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ДВОЈАЗИЧНОСТА ВО УКРАИНСКОТО ОПШТЕСТВО, ПРЕЧКА ИЛИ
ПРЕДИЗВИК ВО ГРАДЕЊЕТО НА МОНОЦЕНТРИЧНА УКРАИНСКА
НАЦИЈА
BILINGUALISM IN UKRAINIAN SOCIETY, AN OBSTACLE OR CHALLENGE IN BUILDING MONOCENTRIC UKRAINIAN NATION
Апстракт: Целта на овој труд е да се анализира јазичната ситуација во украинското
општество, која од распадот на Советскиот Сојуз е карактеризирана од елементи на силна
двојазичност. Како таквата двојазичност влијаеше во развојот на современото украинско
општество, особено во процесот на градење на украинската нација? Дали двојазичноста е
пречка или предизвик во градењето на моноцентрична украинска нација? Колку таквата
двојазичност е генератор на перманентна криза во украинското општество, вклучително во
контекст на последните драматични случувања во оваа постсоветска република? Ова се само
дел од прашањата на кои ќе се направи обид да се одговори во овој труд.
Клучни зборови: јазик, двојазичност, поделено општество, Украина, градење на нација;
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the linguistic situation in Ukrainian society,
which from the dissolution of the Soviet Union is characterized by a strong element of bilingualism.
How this bilingualism influenced the development of modern Ukrainian society, especially in the
`building’ of the Ukrainian nation? Is bilingualism an obstacle or challenge for building monocentric
Ukrainian nation? How much the bilingualism is a generator of permanently crisis in Ukrainian society, including in light of the recent dramatic developments in this post-Soviet republic? These are
some of the questions that will try to be answered in this paper.
Key words: language, bilingualism, divided society, Ukraine, nation building;
Во Веберовото поимање за нацијата, јазикот отсекогаш го имал примарното значење, во
контекст на културниот фактор како еден од трите значајни фактори, напоредно со политичкиот
и психолошкиот, како клучни супстрати кои влијаат врз формирањето на нацијата.1
Од друга страна, ваквите размислувања може да останат контрадикторни сами по себе, ако
се знае дека во современоста, постојат културни групи кои имаат различен јазик, но остануваат
да коегзистираат во рамките на единствена политичка структура, односно единствена нација.
По распадот на Советскиот Сојуз, јазичната ситуација во Украина, беше карактеризирана
со сеопшто владеење на украинскиот и рускиот јазик и првенствено користење на овие јазици
од еднаков број на граѓани2. Украинското општество во јазична смисла, беше сочинето од
монолингвални (русофони и украинофони говорители), билингвални и т.н суржик3 – говорители.
Ако јазикот е еден од индикаторите за постоење на нацијата, повеќе од две децении од
независното егзистирање на современата украинска држава, само по себе се наметнува
прашањето дали при една ваква лингвистичка опстановка постои украинската нација?
Одговорот на ова прашање може да се пронајде во ставовите на поранешниот американски
амбасадор во Советскиот Сојуз, Џек Метлок, искажани на неговиот блог, а во врска со последната
политичката криза со која се соочува оваа постсоветска република:
1
Weber, Max, Nation во зборникот: Hutchinson, Jhon & Anthony, D., Shith, eds., Nationalism, Ohford University Press, Oxford
New York, 1994, (str. 21-25).
2
Според украинскиот социолог, Виктор Гродјаненко, украинофони се првенствено западните и централните региони
на земјата со околу 24 милиона жители, додека југо-истокот на Украина со 27, 5 милиона жители е претежно русофон; види
Городяненко В. Г. «Особенности языковой ситуации в Украине».
3
Станува збор за назив со цел да означи лица кои говорат еден вид на мешавина од руски и украински јазик, алудирајќи
на прочуениот леб суржик кој се прави од мешавина од пченично брашно и некој друг вид на житно - зрнесто растение.

25.04.2014 год.
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„Факт - Украина е држава, но сеуште не е нација. За 22 години
не бeше пронајден лидер кој можеше да ги консолидира граѓаните
во рамките на украинскиот идентитет. Тоа што се случува не
треба да се разгледува, како руско вмешување, чија последица беше
расчленувањето на украинскиот народ, бидејќи земјата предходно
беше образувана по безсистемен принцип од делови кои не беа
заемно сврзливи“.4
Тука пред сѐ, се алудира на Источна Украина, која уште во 17 век со одлуката од Пријаслев
(1654), на запорошките козаци, предводени од Богдан Хмељницки, беше припоена кон Руската
империја додека западниот дел со векови беше под контрола на Полска и Австро-Унгарија.
Овие историски собитија, многумина во украинските националистички кругови, ги сметаат
за судбоносни по однос на неможноста за пораното реализирање на укранската национална
идеја, вклучително и во контекст на зачувување на нивниот украински јазичен идентитет,
бидејќи јазикот го зборуваа само руралните слоеви, а со два декрета од страна на рускиот цар
системски и целенасочено беше прогонуван и официјално забрануван во Руската империја.
Еден од водечките украински националисти, лавовјанката Ирина Фарион, која рускиот
политички деец, Валерија Новодворскаја ја опиша како „паметен човек, тврд филолог,
приврзаник на традициите на УПА5“6, во едно свое обраќање во Лавовската месна Рада,
неможноста за пораното историско `зреење’ на украинската нација го поистовети токму со
историските премрежја од пред цели три века:
„започнувајќи уште во ерата на средновековието со
големиот Данте и неговата Боженствена комедија, напишана не
на латински, туку на тоскански дијалект, уште тогаш започнаа да
се утврдуваат националните држави, но ние не можевме тоа да го
достигнеме, ние не стигнавме, нас не `растрелаа’ Пријаслевската
Рада.“7
Токму од страна на украинските националистички кругови, политички обединети под
егидата на Сеукраинското Обединување „Слобода“, а по изборите 2012 и за првпат претставени
во највисокиот законодавен дом на земјата - Врховниот совет (Радата), и најповеќе се експлатира
јазичната тематика, како клучна во градењето на државотворна украинска нација, во чиста
етничка смисла.
Во овој контекст, украинските националисти, се поборници за агресивна украинизација
во земјата, преку исклучиво користење на украинскиот јазик во сите државни институции,
вклучително и во наставата, која во сите училишта треба да се изведува исклучиво на украински
јазик, додека на јазичните малцинства да им биде гарантирано право само на неделни курсеви
за негување на мајчиниот јазик. Што се однесува до средствата за масовна комуникација,
содржините на украински јазик не смеат да бидат помалку од 78%, колку што е уделот на
етничките Украинци според последниот попис во земјата8, а украинските производи да се
декларираат исклучиво на украински јазик.
Воопшто не е за изненадување што овие кругови жестоко реагираа, на Законот за
основите на државната јазична политика од 2012, кој во Украина гарантираше користење
на регионалните јазици, во законодавно утврдени сфери напоредно со државниот украински
јазик, во оние региони каде носителите на регионалниот јазик учествуват во вкупниот уделот
на регионалното население со повеќе од 10%.
Со промената на власта во Украина, по политичките превирања од февруари 2014, на
4
види JackMatlock.com Ukraine: The Price of Internal Division, March 1, 2014
5
УПА - е кратенка за Украинската востаничка армија, маштабна воена сила на Организацијата на украинските
националисти, чии воени дејствија се продолжеток на нерешеното украинско национално прашање, меѓу двете светски војни
и во повоениот период, предводена од Роман Шухевич и Степан Бандера.
6
Lenta-ua.net „Новодворская в восторге от Фарион“, 14 ноября 2012.
7
Ірина Фаріон, виступ на сесії Львівської обласної ради, 27 листопада 2013.
8
Последниот попис на населението во Украина се одржа во 2001, а наредниот е предвиден за 2016.
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иницијатива токму на националистичката партија Слобода, законот со мнозинство гласови
беше укинат, но вршителот на должноста претседател на Украина, спикерот на Врховната Рада,
одби да го потпише, поради евентуална поларизација на украинското општество, особено на
југо-истокот на земјата, каде русофоното населени даваше силна поддршка за законот, за што
посведочуваат бројните сондажите на јавното мнение кои беа спроведени во екот на самото
донесување на овој законопроект.
Кога се говори за русофоното население на Украина, треба да се напомене дека тоа не
е еднородно. Околу 5 милиона од рускојазичното население на земјата за своја национална
припадност ја чувствуваат украинската, додека 8 милиони се изјаснуваат како етнички Руси.
За украинските националисти, кои се предводници на идејата за силна украинизација,
и системско истиснување на руското културно и јазично влијание, токму кон овој слој од
украинското општество, државата терба да направи максимални напори, за овие граѓани
кои се чувствуваат како Украинци, да се реализираат во јазикот на нивните предци, а биле
оневозможени поради страшните историски околности, додека оние кои се чувствуваат како
етнички Руси, да го совладат украинскиот јазик, како јазик на меѓунационално општење.
Михаил Погребински, раководител на Киевскиот центар за политички истражувања и
конфликтологија, врз основа на истражувањето на овој центар, посочува дека процесот на
системско истиснување на рускиот јазик во украинското општество е веќе отпочнат, бидејќи за
повеќе од дваесет години на украинска независност бројот на деца кои се образуваат на руски
јазик е намален од 54% на 15%. Инаку самиот тој како политолог, но и поранешен советник на
претседателот Кучма, е против таквите трендови, бидејќи според него современата украинска
култура има три супстрата - древно словенска, руска и украинска. Во една прилика, тој на
заговорниците на системското истиснување на рускиот јазик од Украина ги запраша - тоа што
Гогољ пишувал на руски значи ли дека не е наш украински?9
Одговорот на приврзаниците на концептот за моноцентрична украинска нација е јасен и
недвосмислен, а најпластично одразен во паролата на Сеукраинското Обединување Слобода –
„еден јазик, една нација, една татковина – тоа е Украина“.
Но случувања во Украина, на почетокот од 2014, посведочија дека оваа постсоветска
република е далеку од тоа јазично и национално единство кои приврзаниците на
моноцентричниот украински национален концепт го визираат. Нивниот порив е јасен. Тие
целат некогашното советско поимање на националниот идентитет – „како еден празен брод кој
може да се наполни со комунистичка содржина“ (Ленин)10, сега кога таквиот украински брод
суверено плови, да го исполнат со чиста украинска моноцентреична содржина, содржина која
повеќе од очигледно може да предизвика само бродолом на украинското општество, неземајќи
ги во предвид сите негови специфики.
За да се спречи бродоломот на современата украинска држава и општество, мора да се
антиципираат неспорниот историски факт, дека станува забор за општество со лица кои
имаат неверојатно различно историско искуство, кои говорат слични, но сепак различни
јазици. Оттука препораките на поранешниот амаерикански амбасадор во СССР, Метлок, за
изнедрување од порите на украинското општество, на ново политичко лидерство, кое ќе успее
да го консолидира украинското општетсво во рамките на украинскиот национален идентитет,
запазувајќи ги различните историски, јазични и цивилизациски искуства на сите супстрати кои
ја конституираат современата украинска држава, звучат повеќе од актуелно.
Во теоријата за длабоко поделени општества, а Украина поради религискиот (православни
– грко-католици) и јазичниот расцеп е поделено општество par excellence, надворешна закана
може да влија дестабилизирачки ако дојде до преклопување на внатрешните поделби со некои
од елементите на меѓународна криза. Последната криза, предизвикана од руската анексија на
Крим, со што се наруши територијалната целосност на Украина, всушност беше закана од земја
која етнички и религиски е блиска до некоја од заедниците во поделеното општество, (конкретно
до русофоните во Украина), само уште еднаш ги репотврди тезите дека во изминатите повеќе
од две децении суверена Украина, не успеа на адекватен начин да одговори на јазичното и
9
Ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер», 8 червня 2012.
10
цитирано во Кимлика, Вил, Мултикултурно граѓанство, Либерална теорија за малцинските права, Скопје: ИДСЦО, 2004,
121 стр.
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етничкото прашање, бидејќи хипостазирајќи го само украинскиот етнички и јазичен елемент
како групен критериум или стандарт за индивидуално однесување, го предизвика онаа што
Герхард Ленски го оквалификува како „компартментализација“ на општеството11.
Дали украинското општество ќе излезе посилно и поконсолидирано од последните кризни
случувања, останува да покаже времето, бидејќи во пренгласено поделените општества
јакнењето на секогаш опасните политички елементи, може да ги подкопат таквите напори, а
во конкретниот пример на Украина, тоа се напорите за зачувување на единството на нејзиното
општество и целовитоста на преостанaтиот дела од нејзината територија.
РЕФЕРЕНЦИ
1. Кимлика, Вил, Мултикултурно граѓанство, Либерална теорија за малцинските права,
Скопје: ИДСЦО, 2004.
2. Lenski, Gerhard Emmanuel, The religious factor: A sociological study of religion’s impact on
politics, economics, and family life, Doubleday, Garden City, N.Y., 1961.
3. Weber, Max, Nation во зборникот: Hutchinson, Jhon & Anthony, D., Shith, eds., Nationalism,
Ohford University Press, Oxford New York, 1994, (str. 21-25).
4. Городяненко В. Г. «Особенности языковой ситуации в Украине».
5. JackMatlock.com, Ukraine: The Price of Internal Division, March 1, 2014
6. Lenta-ua.net, „Новодворская в восторге от Фарион“, 14 ноября 2012.
7. Ірина Фаріон, виступ на сесії Львівської обласної ради, 27 листопада 2013.
8. Ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер», 8 червня 2012.

11
Lenski, Gerhard Emmanuel, The religious factor: A sociological study of religion’s impact on politics, economics, and family
life, Doubleday, Garden City, N.Y., 1961.
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КОНЦЕПТ И ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА ПОЛИТИЧКАТА
ПРОПАГАНДА ВО ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ
CONCEPTS AND HISTOOIC DEVELOPMENT OF POLITICAL PROPAGANDA IN INTERNATIONAL CONTEXT
Апстракт: Во овој труд се обработува политичката пропаганда од концепциски и развоен
аспект. Политичката пропаганда го има централното место во политичките активности и таа
се третира низ историјата со позитивно и негативно значење. Се трансформираат различните
техники на пропаганда и се адаптира на политичката култура и политичката цел.
Abstract: The subject on this paper is political propaganda from conceptual and development
aspect. The political propaganda has central point in the political activities through history with positive and negative connotation. Various technics of political propaganda are transformed and adapted to both political culture and political goals.
1. Концептот на политичката пропаганда
Врз основа на политичката практика, пропагандата е единствено средство со кое се
воведува ред во вкупниот хаос во општеството. Фихтер, пак, во оваа практика утврдил дека
индивидуите често го прилагодуваат своето мислење на мислењето на луѓето околу себе, со
цел да ги избегнат натамошните последици. Преку политичката пропаганда, како што истакнува
Фишер, се создава јавно мислење кое врши притисок врз луѓето. Со промените во општествениот
контекст и развојот на медиумите, поранешните сфаќања на пропагандата како ширење на
невистини и ирационални сфаќања се надминати. По трагичните искуства од фашизмот и
различните варијанти на тоталитаризмот во минатиот век, стана извесно дека вистинитоста на
пораките не е критериум по кој пропагандата може да се разликува од информирањето или
образованието. Во педесеттите години во САД од страна на неколку автори (Б.Р. Берелсон,
Р.Ф. Лазарофелд, Б. Менфи и други)1 политичката пропаганда била емпириски истражувана
преку однесувањето на избирачите. Во Европа, пак, Ноел-Нојман, врз основа на проучувањето
на однесувањето на луѓето и влијанието на пропагандата во изборите во некогашна Западна
Германија пред повеќе од триесет години ја формулира теоријата за “спиралата на молкот”2, која
се темели врз идејата за апликација на резултатите од социјално- психолошките истражувања
на конформноста на јавното мислење, а која во изминатите децении имаше многу приврзаници,
но и исто толку противници. Нејзината теорија е поврзана со изворот на моќта на јавното
мислење како општествен надзор е осредоточено на обезбедување на задоволителен степен
на општествен консензус за вредностите и целите на заедницата. Според ова сфаќање, моќта
на јавното мислење е толку голема, што неа не може да ја игнорираат ниту властите, ниту
граѓаните и општествените групи. Таа моќ извира од заканите со изолација на индивидуата.
Интеракцијата меѓу индивидуата и општеството им дава “моќ на заедничката свест, заедничките
вредности и на заедничките цели, а истовремено им се заканува на оние коишто отстапуваат
од тие вредности и цели”. Значи, камен- темелници на спиралата на молкот се стремежот на
1
Јакимовски Љубомир, Изборите, политичката пропаганда, политичкиот маркетинг и медиумите Совет за
радиодифузија- Скопје 2003, 8 стр.
2
пошироко за ова можете да видете кај Јакимовски Љубомир- Јавно мислење, масовно комуницирање, информациско
општество Правен факултет Скопје 2003 127- 141 стр.

26.04.2014 год.
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индивидуата да ја намали когнитивната дисонанца, да се обезбеди консензус во општеството,
масовните медиуми да се наоѓаат во улога на кохерентно “јавно око” и извор на информации за
доминантните општествени норми, односно како истовремена контрола на јавното мислење
над граѓаните и над власта.
2. Историски развој на политичката пропаганда
Во западната цивилизација, елементи на пропагандата и противпропагандата датираат
уште од старите грчки градови-држави од 500 години п.н.е. Со кодификацијата на реториката
како сет на техники за аргументација, изведени од праксата а произлезени од демагозите,
правниците и политичарите, учиителите како Платон и Аристотел, а секако и Стоиците, ја имаат
развиено во две насоки: не само аргументите да бидат поубедливи, туку и да ги имунизираат
граѓаните од логичките грешки и емоционални термини. И токму “Реторика” од Аристотел,
објаснувајќи ги различните методи на убедување, ги дава фундаментите на пропагандата, како
што неговата “Политика” ги дава фундаментите на рационалната политичка мисла. и преку
Средниот век, ренесансата и современието па се до денес, неговата “Реторика” е с# уште жива
со своите правила и со своите длабоко обмислени вештини на убедување и аргументирање и е
базична книга по стилистика и реторика3
Најблескави примери за високософистицирана реторика може да се евидентираат и
во времето на стариот Рим, а неговите мајстори на зборот и на пропагандата и до денешен
ден не можат да се надминат. Serge Chakotin во неговата студија за тоталитарната пропаганда
презентира триумфална слика за победоносниот Цезар. “Позади триумфалните маршеви на
победоносците, оделе коли “украсени” со заробеници, златни круни, скулптури и симболи
на победа8“. Ваквата римска практика на стимулација на јавноста, ќе ја адаптира и Хитлер
во спроведување спектакли, церемонии и ритуал со користење на светла во различни бои,
со парада на мускулести мажи во униформа и со воинствен лик, со што, мислел дека, ќе им
заиграат срцата на жените4
Во другите цивилизации, зачетоци на пропагандни елементи се појавува после 400
годиниа п.н.е. Така, Каутиј, главен министер во индиската империја Чандрагупта Маурја, во
неговата “Arhaidstra” (“Принципи на политиката”), нуди принципи за измамнички говори кои
се користеле во дипломатијата или, пак, за обраќање до јавноста за време на војна или пред
почетокот на војна. Како и модерните пропагандисти, и тој бил преокупиран со техниките на
сеење на страв и конфузии во противничкиот табор .
Паралелни достигнувања можат да се воочат и во “Уметноста на војната” од раниот кинески
теоретичар Сан Тзу. Тој користи добра и триумфална реторика, која ја користел и Конфучие,
како модел за убедување на човекот дека живее добар живот.
Терминот “пропаганда” се јавува за прв пат во името на Congregatio de Propaganda Fide
(Собир за ширење на верата/волјата), постојан Комитет на кардиналите кој бил одговорен
за мисионерската функција на Римо- Католичката црква од 1622 година5. Ова е времето кога
на чело на Светата столица бил Папата Грегор 15- ти, Терминот долго останал во употреба за
означување на организацијата која имала за цел да го шири уверувањето и да се спротивставува
на влијанието на протестантските Реформатори. Семантичка дивергенција и нагласено
негативна конотација на политичката пропаганда и се препишува дури на крајот на 19-тиот век,
кога за првпат се доведува во врска со можностите за политичка манипулација со јавноста.
Позитивно поимање на пропагандата се среќава и во раните комунистички кругови,
најпрвин кога терминот бил користен со специјална дефиниција дадена од Ленин во неговите
белешки кои се публикувани 1929 година во “Агитација и пропаганда” Во оваа книга, во која се
дава основата на комунистичката мисла и пракса, Ленин прави разлика меѓу “пропагандата”
и “агитацијата”. За пропагандата тој вели дека е рационално користење на аргументи од
филозофијата, историјата и науката за да влијаат образовно и рационално. Агитацијата ја сфаќа
како користење на емоционални слогани, “езоповска” парабола и полувистини кои изобилуваат
3
4
5

David L. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company and The Free Press, U.S.A 579- 580 p
Margaret Scammel, Designer Politics- How Elections are Won Macmillan press LTD 1995 U.K 6p
David L. Sills, International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company and The Free Press, U.S.A 579- 580 p

страна | 12

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

со невистини и нерационалности. Значи, и во овј случај, како и во рамките на Римо- Католичката
црква, пропагандата се сфаќа како позитивна општествено- политичка акција и не и се придава
некоја пежоративна конотација.
Сепак, во склад со современото сфаќање на пропагандата, елементите на манипулација
ја разликуваат од другите вообичаени форми на јавно општење или слободна размена на
идеи. Исто така, овие елементи ја разграничуваат пропагандата од образованието каде што
пропагандистот презентира префабрикувани аргументи или поединечен сет на симболи, но
едукаторот ги презентира сите страни на одреден проблем и на различни нивоа, за аудиториумот
сам да ја донесе одлуката. Во ваков дискурс политичката пропаганда поинтензивно почнува
да се проучува и практикува после Првата светска војна. Ова е периодот кога научната мисла
се повеќе е насочена кон пронаоѓање на нови техники и методи на информирање и кога
почнува позасилено да и се дава значење на јавноста како фактор кој може да сруши или
поддржи одреден политички проект. Во овој период се разоткриваат веќе подзаборавени
техники на манипулација со масите и се кодифицираат истите, прилагодени на тогашните
модели и медиуми на комуницирање. Ова се повеќе доаѓа до израз, откако Американците
постепено осознаваат дека нивната претстава за војната не била само продукт на објективното
информирање и рационална анализа, туку била зачинета и со пораката и предрасудата на
пропагандата. Штом официјално стапила во војна, американската администрација зачекорила
во пропагандната арена и е основан Комитет за јавно информирање кој набрзо станало
главен јавен пропагандистички центар. Фактот дека една владина агенција уживала монопол
над севкупните комуникации во текот на војната, дека свесно и систематски е произведена
претстава за праведна и идеалистичка војна, предизвикала, кај тогаш највлијателните социјални
мислители во Америка загриженост за судбината на демократското општество. Нешто слично
се повторува и до ден денес, а модерните мислители имаат иста таква реакција во врска со
пропагандата на САД пласирана до својата и до меѓународната јавност во врска со мноштвото
воени интервенции6.
20 и 30-тите години се време кога пропагандата претставува централен истражувачки
интерес на целокупната општествена теорија и кога, во полна смисла, се открива како процес со
кој се обликуваат перцепциите, се манипулира со знаењата и се насочуваат однесувањата. Како
директна последицца на ваквиот интерес, основан е и Институт за пропагандна анализа, во чиј
тим биле најугледните социјални психолози и социолози и своите сознанија ги публикувале во
списание основано во 1937 година.
Периодот за време на Студената војна, во атмосфера на спротивставеност и идеолошки
конфронтации, дефинитивно го фиксира негативното вреднување на пропагандата. Во
анализите кои следеа после Студената војна, бројни се заклучоците дека пропагандата не била
упатувана на релација Исток- Запад и обратно, туку и внатре во самиот блок. Пропагандата не
била само меѓународно димензионирана и немала за цел да создаде некоја посакувана слика
за себеси пред својот противник, или, пак да пласира “фабрикувана” информација до него. Таа
била и длабоко “внатрешно” втемелена, со досега, најразработени елементи на пропагирање,
кои имале за цел да ја убедат домашната јавност во исправноста на сопствената идеологија
и поредок, наспроти неисправноста на спротивниот блок. Познати се пропагандите во
комунистичкиот блок за ширење на идеологијата за “бескласното општество”, “диктатурата на
пролетаријатот”, “валидноста на револуцијата”, наспроти “буржоаската демократија”, “класното
неправедно општество” и “немањето на вистинска слобода и правда во капиталистичките
системи”. За сето ова, била формирана посебна пропагандна машина во Комунистичката партија
на поранешниот Советски сојуз Антипод на ова, во западниот свет (посебно САД) било градењето
на став за “супериорност на американската нација”, “постоењето на општество на индивидуална
слобода, праведност и среќа” и ширење на страв од комунизмот како “најцрна и најопасна
6
како најевидентни се коментарите и ставовите на Ноам Чомски во неговите дела, но и кај други автори кои говорат
за американската пропаганда и нејзиниот империјализам.”Американизацијата на нашиот дух е толку напредна што за некои
осудувањето изгледа неприфатливо. За да се откажеме од нашата очигледна американизацијам би требало да се подготвиме за
скратување на голем дел од културните практики( облекувањето, спортот, играта, јазикот,исхраната, забавувањето) на кои им
се препуштаме од деттството со кои живееме постојано. Веќе голем број европски граѓани се, на некој начин “ транскултурни”,
непомирливи мешавини, имајки американски дух во европска кожа”.Ремоне Игнасио, Тивки пропаганди, Калеф, Скопје стр 1617

13 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

идеологија”. До денес, ваквото манипулативно значење на политичката пропагандата се уште е
присутно во голем дел од теоријата. Во текот на првите децении на дваесеттиот век, раширено
е уверувањето за пропагандата како процес за ширење на невистини и ирационални сфаќања,
со акцент на психолошкото поимање на процесот кој е многу поткрепуван од становиштето
дека преку психолошките манипулации најдобро се модифицира јавното мислење.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТА ВО КНИЖЕВНОТО ТВОРЕШТВО НА
МАРСЕЛ ПРУСТ
Апстракт: Целта на овој труд е да ја презентира интерференцијата помеѓу делото на
Марсел Пруст и книжевната традиција на француската, но и на ориенталните и словенски
литератури. Во таа перспектива книжевниот текст се пројавува како домен на комуникација
на литературни творештва кои првично се временски или просторно оддалечени, но кои
сепак формираат семантичка блискост. И покрај речиси бескрајната листа на дела кои се
споменуваат во вид на интертекст во делото Пруст, ние се задржуваме само на три перспективи
кои треба да ја истакнат неговата разгранетост во три диспаратни насоки : персиската, руската
и западноевропската литература.
Клучни зборови : интертекст, книжевни влијанија, ориентална литература, словенска
литература
Abstract: The purpose of this paper is to present the interference between the work of Marcel
Proust and the literary legacy of the european, but also the oriental and slavic literatures. In this perspective the literary text manifests itself as a domain of communication between literary works that
are initially distanced in time and space, but that still form a semantic proximity. Despite the almost
endless list of works mentioned as an intertext in the work Proust, we retain only three perspectives
that should underscore its ramifications in three quite disparate directions: Persian, Russian and Western literature.
Keywords: Intertext , literary influences, oriental literature, slavic literature
Во контекст на една од темите на меѓународната конференција, Книжевноста како
естетско освојување на светот, неизбежно е да се потцрта интерференцијата која отсекогаш
постоела помеѓу литературите на различни говорни подрачја и временски периоди,
постојаната трансформација на минати текстови актуализирани во нови, мултипликацијата
на значењето на книжевниот текст со негово реферирање кон други веќе публикувани
содржини. Разгледувајќи го процесот на глобализирање во доменот на културата, многу
теоретичари, меѓу кои и Ападурај, го сугерираат проникнувањето на културните пројави
надвор од традиционално сфатените национални или јазични граници: „Мој предлог е да
започнеме да размислуваме за конфигурацијата на културните форми во денешниот свет како
за нешто суштински расцепкано, нешто без евклидовски граници, структура или правилност.“
(Apaduraj: 2011, 75) Интертекстуалноста во делото на Пруст како слободна конфигурација на
литературната оставина, создава речиси бескрајна листа на книжевни модели, почнувајќи од
Библијата, преку Бодлер, Нервал, браќата Гонкур, Зола, Жорж Санд, Балзак, Шатобријан, Колет,
персиската книга Илјада и една ноќ, Данте, Д`Анунцио, Достоевски, Толстој, Џорџ Елиот, Есхил,
Гете, Ибзен... Во овој текст ќе се задржиме на воведните назнаки на неколку автори и дела кои
би ја репрезентирале интерференцијата на француското дело со литературите расчленети на
три различни географски оски: Блискиот Исток, Западот и словенскиот свет.
Речиси изненадува честото присуство на ориентализмот во делото на Пруст кое долго
време се сметаше за отелотворување на францускиот идентитет. Сепак, треба да се земе предвид
фактот што персиската книга Илјада и една ноќ доживува два превода во тогашна Франција,
првата од Галанд, а втората од Мардрус создаван помеѓу 1899 и 1904, при што последната
верзија содржи и нецензурирани поглавја прескокнувани во првата. Во последниот том од
делото, нараторот потенцира дека ќе му бидат потребни „многу ноќи, можеби сто, можеби
илјада“ (Proust: 1986) за да ја реализира идната книга. Можеме да се потсетиме дека во Илјада
и една ноќ, Шехерезада е онаа која на некој начин си го продолжува животот раскажувајќи му
приказни на султанот, бидејќи нејзиното убиство е пролонгирано до моментот до кога ќе биде
ставен крајот на раскажувањето. Жеден за нови продолженија на приказната, султанот секој
25.04.2014 год.

15 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

ден го одложува нејзиното погубување, а со тоа се спасуваат и сите илјада потенцијални девојки
кои би ја замениле Шехерезада. Рамковната приказна треба да укаже на насушната потреба од
раскажувањето, на нарацијата како антрополошка предодреденост на човекот, но исто така
и на творењето/раскажувањето како начин на придодавање на смисла на самото живеење, а
на опстојувањето на приказната како потврда за опстојување на самиот човек. И Илјада и една
ноќ и Потрагата се создавани во време на ноќта, што треба да ја потенцира поврзаноста на
зборот со сонот, со несвесното, со имагинарното.
Во прустовото дело, пак, доаѓа до поклопување на потрагата по вокација и воедно
филозофска тема за идниот роман на главниот лик и животниот век на истиот, бидејќи при
крајот тој доаѓа до сознанието дека темата која заслужува најмногу внимание е самиот негов
живот. Имено, ликот чии што животни перипетии ги согледавме во текот на читањето, треба
да стане наратор кој ќе го преработи и презентира во роман она што нам како читатели ни е
веќе познато. Содржината на романот кој за ликот треба да следи, за нараторот и за читателот
е веќе минато. Меѓутоа, определбата за оваа тема коинцидира исто така со размислите за
надминување на смртта, слично како во случајот со Шехерезада, а самиот крај на романот
наведува на почетокот, при што се создава една цикличност на одново препрочитување кои
симболизира и одново живеење. Нарацијата како симбол на животот е во основата на двете
дела.
Сепак, првите творечки обиди на Марсел Пруст (1871-1922), а подоцна и романот Во
потрага по загубеното време, се под исклучително силно влијание на тематиките на рускиот
роман, во период кога литературната критика е преокупирана со правење осврти на овие дела,
а француските автори кои успеваат да пишуваат налик на своите руски пријатели, добиваат
безрезервни пофалби и препораки пред читателската публика. Поточно, во Франција во
тој период се говори за принципи типични за она што во тој период ќе почне имаголошки
да се подразбира под терминот „словенска душа“, - сфатена низ француската визура како
инклинацијата кон гревот, каењето, искупувањето, злосторството и казната, сомилоста. Или
како што ќе истакне еден тогашен критичар: „Словенското, руското, тоа е истовремено дивината
на општествата кои се раѓаат и неврозата на општествата кои пропаѓаат“ (Goncourt: 1887-96,
240).
Пруст го читал Достоевски во скратени верзии во превод кои не биле сосема блиски до
оригиналот, но сепак бил восхитен од авторот, посебно од Идиот, Злосторство и казна и Браќа
Карамазови. „Страсно му се восхитувам на големиот Русин, но не го познавам темелно“ (M.Proust
et J.Rivière : Correspondance, 218). Тоа што Пруст не го познавал темелно делото на Достоевски
придонесува неговиот пристап во третирањето да ги заобиколи социо - политичките теми или
клучни историски моменти како Октомвриската револуција во Русија, која иако Достоевски
не ја споменува отворено во сите дела, сепак се смета дека ја најавува низ симболиката на
неговите ликови. Оттаму, пристапот на Пруст може да се сведе на митопоетика. Авторот презема
одредени теми кои се поврзани со метафизиката и со митолошката подлога на непорекливоста
на судбината, заедно со религиските вредности на понизноста, простувањето и духовноста.
После Достоевски, постепеното созревање во однос на темите кај Пруст може да се
забележи преку неговата целосна инклинација кон творештвото на Толстој. Двете новели кои
Пруст ги пишува во 1894, Смртта на Балдасар Силванд (P.J.:1896) и Крајот на љубомората
(P.J.:1896), се под толку силна инспирација од Толстој што некои дури ги нарекуваат плагијати.
Кон крајот на XIX век Толстој всушност претставува најславен автор кој ја сугерира декаденцијата
на цивилизацијата. Во неочекуван пресврт претходната опсесија од монденството Пруст
ја заменува со темата на смртта која се провлекува низ речиси сите дела на Толстој и која за
Пруст треба да означи контингентност на естетизмот, на љубовта, на монденската фриволност.
Во првата новела главниот лик е претставен како надарен уметник кој сепак се соочува
со неможноста на декадентниот пристап кој ги преферира естетските теми да одговорат на
големите егзистенцијални прашања и кој се соочува со непосредноста на смртта. Во втората
новела станува збор за љубоморен младич кој е измачуван од љубовно страдање за после
една смртоносна несреќа да го надмине истото, соочувајќи се со смртта и обединувајќи се со
апсолутното битие.
Кореспонденцијата на Пруст сведочи за неговото прво среќавање со Ана Каренина во 94,
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непосредно пред да ја напише Смртта на Балдасар, за разлика од Смртта на Иван Илич за
која не постои документација за негово консултирање. Сепак, може да се забележи идентичност
помеѓу наративниот процес кај двајцата писатели, прва фаза на револт која преоѓа во
внатрешно преобраќање и прифаќање на смртта кое Пруст го употребува за новелата Смртта
на Балдасар, додека пак смртта на принцот Андре од Војна и Мир, љубоморен младич кој запаѓа
во претсмртна агонија покрај жената која ги предизвикува неговите претходни несреќи служи
за инспирација за Крајот на љубомората од Пруст.
Оваа поврзаност може да се долови преку извадок од двете дела кои се сосредоточуваат
на истата суштина, односно на смртта како средство да се разоткрие лагата на животот, најпрво
помирувањето со смртта на Балдасар „смртта сега ја гледаше в лице, а не сцените кои ја
опкружуваат. Сакаше да остане така сè до крајот, да не биде повеќе обземен од лагата, која сакајќи
да му приреди убава и славна агонија, би го достигнала врвот на профанизацијата валкајќи ги
мистериите на неговиот живот“ (Proust: 1893, 22) и агонијата на Илич од друга страна: „Ноќта на
неговата смрт, оваа лага која се трудеше да го намали значењето на овој страшен и величествен
акт на смртта, сурово го потиснуваше Илич“ (Tolstoï : 1886, 116). Подеднакво кај двајцата автори,
во претсмртните моменти на животот се дефилираат пред нивните очи сцените од детството и
минатото воопшто.
Од големите класици на предренесансата и претставници на западната литература, Данте
Алигиери е автор кој врши влијание врз Пруст. Но, третирањето на референци кои го поврзуваат
со овој автор се најчесто со комична конотација, а авторот забележува дека големината која е
искажана во делото на Данте не соодветствува со примерите од реалноста. Во некои од салоните
на Париз во XIX век се рецитираат стихови од Пеколот на Данте, нараторот не се двоуми да
ги спореди моментите на страдање на своите ликови со престојот во соодветните кругови
на Пеколот или пак да ги постави некои од ликовите во Потрагата во паралела со оние од
Божествената комедија, пред сè оние анонимни фигури кои се во служба на администрацијата
и кои во низа на ситуации создаваат непријатност кај некои од главните ликови. Исто така
референците кои упатуваат на Содома и Гомора кај Пруст се поврзани со пејзажи и сцени од
Пеколот кои треба да создадат релација помеѓу гревот и порокот во двете дела. Исто така
наклонетоста на Данте кон Вергилиј за Пруст претставува симбол за литературата како вовед
во спиритуалниот живот, но не и како единствен предуслов за него, поради неминовноста од
креација која кај Данте кореспондира со оддалечувањето на Вергилиј во Рајот.
Заклучок
Иако во кратки црти, наша цел беше да го прикажеме книжевниот јазик како средство кое
овозможува комуникација помеѓу литературите кои произлегуваат од спротивни општествени
и историски контексти, но кои сепак ја дозволуваат глобализацијата на ниво на уметноста.
Изборот на делата под чие влијание бил Пруст, од кои првото ѝ припаѓа на ориенталната
литература, другите две на руската, односно словенската, а последното на западноевропската,
говорат за циркулацијата на литературата низ различни сфери независно од јазичната,
идеолошка или културолошка предиспозиција.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА-ПРЕДИЗВИК ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ
THE GLOBALIZATION-CHALLENGE AND THREAT TO NATIONAL
CULTURES
Апстракт: Според Англискиот антрополог Е. Б. Тејлор (E. B. Teylor), културата е сложена
целина која ги опфаќа: сознанието, верувањето, уметноста, моралот, правото, обичаите и
другите погодности и начини кои човекот ги стекнал како член на заедницата. Продорот на
западната култура и западниот начин на живеење, во неразвиените и земјите во развој, без
разлика на неговиот обем, според некои автори може негативно да влијае врз културниот
идентитет, но и на традициите на наслението што живеат на тие подрачја. На пример: начинот
на исхрана, ритуaлите на пиење кафе и слично се навики кои претставуваат составен дел од
културата, но истовремено практиката покажува дека тие воедно се и први кои подлежат на
промени под влијанието на глобализацијата.
Клучни зборови: култура, цивилизации, традиции
Abstract: According to the English anthropologist E. B. Taylor, culture is a complex whole which
covers knowledge, beliefs, art, moral, law, customs and other conveniences and ways that men has
obtained as a member of the community. The burst of western culture and way of life in underdeveloped countries and in developing countries, no mater of its size, according to some authors it can
influence in a negative way on the cultural identity, but also on the people that live in that areas. For
example: way of eating food, rituals of drinking coffee etc. are all habits that represent a part of the
culture, but at the same time practice shows that they are also the first ones that undergo to changes
under the influence of globalization.
Keywords: culture, civilization, tradition
Глобализацијата пропагира економски можности, воздигнати човекови права и
подобрување на пристапот до информации, технологија и материјални добра за луѓето од сиот
свет. Критичарите тврдат дека овие придобивки чинат многу и доведуваат до жртвување на
регионалниот културен идентитет за западните идеали1.
Глобализацијата промовира натпревар, којшто понекогаш може да биде агресивен
и неетички. Можно е да продуцира и антагонизам кон конкретни нации и многу често дава
основа за регионална нестабилност. Глобализацијата иницира подем на интернационалните
медиумски центри што ги набљудуваат глобалните настани и вршат пренос на истите во
домовите на обичните луѓе. Глобализацијата придонесува медиумите често да ја користат
својата моќ пренесувајќи ги информациите селективно, фаворизирајќи одредени региони.
Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington) професор на Универзитетот во Харвард,
Соединетите Американски Држави, во неговата книга „Судир на цивилизациите?“, пишува:
„Основен извор на конфликти во овој нов свет првенствено нема да биде од идеолошки или
од економски причини. Најголемото несогласување и доминантен извор на конфликт меѓу
човечкиот род ќе биде културата. Државите ќе останат најмоќните актери на светската сцена,
но конфликтите на глобалната политика ќе се случуваат меѓу народите и групи на различни
цивилизации. Судирот на цивилизациите ќе доминира во глобалната политика“2. Во книгата ја
има опишано една од најзначајните концепции за културата како главен фактор што ќе го дели
светот во иднина.
1
2

http://www.discovery.com/tv-shows/curiosity/topics/big-question-globalization-changing-culture.htm.
Huntington, Samuel P. (1993). The clash of civilizations?. Foreign Affairs, p.22-49
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Хантингтон ја дефинира цивилизацијата како „највисоко културно групирање на луѓето и
најопширно ниво на идентитет што луѓето го имаат... Дефинирано е од заедничките објективни
елементи, како јазик, историја, религија, обичаи, институции, така и од субјективната
самоидентификација на народот“. Со тоа тој го дели светот на големи културни групи, западната,
конфучинската, јапонската, исламската, хинду, словенско православната, латиноамериканската
и африканската. Во сржта на неговата теза е размислувањето дека со крајот на глобалната
конкуренција за економска идеологија, безмалку целата вина на светските конфликти ќе лежи
во спорови помеѓу овие големи култури во светот. Тој ги гледа овие поими на културен идентитет
како толку првобитни што верува дека тие на крајот ќе земат приоритет преку соединување на
силите на економската глобализација.
Авторот Бенџамин Барбер (Benjamin Barber), професор по политички науки на
Универзитетот во Рутгер (Rutgers) во Соединетите Американски Држави, во неговата книга
со наслов „Џихадот наспроти Мек светот (Jihad vs. McWorld)“3 дава придонес за подобро
разбирање на концепцијата на културни судири кои би се случувале во иднина. За разлика од
Хантингтон, кој светот го гледа поделен на културни бариери, Барбер ја дефинира борбата како
спротивставување меѓу традиционалните вредности од една страна и силите на глобализација,
или Мек светот од друга страна.
Мекдонализацијата4 на светската младина создава големи конфузии во однос на
идентитетот кај младата популација. Меѓународните медиуми создаваат илузионистичка слика
за Западот како место за подобар живот и гаранција за среќа. Визиите што им се презентираат
на младите и нивната желба да се живее секаде, само не дома претставуваат водилка во
нивните животи (да ли може на место „нивните животи“ да стои „нивниот стил на живеење“). Тие
се подготвени да ги прифатат евентуалните понижувања што ќе им ги сервира „ветената земја“.
Глобализацијата што води кон наметнување на обичаите и вредностите на западното
општество, исто така, е присутна во филмската и во музичката индустрија. Според достапната
литература Француската влада се обидела да интервенира во функционирањето на пазарот
со цел да ги заштитат своите локални културни индустрии, со преземање мерки, како што се
ограничување на бројот на странски филмови што можат да бидат прикажани. Но ако владата
наметнува филмови, телевизиски емисии или книги од домашна продукција, го ограничува
изборот на нејзините граѓани на она што тие го сакаат. Со други зборови, владата на ефективен
начин им пренесува на своите граѓани дека не им верува во нивниот правилен избор (односно
дека нивните граѓани ќе го направат правилниот избор)5.
Во текот на историјата, културите се менувале и еволуирале, а глобализацијата може само
да ги забрза нивните промени. Меѓутоа, промената е управувана од изборот на потрошувачите,
а елементите на одредени култури ќе се одразат врз нивниот избор.
Можеби една од главните грижи во врска со глобализацијата на културата којашто се
случува е дека таа не води само кон хомогенизација на светската култура, туку дека во голема
мера би можела да води кон создавање на нова светска култура. Ширењето на американските
компании надвор од нивната територија има различно влијание врз локалните култури, некои
повеќе видливи и други суптилни. На пример, влијанието на овие компании на културниот
идентитет на други земји може да се види во однос на храната, и тоа на две нивоа. Прво, храната
во многу земји е составен дел на културата. Второ, рестораните може да влијаат на обичаите и
на навиките во општествата во коишто тие работат. Французите се горди на нивната локална
кујна што ја рефлектира нивната уникатна култура. Некои Французи би рекле дека брзата храна
не припаѓа на француското општество и дека е со понизок квалитет од нивната6.
Ланците од ресторани не само што влијаат на навиките за јадење, тие влијаат на
традициите и на навиките во земјите каде што се наоѓаат. Старбакс (Starbucks) предизвикува
културна загриженост во Италија бидејќи за Италијанците кафето е повеќе од пијалак, тоа е
дел од начинот на живот и на италијанските обичаи (на пример, Американците може да купат
3
Barber Benjamin. (1996). Jihad vs McWorld. Harvard Journal of Law & Technology Volume 9, Number 2 p 565-576
4
Мекдонализација е термин измислен од социологот Џорџ Ритцер (George Ritzer). Во изминатите шеесет години
Мекдоналд има отворено преку 31000 ресторани ширум светот.
5
http://www.globalization101.org/uploads/File/Culture/cultall.pdf.
6
Vesajoki Funlayo. (2002). The Effects of Globalization on Culture. A Study of the Experiences of Globalization among Finnish
Travellers.
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кафе и да го пијат на улица или во канцеларија, додека Италијанците сакаат да се опуштат и
да разговараат со пријателите додека пијат кафе). Некогаш ланците на ресторани наидуваат
и на негативни реакции, како што е случајот со Старбакс кафетеријата во Забранетиот град во
централен Пекинг. Кафетеријата била отворена во 2000 година, а затворена во 2007 година како
резултат на масовни протести од локалното население7.
Според достапната литература се смета дека Соединетите Американски Држави имаат
значајна улога во феноменот на културна глобализација, но не треба да се исклучи вземното
делување на културите без разлика од каде доаѓаат. Многу други земји допринесуваат во
развојот на глобалната култура, вклучувајќи и во самата американска култура. Холивуд е добар
пример на индустрија што ги интегрира елементите на повеќе од една култура. Сè додека
Холивуд доминира во светските кина, американските филмови ќе бидат под странско влијание,
една од причините за успех на Холивуд е тоа што тој од неговото постоење е отворен за странски
таленти и пари.
Глобализацијата е незапирлива, а веројатно и неизбежна. Овозможува на едно повисоко
ниво да ги разбереме културите и начинот на живот, унифицирање на нашите позиции, а со
тоа намалување на конфликтите што произлегуваат од културните недоразбирања. Подоброто
разбирање на другите култури може да ја зајакне нашата доверба и гордост кон сопствената
култура и наследство, да им овозможи на луѓето поефикасни начини за меѓусебно разбирање
итн.. Изложеноста на алтернативни начини на живот и размислување ќе помогне во глобалната
свест и разбирање за единство на човештвото во целокупната своја разноликост8.
ЗАКЛУЧОК
Глобализацијата предизвикува метеж во културата, криза на идентитет преку
фаворизирање определени култури. Миграциите на населението се зголемија, не само во
правец рурална средина кон урбана, туку и движење кон Европа и Северна Америка. Идејата
е да се родат новите поколенија на овие два континента, за да им се остави на децата како
наследство посветла иднина (се стекнуваат со државјанство во државата каде што се родени) и
би биле идни „глобални граѓани“. Овие идни поколенија најверојатно нема да бидат оптоварени
со потеклото и ќе функционираат како граѓани од „ветената земја“. Поколенијата што се
родени во новите татковини со текот на времето ќе ги заборават корените на нивното потекло
и културен идентитет, а ќе се идентификуваат со културата, со навиките и со традициите на
средините во коишто ќе живеат.
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ПОВРЗАНОСТА НА ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ФУНКЦИИ И
СОЦИОКУЛТУРОЛОШКАТА РАМКА
THE CONNECTION BETWEEN LINGUISTIC FUNCTION AND SOCIOCULTURAL FRAMEWORK
Апстракт: Целта на овој труд е да се укаже на поврзаноста на лингвистичките функции и
социокултуролошката рамка преку системската функционална лингвистика (СФЛ). Во рамките
на СФЛ се прави разлика меѓу дијалектичките и дијатипичните варијации во јазикот (register). Преку анализата на регистарот се упатува на можноста за предвидување на текстуалните
карактеристики, бидејќи текстовите се разликуваат конвенционално во однос на три
ситуациски варијабли (променливи), односно областа (предметот, се поврзува со природата
на општествената акција), социјалниот однос (ги вклучува односите меѓу учесниците во
комуникацијата) и комуникацискиот систем (медиумот на комуникација и неговата улога во
лингвистички настан). Во СФЛ се вклучува и поимот жанр со цел да се поврзе употребата на
јазикот со својот соодветен општествен контекст. Определувањето на жанрот на текстот помага
во определувањето на неговата содржина и на неговата форма. Овие поими се клучни за
определување на лингвистичките функции во социокултуролошката рамка.
Клучни зборови: регистар, жанр, метафункции, општествен контекст
Abstract: The aim of this paper is to point out the connection between linguistic functions and
socio-cultural framework through Systemic Functional Linguistics (SFL). Within SFL there is distinction between dialectical and diatypic variations in language (register). By analyzing the registry we
refer to the possibility of predicting textual features since conventional texts differ in terms of three
situational variables or field (subject associated with the nature of social action), tenor (including
relations between participants in communication) and mode (communication media and its role in
linguistic event). The SFL includes the notion of genre in order to link language use in its proper social
context. Defining the genre of the text helps in determining its content and its form. These are key
concepts in determining the linguistic features in socio-cultural framework.
Key words: register, genre, metafunctions, social context
ПОВРЗАНОСТА НА ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ФУНКЦИИ И СОЦИОКУЛТУРОЛОШКАТА РАМКА
Во рамките на системската функционална лингвистика (СФЛ) се прави разлика меѓу
дијалектичките и дијатипичните варијации во јазикот (register). Преку анализата на регистарот
се упатува на можноста за предвидување на текстуалните карактеристики, бидејќи текстовите
се разликуваат конвенционално во однос на три ситуациски варијабли (променливи), односно
областа (предметот, се поврзува со природата на општествената акција), социјалниот однос (ги
вклучува односите меѓу учесниците во комуникацијата) и комуникацискиот систем (медиумот
на комуникација и неговата улога во лингвистички настан).
Во СФЛ се вклучува и поимот жанр со цел да се поврзе употребата на јазикот со својот
соодветен општествен контекст. Сознанието дека еден текст може да се обликува и да се
категоризира во однос на неговата комуникативна цел доведува до интересот за текстовиот
жанр, односно до тоа како еден текст систематски се поврзува со неговиот културен контекст.
Определувањето на жанрот на текстот помага во определувањето на неговата содржина,
како и на неговата форма: генерички текст е оној во кој конвенционалните карактеристики
произлегле од постојано променливиот збир на културни императиви. Во рамките на
системската функционална лингвистика започнува анализата на жанрот на текстот заснована
врз идејата дека неговата цел се постигнува преку фази од кои секоја исполнува по една потцел
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(Brown, K. 2005).
Размислувањата за жанрот варираат во зависност од интересите на аналитичарите.
Лингвистите, пред сè, се занимаваат со односот на текстот со контекстот и се фокусирани на
предвидливоста или непредвидливоста на елементите во текстот. Анализата на жанрот се
доведува во врска со индивидуалните знаења и очекувања, структурата на дискурсивната
заедница на која припаѓа говорителот, како и со повеќе или помалку конвенционални текстови
создадени да служат на комуникативните цели на заедницата. За системската функционална
лингвистика почетна точка е анализата на текстови и понатаму оваа анализа може да ја покаже
корелацијата меѓу лингвистичките модели и контекстот и притоа да се даде објаснување за
овие варијации, преку регистарот и/или жанрот, во однос на социјалниот контекст, културниот
контекст итн.
Од друга страна, Мартин (Martin, 1997) го има поделено социјалниот контекст на две
нивоа: регистар и жанр, од кои жанрот е надреден над регистарот. Според него „жанрот опфаќа
систем на поврзани социјални процеси кои ја даваат текстурата – начините на кои варијаблите
на областа, социјалните односи и комуникациските средства се организирани во текстот. Ова
значи дека принципите на поврзување на текстовите на ниво на жанр се надополнуваат со
принципите за нивна организација на ниво на регистар.“ (Martin, 1997)
Жанр (Genre)
И покрај различните употреби и различните дефинирања на поимот жанр (Korner, 2001),
ние го прифаќаме објаснувањето дека со него се упатува на различните видови текстови кои
„одразуваат поинакви типови на општествени контексти“1 (Martin, J. R., Rose, D., 2003). Односно,
„жанрот е ситуациски поставен, целисходен социјален процес“ (Martin, J. R., Rose, D., 2003) кој
како повторлива конфигурација е обусловен од културната поставеност.
Регистар на текстот (Register)
Покрај двете сфаќања на текстот (како јазична единица над нивото на реченицата и како
јазик во употреба) станува сè повеќе јасна потребата за граматички модел кој го инкорпорира
контекстот во определувањето на текстот. Вклучувањето на контекстот во дефинирањето на
текстот ќе го претставиме преку проучувањата на Халидеј (Malmkjaer, 2002). Неговата теорија за
јазикот се базира врз две основни поставки: јазикот е дел од општествено прифатен семиотички
систем и луѓето зборуваат (комуницираат) едни со други. Притоа вклучува еден нов аспект во
разбирањето на јазикот според кој јазикот е нешто повеќе од збир реченици. И во таа насока
јазикот се поврзува со текстот (односно дискурсот) – со неговата определба за размена на
значења во интерперсонален контекст. Како општествен систем, јазикот е предмет на два типа
варијации (variation): варијација според корисникот (user) – (на пример, акцентирањето или,
пак, дијалектите и, во принцип, секоја варијација во значењето) и варијација според употребата
(use) (варијации на регистарот – создавање разлики и промени во значењето).
Регистарот, најопшто кажано, се однесува на начинот на кој луѓето го користат јазикот
во различни ситуации. „Регистарот е она за кое станува збор во еден даден момент, а е
определен врз основа на тоа што вие и другите – и кои други – правите таму и тогаш; односно
од природата на актуелната социјална активност.“(Malmkjaer, 2002) Затоа варијациите на
регистарот го одразува општествениот поредок во однос на промените во општествените
процеси. Регистарот упатува на тоа дека концептот на текстова разноликост ни овозможува
да се направат одредени предвидувања за јазичниот вид кој се јавува во дадена ситуација –
во согласност со соодветните варијабли: област, социјален однос и комуникациско средство.
Халидеј го дефинира регистарот како „конфигурација од семантички ресурси која припадникот
на една култура типично ја поврзува со видот на ситуацијата.“ (Malmkjaer, 2002) Подоцна
1
Понатаму овие двајца автори објаснуваат дека како деца учиме да ги препознаваме и да ги разликуваме типичните
жанрови на нашата култура, и тоа додека сме во интеракција со другите преку следење на значенски предвидливи искуства кои
се повторуваат. Подолу во текстот тие наведуваат дека овие предвидливи модели на значење може да варираат од едноставни
јазични изрази (во комуникацијата со соседите, на пример), па до многу комплексни значења (на пример научни извештаи) за
кои, сепак, сме способни да определиме (врз основа на тоа на кој жанр му припаѓаат) како понатаму ќе се развиваат.
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малку ја изменува дефиницијата, па регистарот го дефинира како „конфигурација од значења
кои типично се поврзуваат со конфигурацијата на дадената ситуација во смисла на нејзините
варијабли – област, социјални односи, комуникациски средства.“
Притоа упатува на говорната ситуација, односно контекстот, па според него анализата
на контекстот се расчленува во следниве три аспекти: област (field), насока, смисла (tenor) и
комуникациско средство (mode) кои заедно го конституираат регистарот на текстот. Односно,
значењето во регистарот е определено од овие три варијабли.
Првиот аспект, област, се однесува на контекстот како на општествена димензија,
односно на она што се случува, на она што прават учесниците. Притоа општествената активност
го добива своето значење како такво во општествениот систем. Значи „Областа на дискурсот
е резултат на намерата на говорителот, на она што кажува јазикот што го употребува, на
искуството кое јазикот го изразува и на она што се случува со јазичната употреба.“ (Gregory,
Carroll, 1978) Авторот, на пример, јасно треба да упати на областа на која се однесува неговиот
текст – преку насловот, преку апстрактот или, пак, преку воведот. Понатаму преку поднасловите
се изделуваат и подобластите (поточно поттемите). На пример, значително се разликува текстот
наменет за енциклопедија, со текст од иста област, ама искористен за разговор на забава.
Следниот аспект, социјален однос, го опфаќа системот на улоги кој се воспоставува
меѓу учесниците, односно се однесува на поврзаноста на корисникот на јазикот со својот
аудиториум и на нивните меѓусебни односи. Станува збор за општествено определени односи на
учесниците во комуникацијата кои може да бидат определени како постојани и непроменливи
релации меѓу учесниците (на пример мајка – дете) или, пак, да се означат како односи меѓу
учесниците во процесот на комуникацијата кои се менливи (професор – студент). Притоа се
имаат в предвид карактеристиките и општествениот статус на учесниците во комуникацијата.
Во таа насока овој аспект е под влијание на комуникациските средства. Некои јазични изрази се
поочекувани во комуникацијата лице-в-лице отколку во печатениот текст. Читателот е во еден
поинаков однос кон писателот, од односот на слушателот кон соговорникот. Понатаму текст кој
е дел од комуникацијата меѓу директор и вработен е различен од оној кој е дел од јазичната
интеракција меѓу родител и дете.
Аспектот комуникациско средство се однесува на улогата на јазикот и се определува
како физички медиум на комуникацијата, имајќи ги в предвид и можностите за избор, како и
ограничувањата кои се јавуваат.
Семантичките компоненти на ситуацискиот контекст – област, социјален однос и
комуникациско средство – системски се поврзуваат со трите метафункции. Притоа односот е
следен: идеолошка метафункција – област, интерперсоналната метафункција – социјален однос,
а текстуалната метафункција – комуникациски средства.
Метафункции
Aнализата на лексикограматиката преку три метафункции е еден од фундаменталните
аспекти кој е поврзан со глобалната организација на јазикот. Според системската функционална
граматика, со граматичките функционални бази именувани како метафункции се претставува
организацијата на значењето, и тоа:
- Идеолошка метафункција. Учесниците во секоја интеракција стекнуваат искуство,
го восприемаат светот околу нив, односно создаваат претстава за светот. Во однос
на оваа метафункција се изделуваат два одделни типа: искуствени и логички
метафункции. Оваа метафункција се поврзува со текстовиот аспект област, или
неговата тема и контекстот на употреба.
- Интерперсонална метафункција. Се однесуваат на текстовиот аспект социјален однос,
или интерактивност. Ги опфаќа општествените односи и статусот на учесниците во
комуникацијата.
- Текстуална метафункција. Преку оваа метафункција се претставува поврзувањето на
лингвистичките елементи. Се поврзува со аспектот комуникациски средства. Овие
две значења се организирани во одделни низи со што можат да бидат разменети
меѓу учесниците во вид на текст.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА - СОВРЕМЕН ПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСЕН
КОНТЕКСТ
GLOBALIZATION – CONTEMPORARY POLITICAL AND SECURITY
CONTEXT
Апстракт: Светот во дваесет и првиот век, за разлика од претходниот период е доста
променет и продолжува да се менува. Дел од промените ги гледаме и можеме да дадеме
објаснување за нив, но некои од нив едноставно поминуваат покрај нас, без да ги препознаеме.
Глобализацијата која преставува незапирлив процес, несомнено го заслужува интересот
на научната јавност која е задолжена преку соодветен методолошки инструментариум да го
анализира и да даде соодветни одговори на дилемата дали истата преставува процес кој води
кон општ напредок, мир и безбедност, или преставува процес кој продуцира нови видови и
облици на конфронтирање. Базата на процесите на глобализацијата во принцип е содржана
преку поврзана или светска капиталистичка економија, систем на национални држави со
пренесени делови од сувереност на наднационални организации, светски безбедносно-воен
систем или поредок и меѓународна поделба на трудот. Всушност процесите на глобализацијата
ги зафаќаат сите домени на животот (политиката, економијата, технологијата, културата и др.).
Клучни зборови: Глобализација, организации, политика, економија, безбедност.
Abstract: World in the twenty-first century, unlike the previous period is quite changed and
continues to change. Some of the changes we see and can give an explanation for them, but some
of them simply passing near us without recognizing them. Globalization is an unstoppable process
which undoubtedly deserves the interest of the scientific community that is responsible through
appropriate methodological instruments to analyze and give an appropriate answer to the dilemma
whether it represents a process that leads to general progress, peace and security, or represents a
process that produces new types and forms of confrontation. The base of the processes of globalization in general is contained and linked through global capitalist economy, a nation-state with devolved parts of sovereignty to supranational organizations, world-war security system or order and
international division of labor. Indeed the processes of globalization affecting all domains of the life
(politics, economics, technology, culture, etc.).
Key words: Globalization, organizations, politic, economy, security.
Вовед
Корените на глобализацијата потекнуваат многу одамна и истата можеме да ја поврземе
со големите миграции на населението, обидите за создавање на големи држави (идејата на
Александар Македонски), пренесувањето на заразните болести од една земја во друга и од
еден континент на друг, кои уништиле поголем број на население отколку дотогаш водените
војни.1
И покрај тоа што глобализацијата тече со векови, нејзината современа форма е посилна и
побрза. Процесите на глобализацијата особено се забрзаа по Втората светска војна кога дојде
до либерализација на надворешно-трговска размена на индустриските производи. Потоа
дојде до либерализација и на движењето на капиталот низ формата на директни странски
инвестиции, кое уште повеќе ги засили процесите на интегрираниост на светската економија и
на пазарите. Сите овие процеси овозможија појава на крупни компании кои креираа производи
1

Џозеф С. Нај, Помладиот,“Разбирање на меѓународните конфликти”,Академски печат, Скопје 2008 г. стр. 263.
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и услуги на глобалниот пазар познати како транснационални компании. Посебно, ефектот на
глобализацијата се забележува по завршувањето на Студената војна кога беше одбележан
почетокот на големите фундаментални промени во глобалниот планетарен амбиент. Клучна
улога во етаблирањето на глобализацијата во светски рамки имаат секако и медиумите.
Така, некои теотетичари ги користат случувањата од 11 септември 2001 година (11.09), за да
покажат колку всушност е глобализиран современиот свет: „Настаните од 11.09 се одиграа во
една земја, во САД, но веднаш беа посматрани насекаде низ светот: телевизиските снимки од
вториот авион кој удира во Светскиот трговски центар се веројатно најшироко видените слики
во телевизиската историја.“2
Домени на глобалното општество
Денес, глобализацијата има големо влијание врз сите сфери и е навлезена во сите пори
на општественото живеење на човекот, без разлика каде живее, твори и придонесува. Како
некои од најзначајните сфери преку кои најдобро може да се согледа глобализацијата можеме
да ги издвоиме следните:
- Општествената глобализација преставува распространетост на луѓе, култури,
претстави и идеи. Миграцијата е конкретен пример. Во 19 век, околу 80 милиони луѓе
преминуваа океани за да дојдат до нови огништа. На почетокот на 21 век, 32 милиони
жители на САД (11,5 отсто од севкупното население) се родени во странство. Покрај
ова, околу 30 милиони посетители секоја година влегуваат во САД.
- Идеите се подеднакво важен аспект на општествената глобализација. Четирите
доминантни религии во светот: христијанството, исламот, јудеизмот и будизмот
значително се распространија на големи далечни во текот на изминатите неколку
децении, исто како што беше и со научниот метод и со прoсветителството во текот на
изминатите неколку века низ целиот свет.
- Политичката глобализација се манифестира со распространување на државните
уредувања, преку зголемување на бројот на земјите кои станале демократски и
ги прифатиле меѓународните правила и институции. Но, светот е се уште далеку
од глобална заедница која би ја заменила лојалноста на граѓаните кон клановите,
племињата и државите.
- Глобализацијата на воен план се состои од мрежи на посебна зависност преку
која се користат силата или заканата со сила. Војните водени во минатиот период
но, и на почетокот на овој век се токму таков пример. Пример за тоа се и двата
воено – политички сојузи од времето на Студената војна - НАТО и Варшавскиот
пакт. За време на Студената војна, глобалната стратешка меѓусебна зависност меѓу
САД и СССР беше прониклива и добро препознатлива. Денес на пример, Ал Каеда и
други интернационални организации формираат глобални мрежи на операции што
создаваат нов предизвик за конвенционалните пристапи на националните одбрани
во вид на т.н. асиметрично војување.
- Глобалните климатски промени веќе имаат влијание на животот на луѓето
насекаде.3 Како што климатските промени се забрзуваат, така и другите промени
најверојатно нема да се пројавуваат толку неприметно како во минатото. Не е битно
дали јаглерод диоксидот е испуштен во атмосферата од Кина или од САД, тој сепак
влијае врз глобалното затоплување.
- Економската глобализација опфаќа поврзување и поголема меѓузависност
на националните економии во светските размери. Процесите за поврзување на
економиите започнуваат многу одамна, но, за вистинско поврзување и интеграција
на економиите можеме да зборуваме со појавата на индустријализацијата во 18-от
век, кога веќе почнало да се зборува за интернационализација на производството
2
Џон Бејлис, Стив Смит, Патриша Овенс, “Глобализација на светската политика, (вовед во меѓународните односи)“,
Табернакул, Скопје, 2009. стр.2.
3
Неодамна илјадници научници од повеќе од 100 земји објавија дека постои нов и цврст доказ за тоа дека најголемиот
дел од затоплувањето следено во текот на последните 50 години, се должи на човековите активности, и просечните температури
на глобално ниво во дваесет и првиот век, се предвидува да се зголемат помеѓу 1,6 до 2,8 степени целзиусови.
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и за трговија со стоки кои добиле меѓународно значење. Според тоа, процесот на
глобализација во економскиот сектор се одвивал во два меѓусебно поврзани процеси
и тоа: глобализација на производство и глобализација на пазарите.4
Република Македонија и глобализациските процеси
Глобализацијата во речиси сите свои сфери и сегменти, економски, политички и воени,
неминовно ја опфати и Република Македонија и регионот во кој таа егзистира. Периодот
на транзиција (кој мора да признаеме дека предолго траеше и се уште трае), ја претставува
преодната фаза од минатиот биполарен геополитички поредок кон новиот. Во тој контекст,
нашата држава донесе консензуална политичка одлука за интеграција во евроатланските
институции, повеќе од егзистецијални причини од кои зависи опстанокот на државата, отколку
инспирирана од можноста да влијае на овие глобализациски процеси, што впрочем е судбината
и на многу други мали држави.
Во економската сфера државата го усвои моделот на пазарна економија со што сите сили
на пазарот се ставија во еднакви услови. Во воената сфера донесена е одлука за членство на
државата во НАТО, воено-политички сојуз кој добива глобални димензии, со што би требало да
се редуцираат заканите во воената сфера на националната безбедност. Таа, исто така, активно
учествува во меѓународните мировни операции и таа одлука на македонската влада, според
некои аналитичари е надворешно-политичка одлука пар екселанс, и истата е многу важна за
македонската надворешна политика бидејќи поаѓа од македонските национални интереси.5
Во политичката сфера, државата, од нејзиното осамостојување, и со првиот Устав, покажа
отвореност за прифаќање на повеќепартиски политичкисистем по теркот на „либералната
демократија“ и уставно уредување според „граѓанскиот модел“. Во социеталната сфера, каде
што прашањето за идентитетот зазема централно место, а интересни за анализа се чекорите
кои ги презема нашата држава. Имено, и покрај тоа што нејзиниот идентитет е предизвикуван
и оспоруван од земји-членки на меѓународни организации кон кои таа тежнее, огромна е
поддршката на јавното мислење за членство на државата во овие организации. Во сферата
на животната средина Македонија ги прифаќа меѓународните стандарди поради сознанието
дека планетарниот систем е единствен и дека од неговото опстојување зависи и иднината на
човековата цивилизација.
Некои автори и експерти од Република Македонија ја потенцираат поврзаната и заемната
условеност на глобализациските процеси и геополитичките размислувања на нашите простори.
Република Македонија, во периодот од стекнувањето на својата независност се вклучуваше во
овие глобализациски и интеграциски процеси, повеќе или помалку успешно. Според Славески
С. за да се поправи оваа слика потребна е поголема комуникација помеѓу науката и политиката.
Затоа што науката може да ги предвиди процесите и да направи процени како глобализациските
процеси ќе влијаат врз националната безбедностна државата, а политиката е таа која донесува
одлуки и имплементира решенија. Впечаток е дека досега оваа врска не функционираше баш
најдобро.6
Заклучок
Глобализацијата, е најзначаен феномен на денешниот свет и бара нов пристап кон
настаните на глобален план и постојано приспособување на промените. Развојот на
транспортот, разгранетоста на мултинационалните компании, влијанието на медиумите
и општото комуникациско поврзување, како и постојаниот развој на новите технологии,
4
Гоцевски Т. “Унификацијата на политичките, економските и безбедносните системи, предизвик за мирот и безбедноста
во услови на глобализација”,трибина, “Глобализацијата, мирот и безбедноста“, Современа Македонска одбрана (вонреден број),
Скопје 2008 стр.17.
5
Георгиев Г. “Потребата од коперникански преврат во македонската надворешна политика”,трибина “Има ли Република
Македонија своја надворешна политика”, Форум-аналитика, Скопје, Април 2006, стр. 16
6
Славески С. “Глобализациските процеси и Македонија: Прашањето на идентитетот, суверенитетот и националните
вредности“ - трибина “Глобализацијата, мирот и безбедноста“ - соверемена македонска одбрана (вонреден број) Скопје 2008
стр. 308.
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создаваат односи на меѓу зависност меѓу државите, на начин кој досега не е забележан во
историјата. Може да се каже дека на секоја држава и е сосема евидентно и јасно, дека не можат
да ги решаваат новите безбедносни проблеми само по пат на употреба на воена сила, односно
дека ниту една држава самостојно не може адекватно да одговори на транснационалните и
глобални опасности. Мултилатералниот пристап во остварувањето на безбедносните потреби
на човештвото најверојатно е приод кој денес и во иднина би требало да преставува клучно
решение во афирмацијата на позитивните аспекти на глобализацијата.7
Постојат одредени мислења дека глобализацијата е проект на привилегираните држави,
односно дека тие ја спроведуваат доктрината на универзален империјализам ограничувајќи
го надворешно-политичкото однесување на голем број на земји и на нивното настојување
самостојно да управуваат со сопствените работи. Од една страна тоа е точно затоа што улогата
на државите (посебно на малите држави), нивните државни граници и силата на нивните нации
во глобализацијата „се поткопуваат“, и се разбира- избледнуваат. „Ерозијата на националните
држави“ се повеќе станува поголема, додека меѓународните институции се зајакнуваат. Државите
постепено им ја пренесуваат државната сувереност на своите интеграциски институции.
Степенот на оваа „ерозија на националните држави“, пред се зависи од нивото на глобализација
на истите. Од друга страна пак тоа не е точно затоа што државите колку повеќе се интегрирани
во глобалното општество и економија, толку полесно може да се приспособат кон истата. Тоа во
никој случај не треба да значи дека со глобализацијата се поткопува сувереноста на државите,
туку напротив, нивната улога треба да се редефинира и да се распредели одговорноста на сите
нивоа, како на локално, така и на национално и на меѓународно ниво. Законите и правилата
кои ги донесува државата треба да бидат прифатливи за граѓаните и истовремено да бидат во
согласност со меѓународните стандарди. Глобализацијата е реалност од која не можеме да се
оттргнеме, туку со неа живееме и го создаваме општественото живеење.
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КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА
ИЗБОРНИТЕ КАМПАЊИ
USAGE OF WEB PAGES IN FUNCTION OF POLITICAL CAMPAIGNS
Апстракт: Со зголеменото користење на интернетот во секојдневието, се поголема
е неговата примена во различни сфери на општествениот живот, меѓу кои и политичкиот
маркетинг. Веб страниците даваат широки мпжности како за промоција на одредена политичка
партија или кандидат, така и за негартивна кампања насолена кон опонентите. Овој текст има
за цел истражување на местото и улогата на интернетот страниците за време на изборнигте
камањи.
Клучни зборови: интернет, веб страници, изборни камањи
Abstract: The increased use of Internet in every day life increases its application in different
fields of social life, one of which is political marketing. Web pages provide extensive opportunities
for promotion of certain political party or candidate, hence, for negative campaign directed against
the opponents. This text aims to research the position and the role of Internet pages during electoral
campaigns.
Key words: internet, web pages, election campaigns
Вовед
Со напредувањето на користењето на интернетот и социјалните мрежи, се повеќе граѓани
информациите за политиката ги добиваат со негово посредство. Ова уште повеќе важи, со
тенденцијата интернетот се повеќе да ги интегрира и содржините на традиционалните медиуми
како тв и радио шоу емисиите, како и весниците кои се достапни на интернет. Авторите се
разликуваат околу бројот на граѓани кои информациите ги добиваат преку интернет. Така
според Packer, (2004) во 2004г. во САД 13% од граѓаните информациите за политиката ги
добивале преку интернет, додека според Williams and Trammel (2005: 560) тој број постепено
растел од 3% во 1996г., на 11% во 2000г., па се до 21% во 2004. Независно од разликите кои се
појавуваат помеѓу авторите по однос на бројот на граѓани кои го користеле интернетот како
извор на информации за политиката, сите се согласуваат дека од 2004г. натаму, интернетот стана
еден од доминантните медиуми преку кои политичките субјекти и граѓаните комуницираат за
време на изборната кампања (Criado and Martinez-Fuentes 2007).
Организаторите на политичките кампањи, се повеќе го користат интернетот за остварување
на целите на изборните кампањи. Самото користење на интернетот и поконкретно на интернет
страниците на политичките партии според Pippa Norris (2003) им го зголемува видокругот т.е.
им отвора пошироки перспективи на гласачите при изборот на партијата и кандидатот за кој ќе
гласаат, но им дава и поголема можност на гласачите да учествуваат во политичкиот живот и ги
зголемува алтернативните гледишта во политичкиот спектар. Според Kaid (2002), предноста на
интернетот се огледа во зголемените можности за интерактивност меѓу политичките субјекти и
граѓаните. Интернетот во кампањата може да се користи за различни намени: за мобилизација
на граѓаните, но и за убедување на истите (Davis 1999). За разлика од традиционалните
медиуми интернетот овозможува поквалитетна и побрза комуникацијата, двонасочност на
комуникацијата и можност да се види реакцијата на публиката. Оттука партиските интернет
страници се значаен дел од политичката комуникација и можат да водат кон зголемување на
репрезентативноста на демократските институции. Имено, кампањата водена преку интернет
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страницата е релативно евтина, а истовремено овозможува директна комуникација меѓу
организаторот на кампањата/кандидатот и гласачите.
Историски развој на користењето на веб страниците во изборните кампањи
Политичките кампањи организирани преку интернет страници имаат свој еволутивен
развоен пат од 1992г. кога во кампањата на Bill Clinton, за првпат сите говори, биографски
податоци, како и изборната програма која предвидува конкретни политики беа ставени на
интернет до денес. Бидејќи во тоа време ограничен број на луѓе имаа пристап до тогаш новата
технологија за комуникација, ефектот на тогашната кампања преку интернет не беше многу
голем. Веќе за кампањата во 1996г. партиите и кандидатите креираа официјални страници
на кампањите. Интернет кампањата за кандидатите беше толку значајна што кандидатот на
Републиканската партија на тие избори Bob Dole, во своето завршно обраќање од првата дебата
на претседателските кандидати, меѓу другото укажа на адресата на својата интернет страница,
што резултираше со повеќе од 2 милиони посети на адресата во првите 24ч. (Farries 2005: 33).
Функциите на веб страниците во изборната камања
Секој политички субјект кој организира кампања, како и речиси секој кандидат за избор
за извршување на јавни работи, креираат сопствена страница на интернет. Веб страниците
на кампањите, партиите, кандидатите во основа се комуникациска алатка преку кои се
дистрибуираат податоци до широката публика. Креирањето на сопствена веб страница е
релативно евтино во споредба со користењето на останатите техники на пренесување на
пораката на изборната кампања. Исто така веб страниците даваат речици неограничен
простор за промоција на кандидатот преку микс на принтани, видео, аудио материјали, кои
претходно не го минуваат филтерот кој мораат да го поминат материјалите кои се презентираат
на традиционалните електронски мас медиуми. Тоа ја прави многу полесна и посеопфатна
комуникацијата меѓу кандидатот и гласачите, а веб страниците ги прави една од најчесто
користените алатки на политичкиот маркетинг во изборните кампањи. Покрај веб страници
на кампањите постојат и други форми на користење на интернетот во политичките кампањи
како што се страници на политичките партии, на сродни и идеолошки блиски организации,
информативни портали, блогови, мрежа на блогови тин.
Во поглед на содржината, веб страницата на кандидатот е место каде можат да со поместат
многу корисни информации за кандидатот, текот на кампањата, рекламни спотови итн. На веб
страницата на кампањата задолжително треба да стојат:
- Податоци за кандидатот: името, презимето на кандидатот, неговите биографски
податоци, податоци за неговиот семеен живот, образование, работно искуство и
клучните елементи на неговите политички позиции
- Податоци за политичката партија која го кандидира, нејзината структура, водство,
политичка програма и изборна програма со јавните политики кои се предвидуваат
во поодделни области
- Основни информации за кампањата: имињата и контактите на раководителите на
кампањата, календар на позначајните настани на кампањата, како време и место на
средбите со граѓаните, снимки од веќе одржани настани од кампањата инт.
- Информации и линкови за известувањето на медиумите за кампањата
- Контакт информации за организаторите на кампањата на централно и на локалните
нивоа, кандидатите и лицата задолжени за контакт со граѓаните, оставање можност
граѓаните да ги коментираат содржините на страницата, како и да даваат свои
предлози, простор за донации на граѓаните (Dervan 2003)
Анализирајќи ги можностите што ги дава отворањето на интернет страниците на
кандидатите на претседателските избори, Schneider and Foot (2002) констатираат дека може
да се разграничат шест типа на содржини кои може да се поставуваат на нив: информации кои
имаат за цел да ги убедат посетителите во исправноста на политиката на дадената партија,
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политичка едукација, разговори за политиката, мобилизација на гласачите, промоција на
кандидатот и партиципација во кампањите. Од сите овие можности, на своите веб страници
кандидатите конзистентно користат само два типа на содржини: информации за убедување на
гласачите и партиципација на изборите. Останатите типови на активности се потценети како
содржини на интернет страниците на кандидатите.
Со сите предности кои ги има кампањата преку креирање на сопствена веб страница,
таа е пасивен вид на кампања. Имено, гласачот треба да ја отвори страницата за да ги види
содржините поставени на неа. Тоа во поголем дел го прават симпатизерите и поддржувачите на
кандидатите. Оттука може да се каже дека таа не е многу ефикасна во изнаоѓање на целната група
на изборната кампања, а тоа се неопределените гласачи (O’Day 1998:36). Сепак, користењето на
веб страниците во изборните камањи си има и свои предности во однос на останатите форми
на комуникација во изборната камања. Така истражувањата покажуваат дека вниманието на
гледачите на ТВ може да се задржи за максимум 30 секунди, додека луѓето во САД трошат во
просек по 8,5 минути барајќи и читајќи информации на интернет страниците на политичките
кампањи. Дополнително на ова, за време на кампањата за парламентарните избори во Шведска
одржани 1998г. 44% од граѓаните ја посетиле интернет страницата на социјал-демократската
партија (Dervan 2003). На сличен начин посетителите на интернет страницата на кампањата
на McCain во 2000г. во просек трошеле по осум минути, што е многу повеќе во однос на 30
секунди внимание кои гласачите им ги посветуваат на политичка реклама (Potter and Manatt
2002: 30). Тоа само говори дека со сите ограничувања во поглед на структурата на посетителите
на сајтовите, организаторите на кампањите треба сериозно да се погрижат за содржините кои
се наоѓаат на сајтовите на кампањата, на политичките партии кои ги организираат кампањите и
на сајтовите на кандидатите.
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ИНТЕРЕСОТ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СВЕТОТ
И ВО МАКЕДОНИЈА
THE INTEREST FOR LEARNING SPANISH LANGUAGE IN THE WORLD
AND IN MACEDONIA
Апстракт: Во овој труд се анализира состојбата на шпанскиот како странски јазик во светот
и во Македонија и преку статистичка анализа на податоци се утврдува застапеноста на јазикот
во светски рамки. Се истакнуваат причините за употребата на јазикот како во образовниот
систем на една земја така и во секојдневниот живот на луѓето. Јасната претстава за фактичката
состојба и иднината на шпанскиот јазик во Македонија овозможува да се истакне потребата од
негово изучување и да се поттикне мотивацијата на младите да го изберат. Сето тоа индиректно
би довело до развој на многујазичност и многујазично образование во Македонија што би
било предмет на истражување за научниците во иднина.
Клучни зборови: шпански јазик, странски јазик, настава, Македонија.
Апстракт: Во овој труд се анализира состојбата на шпанскиот како странски јазик во светот
и во Македонија и преку статистичка анализа на податоци се утврдува застапеноста на јазикот
во светски рамки. Се истакнуваат причините за употребата на јазикот како во образовниот
систем на една земја така и во секојдневниот живот на луѓето. Јасната претстава за фактичката
состојба и иднината на шпанскиот јазик во Македонија овозможува да се истакне потребата од
негово изучување и да се поттикне мотивацијата на младите да го изберат. Сето тоа индиректно
би довело до развој на многујазичност и многујазично образование во Македонија што би
било предмет на истражување за научниците во иднина.
Клучни зборови: шпански јазик, странски јазик, настава, Македонија.
Шпанскиот јазик е од романската група на јазици кој потекнува од Шпанија од каде што
покасно бил пренесен и во другите земји на светот и сега е еден од најшироко распространетите
јазици на сите континенти: најмногу во Северна и Јужна Америка, Европа и некои делови на
Африка и Азија. Со над 330.000.000 луѓе кои го говорат, тој е четвртиот најзборуван јазик во
светот, еден од шесте официјални јазици на Обединетите нации како и официјален јазик на
Европската Унија (Barrutia; Schwegler, 1994:193).
Состојбата на шпанскиот јазик во светот
Во Латинска Америка, во скоро 21 држава т.е. во земјите како Аргентина, Боливија, Чиле,
Колумбија, Коста Рика, Куба, Доминиканска Република, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала,
Хондурас, Мексико, Никарагва, Панама, Парагвај, Перу, Порторико, Уругвај и Венецуела
шпанскиот јазик е официјален јазик, додека во другите земји го дели тој статус со англискиот
јазик или со локалните јазици како гварански, кечуа, араукано и ајмара итн. (Barrutia; Schwegler,
1994:215).
Во Европа освен како официјален јазик се употребува уште и како неофицијален,
регионален или малцински јазик. Во Шпанија, шпанскиот јазик или како што уште се нарекува
“castellano” се зборува од околу 40 милиони луѓе, од кои околу 40% се двојазични т.е. зборуваат
еден од малцинските јазици во Шпанија т.е. каталонски, кантабриски, баскиски, галициски (Barrutia; Schwegler, 1994:207).
Во Соединетите Американски Држави, шпанскиот јазик е прв т.е. мајчин јазик на скоро 22
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милиони луѓе. 60% од нив се Мексиканци кои живеат најмногу на југозапад, 12% се Порториканци
кои живеат на североисток, најмногу во Њујорк и околу 4% се Кубанци кои живеат во Флорида.
Може да се каже дека како резултат на зголемената употреба на шпанскиот јазик, англискиот
јазик постепено го губи водечкото место во определени делови на Соединетите Американски
Држави (Barrutia; Schwegler, 1994:233).
Други земји каде што се зборува шпанскиот јазик се: Екваторска Гвинеја, Гвам, Северна
Африка, Андора, Филипините итн.
Од горе наведеното, во однос на бројот на земји каде што шпанскиот јазик е официјален
јазик и во однос на бројот на луѓе кои го употребуваат како прв т.е. мајчин јазик или како некоја
негова јазична варијација, јасно можеме да кажеме дека шпанскиот јазик е светски јазик во
рамномерна линија со англискиот, францускиот и др.
Шпанскиот јазик како странски јазик
Јазиците се неопходни за остварување на слободна комуникација. Комуникацијата е
двонасочен или повеќенасочен процес преку кој луѓето меѓусебно си разменуваат информации,
идеи, чувства. При комуникацијата лицата заемно си дејствуваат, си влијаат еден на друг и
меѓусебно се разбираат. Така комуникацијата се разбира како процес на заемно дејствување,
заемно разбирање или неразбирање. Од овде произлегува потребата од владеење на јазици
или конкретен јазик. Други фактори кои ја изразуваат потребата од владеење на странски јазици
се: меѓународните односи, дипломатијата, економскиот развој на земјите, трговските односи,
научната размена, образовните системи т.е. размена на студенти и научници, мобилност на
работната сила итн.
Од ова може да се заклучи дека изучувањето и владеењето на странски јазици е од
голема важност и е од корист не само за индивидуалниот развој на личноста туку и за самото
општество. Конкретниот јазик којшто се изучува во училиште обично е избор на самите
ученици, студенти, родители, работодавци, образовни институции во согласност со реалните
потреби за владеење на странски јазик во дадено претпријатие, претставата за полезноста од
определен јазик за личен или професионален развој на личноста, традициите на земјата или
стереотипните сфаќања за јазиците итн.
Настава по странски јазици – изучување на шпанскиот јазик
За разлика од САД каде што шпанскиот јазик го изучуваат повеќе од 60% од учениците и
е прв странски јазик во училиштата, во Европа се изучува многу помалку. Во низата на главни
странски јазици кои се изучуваат се: англискиот, францускиот и германскиот јазик.
Во САД, шпанскиот јазик постепено стекнува позиција на неофицијален втор јазик и
потребата од негово изучување е тесно поврзана главно со врските со земјите од Латинска
Америка и тоа изучување е свесно и мотивирано. Во Европа пак неговото изучување се уште не
е мотивирано и свесно и главно се реализира не од економски и комерцијални причини туку се
уште само за реализација и остварување на одмор во земја во која се говори шпанскиот јазик.
Во некои земји во Европа шпанскиот јазик е се уште значително нов за изучување но
сепак интересот е постојан и се движи по стабилна нагорна линија. Тоа претставува голем
предизвик да се предава како странски јазик. Токму поради оваа причина, многу е важно
да постојат специјално разработени наставни методи за изучување на шпанскиот јазик
како странски. Тие претставуваат систем од активности кои ги преземаат наставниците или
учениците за да се постигнат предвидените наставни цели и задачи. Основната класификација
на методите е: основни или традиционални од коишто како најуспешни се покажале следните:
Граматичко-преводниот, директниот, аудиолингвалниот метод и комуникативниот приод во
наставата по странски јазик и алтернативни или како Холт уште ги нарекува “иновативни”
методи (Шопов, 2005:24): учење преку советување, целосна физичка реакција, молчелив
начин, природен приод, учење преку соработка и многу други како: природниот пристап
на Стивен Крашен, сугестпедијата на Георги Лозанов, стратешката интеракција на Роберт ди
Пјетро и др. Кога човек за прв пат доаѓа во допир со странскиот јазик, многу е важно каков
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приод ќе се избере. Ако избраниот приод дејствува успешно, тогаш ќе се постигнат успешен
напредок на поединецот и подобри резултати во учењето. Наставата по странски јазик денес е
интерактивна и комуникативно ориентирана. Тоа значи дека наставата се одвива во атмосфера
на реални ситуации преку вербална комуникација што всушност ја вклучува функцијата на
јазикот односно неговата вистинска употреба. При комуникативниот приод наставникот игра
улога на скриен лидер, кој умее да го организира и раководи наставниот процес остварувајќи
педагошка власт со внатрешно насочен авторитет а не авторитарност.
Во Македонија, ставовите на луѓето кон шпанскиот јазик генерално се позитивни. Освен
во приватните училишта, Владата а и секоја државна или приватна образовна институција
промовираат учење на шпански како странски јазик но се уште само како втор странски јазик.
Многу студенти избираат да учат шпански јазик, најпрво поради глобалниот стереотип дека е
еден од најлесните јазици за учење во однос на читањето и пишувањето, поради фактот дека
звучи многу пријатно за слушање, поради инвазијата и големиот интерес кон шпанските серии,
поради фактот дека е нов јазик и земјата има потреба од кадровски потенцијали - наставници по
шпански јазик или административни службеници, поради географската близина и зголемените
економски односи со Шпанија, поради желбата на многу млади луѓе да патуваат на одмор,
желбата за работа на пример како туристички водичи, хотелски администратори, вработени на
аеродромите и др. или желбата за продолжување на образованието во Шпанија.
На државниот Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, Македонија, шпанскиот јазик за прв
пат беше воведен во 2008 година, кога беше формиран и отворен Филолошкиот факултет.
Шпанскиот јазик е понуден за избор исто како и англискиот, германскиот, италијанскиот,
рускиот или францускиот јазик и може да го избираат студентите од сите студиски групи
на додипломските студии на Филолошкиот Факултет. Во зависност од желбите на студентите
изучувањето на шпанскиот јазик може да трае до 4 години со реализирани вкупно 8 испити.
Исто така тој е вклучен и како изборен предмет во предметните програми на другите факултети
кои се дел од овој универзитет.
Генерално има околу 300 студенти кои учат шпански јазик, а вкупната бројка на оние кои
го изучуваат шпанскиот јазик во целата земја земајќи ги предвид и другите универзитети и
приватните училишта е можеби околу 1500-2000 ученици.
Заклучок
Изучувањето и владеењето на странски јазици е од голема важност и е од корист не само
за луѓето како единки туку и за целото општество. Целта на овој труд е да се истакне фактичката
состојба и иднината на шпанскиот јазик во светот и поконкретно во Македонија, да се истакне
потребата од негово изучување и да се поттикне мотивацијата на младите да се решат за
шпанскиот јазик како странски јазик. Со организирање и реализирање на квалитетна настава
по шпански јазик од страна на образовните институции индиректно би се поттикнал развојот
на многујазичноста во Македонија што засега се уште не бележи значителен подем. Тоа пак во
иднина би довело до тоа, шпанскиот јазик да биде од голем интерес за научниците и да биде
предмет на истражување во идните анализи од областа на многујазичноста. Со други зборови,
овој труд анализира зошто луѓето од многу земји во светот избираат да го учат шпанскиот јазик
и зошто треба да се учи јазикот во Македонија.
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ПОУЧУВАЊЕТО ГРАМАТИКА ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ
ЈАЗИК
Апстракт: Во овој труд ја презентираме улогата на граматиката во текот на историјата
на глотодидактиката нудејќи приказ на различните теории и нивното влијание во практичната
настава. Посебно внимание се посветува на најчестите дилеми на наставниците поврзани со
поучувањето граматика на часот по странски јазик и се нудат сугестии за најдискутабилните
прашањата во врска со граматиката во рамките на наставата по странски јазик.
Клучни зборови: настава по странски јазик, граматика, усвојување на странски јазик,
граматички правила, поучување граматика.
Abstract: This paper will present the role of grammar throughout the history of glottodidactics
by reviewing among the various theories and their influence on the teaching process in practice.
Special attention is paid on the teachers’ most frequent dilemmas related to teaching grammar during the foreign language classes and it also offers suggestions for the most arguable issues associated with grammar within the teaching process of foreign languages.
Key words: foreign language teaching process; grammar; acquisition of foreign languages;
grammar rules; teaching grammar.
Вовед
Прашањето кое си го поставуваат многу наставници по странски јазик е како да се поучува
граматиката во рамките на наставата по странски јазик. Граматиката имала различна улога во
наставата по странски јазик во текот на историјата. Постојат периоди кога цел на наставата
по странски јазик било совладувањето на граматичките правила и периоди кога граматиката
го губи приоритетот во наставата. За многу ученици учењето граматика на часот по странски
јазик е здодевно и непотребно. Поради овој погрешен став многу од учениците не знаат да
прават разлика меѓу прилог и предлог или меѓу подмет и предмет. Имајќи ја предвид целта на
современата настава по странски јазик односно развивањето на комуникативните компетенци,
граматиката не треба во никој случај да биде запоставена бидејќи комуникацијата би била
невозможна ако ученикот нема металингвистичко знаење.
Дефинирање на поимот граматика
Граматиката е опишување на систем од правила кои овозможуваат функционирање на
еден јазик. Де Мауро во својот речник ја дефинира граматиката како: „збир на правила и норми
за пишување, изговор, синтакса и морфологија на еден јазик“ (De Mauro, 2007:1080).
Денес под терминот граматика најчесто се подразбира збир на правила кои му
овозможуваат на говорителот да ги комбинира зборовите од јазикот со цел да го постигне
саканото значење. Но, важно е да се прави разлика помеѓу граматичко знаење и знаење за
граматиката. Секој кој е способен да прочита и да разбере текст на странски јазик поседува
одредено граматичко знаење од тој јазик како систем кое му овозможува креирање и
интерпретирање на разбирливи реченици. Праксата говори дека во наставата по странски
јазик учениците вообичаено стекнуваат знаење за граматиката, што значи способност да се
опишат правилата кои се применуваат во продуцирањето на реченици (видови на зборови и
нивната функција, граматички категории како род, број, глаголски времиња и сл.).
Во лингвистиката под поимот граматика се подразбира од една страна означување на
еден општ состав на правила кои припаѓаат на еден јазик, а од друга страна како граматика се
означуваат значенски описи на тој состав на правила. За разлика од лингвистиката, наставата по
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странски јазик под поимот граматика го подразбира оној мисловен материјал кој е потребен за
создавање на правилни реченици, за нивно меѓусебно поврзување и усвојување. Граматичкото
знаење се усвојува со цел да се оспособи ученикот активно да владее со јазикот и стекнатото
знаење конкретно да го употреби во секојдневната комуникација.
Историски преглед на различните пристапи во врска со поучувањето граматика
Каква е улогата на граматиката е прашање за кое се дебатира многу и кое што во текот
на историјата на глотодидактиката било третирано и толкувано на повеќе начини. Историски
гледано статусот кој го има граматиката во наставата по странски јазик бил подложен на промени,
од претерана доминантност до антиграматички период, од поучување на странскиот јазик само
со граматички вежби до потполно негирање и исфрлање на граматиката од процесот на учење
на странските јазици. Многу теоретичари се занимаваат со прашањето дали постои потреба од
поучување на граматиката. Многумина од нив имаат сосема спротивставени размислувања.
Некои сметаат дека поучувањето граматика нема значаен придонес во учењето на јазикот,
додека други пак заклучуваат дека поучувањето граматика има значајно влијание на процесот
на учење на странскиот јазик. Најголем противник на поучувањето грамaтика во рамките на
наставата по странски јазик е Крешен кој смета дека граматичката точност не е императив
во процесот на усвојување на странскиот јазик (Krashen,1985:4). Ја поддржува тезата дека
граматиката има минимално и ограничено значење во наставата и наведува дека треба да се
избегнува усно објаснување на граматиката во наставата по странски јазик бидејќи според него
тоа не оди во прилог на усвојување на јазикот. Смета дека треба да се избегнуваат граматичките
правила бидејќи негативно влијаат на комуникацијата, односно треба да се ограничи било
каква интерференција на граматиката и комуникацијата. Не ја исфрла целосно граматиката,
но смета дека по потреба доволни се само кратки и едноставни објаснувања кои можат да се
дадат и на мајчиниот јазик. Смета дека е доволно учениците да бидат изложени на разбирлив
и значенски инпут преку имплементација на комуникативниот пристап. Крешен се соочува
со многу критики поради ваквиот категоричен став во однос на прашањето за поучувањето
граматика. Радрфорд и Смит (Rutherford & Sharwood Smith, 1985: 247) говорат за потребата да
се подигне граматичката свест односно да се привлече вниманието на ученикот на формалните
својства на јазикот кој се учи, за да се олесни стекнувањето на јазична компетенција. Хигс (Higgs,
1982) го истакнува влијанието на граматиката врз способноста за изразување на странскиот
јазик и смета дека на часот по странски јазик треба да се стави акцент и на комуникацијата и на
наставата по граматика. Род Елис (Ellis, 1985) истакнува дека е многу важно учениците да станат
свесни за одредени формални карактеристики на јазикот односно учениците да создааат
претстава за тоа што го учат. Грин и Хечт (Green, Hecht, 1992) сметаат дека некои правила лесно
се формулираат, а некои се релативно тешки и премногу апстрактни и не можат да се опишуваат
и механички да се применат. Меријан (Celce-Murcia, 1991:476) смета дека учењето граматика е
важно за учењето на јазикот воопшто и дека граматиката треба да се учи во контекст односно
да се имаат предвид возраста, нивото на образование, постоечкото знаење и крајната цел на
наставата.
Во современата настава по странски јазик преовладува мислењето дека поучувањето
граматиката е начин преку кој ученикот се запознава и ги усвојува јазичните правила. Како
наставници по странски јазик не смееме да дозволиме граматиката да биде сведена на учење на
правила бидејќи таа има смисла само ако се реализира во комуникацијата, а комуникацијата е
возможна само ако се заснова на граматика. Така што денес дебатирањето оди во друга насока,
а тоа е да се најде одговор на прашањето како најдобро да се поучува граматика.
Дилеми и сугестии во врска со поучувањето граматика на часот по странски јазик
Општо е познато и прифатено дека граматиката има важна улога во усвојувањето на
странскиот јазик. Кај наставниците по странски јазик се јавуваат многу дилеми во врска со
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поучувањето граматика, на пример: Зошто да се поучува граматика?; Зошто кај учениците постои
страв од граматиката и како да се елиминира стравот?; Кога треба да се воведе граматика, дали
тоа треба да се направи на почеток на учењето или треба да се почека учениците да усвојат
одредени јазични компетенции?; Дали наставникот треба да дава експлицитни објаснувања со
оглед на тоа дека цел на учењето на странски јазик е стекнување на комуникативна компетенција?;
Дали граматиката треба да се предава на посебни часови или треба да се интегрира во склоп на
комуникативните активности?; Во колкав степен треба да биде застапена граматиката?; Дали
треба да биде интензивна (на еден час се обработува една наставна единица од граматика)
или екстензивна (на еден час има повеќе наставни единици од граматика)? Постои ли најдобар
начин да се предава граматика? (Ellis, 1993a:106);
Бидејќи граматиката е срж на секој јазик кој го користат луѓето во меѓусебната интеракција,
а правилната и коректна употреба на јазикот во секојдневната комуникација е незамислива
без граматичко знаење, наставникот не смее да го изостави поучувањето граматика на часот
по странски јазик. Многу наставници сметаат дека граматиката е тешка и не многу кориснa, а
учениците ја доживуваат како здодевна и не се мотивирани да ја научат. Имајќи предвид дека
целта на наставата по странски јазик е комуникативната компетенција односно приоритет
е точната и течна употреба на јазикот, учениците не треба пасивно да бидат изложени на
објаснување на граматичкото првило, туку активно да ги истражуваат и да размислуваат за
самите правила. Наставникот треба да ја интегрира експлицитната настава по граматика и
комуникативното поучување на јазикот. Во зависност од возраста на ученикот, неговото јазично
знаење и целта на учење на странскиот јазик наставникот треба сам да одлучи дали граматиката
да ја предава дедуктивно или индуктивно. Некои ученици најдобро учат со формулирање
на хипотези или правила, а други пак, собирајќи и реконструирајќи важни податоци, а при
тоа малку или воопшто не анализираат. Возраста на ученикот е истотака многу важна во
одредувањето на начинот на поучување. Така на пример на малите деца не им е потребно
експлицитно објаснување на граматиката, додека ако учениците се адолесценти или возрасни
можеме да им го олесниме учењето со тоа што ќе ги насочиме кон формата. Не смееме да го
занемариме и нивото на познавање на јазикот и степенот на образование. Учениците почетници
се подготвени на новиот предмет да му пристапат холистички пред да бидат подготвени за
анализа. Ако учениците се со основно образование тогаш имаат потреба од граматички
објаснувања, но ако станува збор за ученици со високо образование, наставниот треба да ги
насочи кон формалните аспекти на целниот јазик односно да им ги поправа грешките. Исто
така важна е и целта на учење на странскиот јазик. Доколку целта е развивање на компетенции
за слушање и читање, не се препорачува граматика бидејќи за овие вештини примарно е
препознавањето на зборовите и нивното значење. Но, ако зборуваме за продуктиви вештини
како говор и пишување, наставникот има за задача да укаже на точноста на формата.
Заклучок: Во овој труд имавме за цел да истакнеме дека односот помеѓу граматичкото
знаење и комуникативната компетенција не е контрадикторен, напротив, тоа е однос на
меѓусебна зависност. Познавањето на граматиката може да им помогне на учениците да развијат
и да достигнат извесен степен на точност и течност кои се цел на наставата по странски јазик,
а тоа ќе се постигне со комбинирање на настава по граматика и комуникативниот пристап.
Накратко, современата настава по странски јазик не смее да се замисли без предавање и учење
на граматиката бидејќи тоа може да даде само позитивни резултати.
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ДУХОВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФОРМА ИСКРЕННЕГО
ОБЩЕНИЯ
SPIRITUAL COMMUNICATION AS A FORM OF SINCERE DIALOGUE
Аннотация: статья посвящена малоисследованному феномену социологии духовной
жизни – духовной коммуникации, которая представляет собой высшую форму искреннего
общения людей
Ключевые слова: духовная коммуникация, общение, духовные практики
Abstract: he article is devoted to substantiation of the phenomenon of spiritual communication, which constitutes the highest form of sincere dialogue
Key words: spiritual communication, fellowship, spiritual practices
Мир современной социальной реальности, в которую органично вошли социальная
дифференциация, экономические кризисы и политические конфликты, погоня за рейтингами,
прибылью и успехом, сегодня почти не оставляет человеку шансов для глубокой рефлексии и
попыток понимания его истинной природы. Марксистский тезис о том, что бытие определяет
сознание ежедневно и повсеместно доказывается в самых разнообразных социальных и
культурных практиках Востока и Запада, центра и периферии, стран-реципиентов и страндоноров олигархами и топ-менеджерами, политиками, актёрами, дипломатами, журналистами,
чиновниками и ведущими популярных шоу. Вопреки (вроде бы) меняющейся научной
парадигме, при ближайшем анализе обнаруживается, что обозначенная выше марксистская
трактовка социальной жизни весьма актуальна даже для тех, кто яростно ненавидит марксизм
(что означает всего лишь отсутствие привычки обращения к источникам). «Не сознание
определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [1] – такова главная мысль К.Маркса и
Ф.Энгельса, великих представителей немецкой классической философии.
Однако, несмотря на мировое многообразие культур и их поступательную динамику,
очевидно константное присутствие в поле каждой из них сакральных духовных (чаще
религиозных, реже - творческих и научных) практик. Более того, стремление человека выразить
себя в разнообразных видах искусства, возникновение философии как попытки понять
глубины собственного разума, феномены альтруизма, гениальности, отшельничества, подвига,
народной памяти и другие значимые атрибуты культуры человечества вне зависимости от
эпохи, политико-экономической детерминации и этнической специфики упорно ставят после
тезиса К.Маркса и Ф.Энгельса большой знак вопроса.
В самом деле, ни борьба за жизнь с силами природы на заре эры человечества, ни
религиозные войны и костры Средневековья, ни тоталитарные политические режимы ХХ века,
ни ежедневно воспроизводимые людьми информационного общества имиджи-симулякры –
до сих пор так и не смогли уничтожить в человеке стремления к духовной эволюции. Одной из
её характерных черт выступает настойчивый поиск высших форм межличностного, группового
и даже массового духовного общения как отчетливое желание достигнуть отличного от
существующего, возможного или не-возможного, но лучшего бытия. Такая «инобытийность»,
разумеется, является весьма непростым предметом научного осмысления, ибо мир духовных
коммуникаций ситуативен, к тому же, требует больших эмоциональных и волевых усилий.
Феномен массовой духовной коммуникации встречается весьма редко. Его научный
анализ представляется делом недалекого будущего, хотя некоторые научные разработки в
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России в данной области обозначились сравнительно недавно[2]. Но тема является чрезвычайно
сложной, чтобы делать по фрагментарным данным какие-либо объективные обобщения.
По этой причине в настоящей статье наметим лишь её очертания, пояснив, что в некоторых
случаях (война, угроза безопасности, победа страны в спортивной жизни, науке, культуре и др.)
массовая духовная коммуникация проявляется наиболее ярко. К примеру, в России феномен
массовой духовной коммуникации до сих пор очевиден в день Победы 9 мая (особенно
отчетливо – Минута молчания) и 22 июня в день начала Великой Отечественной войны.
Безусловно, народное духовное единение имеет самое прямое отношение к образу Родины.
И это чувствование не глобальной Родины-государства, но такая сакральная связь человека
и Родины, которая сродни вере, и может быть описана лишь как духовная коммуникация с
обобщенным Другим. Коммуникация человека с Родиной обязательно апеллирует к памяти обо
всех живущих когда-то на этой земле, а также мысленно связана с теми, кто будет жить здесь и
в будущем.
Уточним, что сама категория «коммуникация» в социально-гуманитарной науке чаще
получает трактовку «обмен информацией», то есть имеет обоснование в русле кибернетической
парадигмы (Н.Винер, К.Шеннон). Однако указанный научный подход не может пояснить всего
богатства и возможностей человеческой природы, диалектики человеческого общения,
поскольку слишком функционален и не включает образцы человеческой духовности
(самопожертвование, вдохновение, любовь) в свой категориальный аппарат. Социология
духовных коммуникаций как научное направление восполняет имеющийся методологический
пробел, ведь человек не может быть ни охарактеризован, ни понят исключительно техническими
средствами. Сама попытка обоснования феномена духовной коммуникации уже приоткрывает
завесу в terra incognita, поскольку апеллирует к удивительной способности человека к
духовному диалогу, который отличается от вербального диалога возможностью «быть собой,
будучи одновременно и другим»[4,с.7].
Разумеется, духовная коммуникация может принимать характер и группового
взаимодействия. Чаще она встречается в среде творческих, одаренных людей любой
профессии. Их способность к быстрой духовной коммуникации даёт им т.н. «духовное зрение»,
иначе говоря, многие из тех, кто имел опыт духовной коммуникации - сенсетивы. Идентичные
по способности к духовным коммуникациям люди быстро понимают друг друга благодаря
наличию внутреннего «психологического радара». Примечательно, что в социальной жизни
люди, способные к духовной коммуникации, обычно не слишком успешны, т.к. не находят
понимания у начальства, слывут «белыми воронами», редко вписываются в нормативность
трудовых коллективов и любых властных отношений. Любое общество приписывает им
всяческого рода «странные истории», вытесняет в аутсайдеры и объединяет в условную группу
под ярлыком «не от мира сего». Последнее определение вполне справедливо, поскольку ясно
отражает их приоритеты и саму жизнь, которая лишь частично, и, скорее, вынужденно связана
с социальностью.
Здесь же следует подчеркнуть, что и духовные практики, недоступные непосвященным
людям, но так или иначе присутствующие в профессиональной жизни священнослужителей,
позволяют также относить их в особую группу «других», но при этом нужных всем остальным,
людей. Молитва, венчание, крещение и иные духовные практики выступают для них не только
ежедневным ритуалом: способность к духовной коммуникации для священников является
предусловием их профессионального служения.
Несмотря на редкость желания пережить опыт духовной коммуникации, т.к. она не
возникает автоматически, сама по себе, но требует определенных духовных усилий, такой опыт
вполне возможен и в жизни т.н. «обывателей». Как вражда, ненависть, непонимание рождаются
из социального мира, так и противоположные феномены, апеллирующие к миру духовности дружба, сострадание, творческий взлёт - имеют свои истоки в агрессивной социальной среде,
но возникают как противостояние ей. Русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова совершенно
справедливо замечала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».
Все дело в том, что духовная коммуникация возможна лишь при условии, когда мы устаём от
фальши, то есть от постоянной и вынужденной социальной необходимости «быть-не-собой».
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Мы начинаем коммуницировать, чтобы быть. Наиболее доступными для
социологического наблюдения формами духовной коммуникации являются: бескорыстная
дружба (товарищество, иногда – духовное братство, что особенно часто встречается в периоды
военных событий); симпатия; любовь; жалость (не к себе); искреннее милосердие; все виды
совместного творчества.
Исследователи подчеркивают, что духовная коммуникация как высшая форма
человеческого общения чаще встречается в разнополой диаде и всегда имеет четкие
качественные характеристики. Можно говорить о духовной коммуникации, если Ваше общение
с другим:
- симметрично (в духовной коммуникации нет места социальным атрибутам: статусам,
ролям, не имеют значения профессия или возраст). При этом, как указывает
тамбовский социолог И.Федоров, «она автоматически подразумевает состояние,
когда мнение, ценности, ассоциативные ряды другого человека воспринимаются как
свои собственные. В этом смысле, даже термина «симметрия» недостаточно»[3,с.9].
В духовной коммуникации нет места эгоизму, она исключительно альтруистична,
поскольку выстраивается по принципу «я - как бы ты»;
- бескорыстно (никто не предполагает получения за период такого общения или после
него каких-либо бонусов или вознаграждений);
не имеет пространственно-временных границ. Пожалуй, наиболее удачно данное
положение иллюстрирует «вылет из времени» двух влюбленных, а также духовная
связь матери и ребёнка на большом расстоянии. Межличностная духовная
коммуникация, не прекращающаяся даже с уходом одного человека из земной
жизни, другим передается так1:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне. Замирают ноги.
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землёю –
Улетел последний отблеск дня,
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня? [4,с.199];
-

-

оставляет ощущение: «то, что происходит - для меня очень важно, я хочу понять…»,
поскольку духовная коммуникация всегда апеллирует к глубинному личностному
комплексу, при этом каждый из участников искреннего общения выступает для
другого «звездой надежды» на избавление от него (отметим, что наличие комплекса
не всегда осознается);
затрагивает психологически всю личность целиком, до конца. Такое взаимодействие
не может быть поверхностным, т.к. психологическая вовлеченность в него
максимальна, оно представляет собой «прорыв» к высшей искренности как к самому
себе.

Отметим, что межличностная духовная коммуникация имеет несколько стадий и в ней
очень небольшую роль играет вербальный компонент (важный только на начальных стадиях),
поскольку её основу составляют образы, символы, чувствования и попытка «психодиалога»,
нежели слова как таковые. Важно также, что духовная коммуникация не всегда протекает
удачно, но даже при «срыве» такого взаимодействия (что бывает довольно часто), и её
начальный этап оказывается настолько запоминающимся и ярким, что обязательно оставляет
у духовно-развитого человека ощущение «хочу повторить».
При благоприятных обстоятельствах такое искренне общение имеет шанс на повтор,
однако при многократных срывах к «социальности» вероятно обретение комплекса
коммуникофобии. Впрочем, и тогда мечта о духовной коммуникации остаётся с человеком,
поскольку мы не можем отказаться от желания быть понятыми.
1

Стихотворение Ф.И.Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 года»
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В завершение подытожим, что духовная коммуникация одновременно выражает
и уникальность разума, и духовную природу человека, заложенные в самой топологии
человеческой психики. Она показывает качественное и истинное отличие людей от всех иных
живых существ на земле. Следовательно, при любых внешних обстоятельствах и условиях
человек неизбежно будет стремиться к духовным коммуникациям. При этом ровно настолько,
насколько он человек.
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Прежде чем приступить к изложению данного вопроса, сделаем пояснение - чем
обусловлен выбор данной проблемы в качестве предмета изучения. Об её актуальности говорит
широкое использование понятия «культура» в различных научных течениях и идеологических
направлениях. Она есть сплетение убеждений, ценностей, а так же традиций, которые являются
общими для определенной группы людей. Национальная же культура появилась на основании
коллективного опыта этнической общности, а также на базе духовного единения и передачи
исторического опыта из поколения в поколение.
Глобализация - прежде всего процесс всемирной экономической, политической и
культурной интеграции и унификации, и основным его следствием является миграция в масштабах
всей планеты, мировое разделение труда, капитала, человеческих и производственных
ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а
также попытка слияния культур разных стран. Именно последнее ведёт к тому, что национальная
индивидуальность и неповторимость каждого из нас подчас принудительно искореняется,
мы превращаемся в человеческую массу по аналогии с искусственным снегом, где каждая
искусственная снежинка похожа на другую, в отличии от неповторимых и уникальных
природных.
Сторонники глобализации рассматривают её суть как обьективный, широкий,
многоплановый процесс, который носит системный характер,захватывающий все стороны
жизни человеческого общества.
Во-первых, считается, что глобализация возникает из саморазвития экономики.
Во-вторых, способствуя свободным потокам товаров, капиталов и информации, феномен
глобализации создает «наилучшие условия для роста и человеческого благосостояния».
В-третьих, способствует формированию единого мирового социально-экономического
строя, фактически приводя к одновариантности развития.
В-четвертых, полагается, что и международное распространение универсальной культуры
будет так же важно, как и экономические процессы.
По мнению экономиста П.Ф. Дукера, происходящие в настоящее время изменения связаны
с глубокой трансформацией мира, когда в течение нескольких десятилетий любое общество
перестраивает себя: собственный взгляд на мир, ценности, политическую систему, социальную
структуру, ключевые институты[1].
В действительности результаты глобализации оказались гораздо скромнее. Прежде
всего, в мире не сложилось единого социально-экономического строя. Социализм сохранился
(Китай, Вьетнам и так далее), причем высокие темпы развития этих стран в последние
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десятилетия привели к усилению его мощи и влияния. Хотя с научно-техническим прогрессом
и расширением коммуникаций произошло огромное распространение европейскоамериканской культуры по всему миру, однако во второй половине 20 века в развивающемся
мире параллельно разворачивался и противоположный процесс - возрождение автохтонных
религиозно-культурно-цивилизационных ценностей. Поэтому шага вперед к формированию
единой «общечеловеческой цивилизации» не случилось.
Большинство малых и средних стран не обладают необходимым набором ресурсов и
отраслей, способных обеспечить экономический рост и повышение доходов населения на
внутренней основе. Поэтому оптимизировать народнохозяйственные пропорции и перейти
к интенсивным методам роста они могут лишь путем полной интеграции в глобальную
экономику. Но такая интеграция означает, что структура экономики страны определяется
внешними рынками, которые обеспечивают и приток капиталов, и технологии. Поскольку
более слабая страна не может ощутимо воздействовать на общее экономическое пространство,
она вынуждена включаться в игру по правилам, навязанным развитыми центрами мировой
системы. Это ведёт также и к потере собственной культурных и национальных традиций.
На данный момент говорить о тотальной глобализации во всех сферах общества
неправомерно, так как нет единой организации, принимающей любые решения относительно
развития экономики, политики или культуры во всех уголках мира.
В отношении национальной культуры глобализация несет в себе много неясностей и
противоречий, что становится предметом острых дискуссий.
Порождаемые ею процессы подвергают испытанию традиционные модели поведения,
образ жизни и способы мировидения, то есть ставят под вопрос дальнейшее существование
национальной индивидуальности.
Как отмечает российский социолог С.В.Гузенина, следствием объединения государств,
создания единых торговых и экономических зон, становятся культурные потери, которые
сегодня уже очевидны для некоторых стран мира: они выступают в обществе потребления
ценой, платой за экономический рост, неминуемо связанный с экспансией не только
финансовых потоков, но и чужих культурных образцов (ценностных, языковых, нормативных,
поведенческих и т.д.) [2].
В этом ключе стремление глобалистов к интеграции подчас выглядит как попытка
совместить несовместимое.
Так в Европе провал политики мультикультурализма был ознаменован масштабными
беспорядками в предместьях Парижа, устроенными выходцами из Алжира. Ту же ситуацию
наблюдаем в Германии с мигрантами из Турции, в России - из средней Азии и Кавказа, и это лишь
некоторые из возможных примеров. Люди отказываются жить по чужим правилам, а попытки их
заставить или принудить к следованию этим правилам вызывают естественное сопротивление.
Местное население в условиях массовой миграции пытается отстоять свои культурные
традиции и право на спокойную жизнь в пределах своей Родины. Таким образом, глобализация
так и не смогла поглотить «этническое», а потому является предусловием экстремизма и
взаимной неприязни, с которой якобы призвана бороться. При этом, как нам не раз показывает
история, при попытках установить статус государственности выше национальных культур, мы
наблюдаем многочисленные трагедии планетарного масштаба.
Что же, в конечном счете, несет глобализация – опасность или это некая позитивная
составляющая современного мира?
Авторской задачей был не столько однозначный ответ на данный вопрос, сколько желание
пробудить интерес и дать повод к размышлению над заявленной проблемой. Мы радуемся
возможности свободы путешествий, обмена научными и техническими достижениями,
изучения особенностей других культур и доступа к их материальным и духовным ценностям.
Но если задачей глобальной интеграции ставится стандартизация человечества с целью
получения определённых экономических и политических выгод – она становится не панацеей,
а ядом. В любом случае стоит реагировать на процессы глобализации предельно категорично
и эффективно, чтобы впоследствии не утратить свою неповторимость в условиях нового
мирового порядка.
45 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Список литературы:
1. Дукер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. М., 2003. С.272.
2. Гузенина С.В. Культурная самобытность в фокусе современных научных исследований
// Аналитика культурологии: электронное научное издание. - № 3(24), 2012.http://www.
analiculturolog.ru/journal/archive/item/888-21-2.html

страна | 46

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Д.В. Казанков
Тамбовский Государственный университет им. Г.Р. Державина, dimidze@bk.ru

821.161.1.09
821.111.09

ТИПОЛОГИЯ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В
НЕОРОМАНТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ М. ГОРЬКОГО И ХАГГАРДА
Аннотация: Рубеж XIX-XX века – время появления и расцвета новых литературных
течений. Одним из заметных течений в европейской литературе становитcя неоромантизм,
возникший как реакция на реалистические и натуралистические тенденции второй половины
XIX века.
Неоромантики прибегали к использованию мифологических сюжетов, образов и сцен. В
данной статье подвергаются анализу раннее творчество Максима Горького и неоромантические
произведения Генри Райдера Хаггарда с точки зрения мифопоэтической образности.
Ключевые слова: М. Горький, Г.Р. Хаггард, мифопоэтика, неоромантизм, образ
Abstract: The end of XIX-beginning of XX century is the time of appearance and the heyday of
new literary trends. One of the noticeable trends in European literature became the neoromanticism,
arising as a reaction to the realistic and naturalistic trends of the second half of the XIX century.
Neoromantiki recoursed to the use of mythological stories, images and scenes. In this article
are analyzed the early work of Maxim Gorky and neo-romantic works by Henry Rider Haggard in
terms mythopoetic imagery.
Key words: M. Gorky, H.R. Haggard, mithopoetic, neo-romanticism, image
Творчество раннего Максима Горького (1868-1934) и Генри Райдера Хаггарда (1856-1925)
приходится на рубеж XIX-XX веков, когда на мировую литературную арену возвращается
романтизм, но в измененной форме. Генри Райдер Хаггард связан с литературным течением
неоромантизма, со свойственным ему пафосом достижимости идеала в реальной жизни – если
она одухотворена приключениями (Э. Бато и И. Добре, А.А. Вельский).
В своих произведениях Хаггард обращается к разным эпохам, странам, использует в
качестве источников художественной образности мифологию, Библию и другие религиозные
учыения, легенды и предания, исторические хроники. Он смело сочетает, казалось бы,
несочетаемое: правду и вымысел, христианскую религию и языческую мифологию.
Раннее творчество Максима Горького тоже приходится на рубеж XIX-XX веков, а его
первые рассказы относятся к неоромантическому течению в литературе (С.А. Венгеров, В.А.
Келдыш, М. Неведомский и др.).
Актуальным для современного литературоведения является изучение мифопоэтики
литературных произведений, связанных с различными художественными направлениями и
национальными литературами.
Исследование проведено на материале следующих произведений российского и
английского писателей: рассказов Максима Горького «Старуха Изергиль» (1895), «Макар Чудра»
(1892), «Челкаш» (1895); романов Генри Райдера Хаггарда «Она» (1887) и «Скиталец» (1890)
(другое название «Мечта Мира»).
Для неоромантиков характерен особый взгляд на окружающий мир. Они стремятся к
поиску красоты и необычности в окружающем мире, а не в трансцендентных мирах и мифах.
Неоромантизм показывает, что человек, который сможет посмотреть на мир чистым и свежим
взглядом, открывает в нём таинственное, необычное и прекрасное.
Что может сделать человеческую жизнь ярче и необычнее? Неоромантики считают,
что стремление к опасным приключениям, авантюрным походам, столкновение на пути с
трудностями и преградами и их преодоление – всё это и ведет к насыщенной жизни. А в этом
может помочь искусство и творчество. Искусство не просто приподнимает человека над
будничной жизнью, не просто показывает волшебный мир фантазии и чудес, но и даёт ключ к
пониманию смысла жизни, требует от читателя изменения своей жизненной позиции. Человек,
01.05.2014 год.
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с точки зрения неоромантиков, обладает безграничными возможностями, если верит в лучшее.
Герои «новых романтиков» целеустремленны, готовы к риску и борьбе, полны жажды
странствий и приключений. Они рвут связь с миром однообразного и добропорядочного
мещанского благополучия ради моральных обязательств имперской миссии, ради поисков
подвигов и славы.
Неоромантики интерпретируют мифы, легенды, сказания, давая им новое актуальное
прочтение.
Что же такое мифопоэтика?
В мифопоэтике древнее мифическое знание передается посредством разного рода скрытых
намеков, что находит свое выражение в символических образах, развернутых метафорах,
многозначных эпитетах, стилистических и ритмо-музыкальных решениях. Мифопоэтика почти
всегда аллюзийна: намеки и аналогии – это то, что зачастую составляет основу мифопоэтики.
А отсылают они к важным природным и культурным явлениям: общеизвестным местам,
временам, легендам, для всех очевидным общим понятиям, историческим событиям и людям,
когда-либо существовавшим.
Неоромантики обращаются к мифологическим сюжетам. Соединение реальности и мифа
порождает уникальное полотно произведения, позволяет автору «играть» не только с именами
и героями, но и целыми историческими событиями, эпохами. Поэтому, при исследовании
неоромантических произведений, мы обращаем внимание на мифопоэтические образы в
каждом из них.
Мифологема (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание и др.-греч. λόγος — мысль,
причина) — термин, используемый для обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов,
характеризующихся глобальностью, универсальностью и имеющих широкое распространение
в культурах народов мира. Примерами мифологемы могут служить: мифологема первочеловека,
мифологема Мирового дерева, мифологема Потопа (шире — гибели человечества, и спасения
избранных) и т. д. Употребляется также термин «мифологический архетип». [1]
Оба писателя в своем творчестве используют мифопоэтические мотивы, образы и
сюжеты. Они словно играют с читателем: реальность смешивается с фантастикой, а обычные
люди обретают величие героев.
Проанализировав рассказы Горького «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш» и
романы Хаггарда «Она» и «Скиталец», мы получили следующую типологию мифопоэтических
образов:
- образ природы (природа – активный двигатель сюжета);
- антропоморфный герой (Горький: Ларра; Хаггард: Гораций Холли);
- образ Прометея и его модификации (Горький: Данко; Хаггард: Скиталец (Одиссей));
- образ странника/путешественника (Горький: Макар Чудра, Челкаш; Хаггард: Скиталец
и др.);
- женский образ – Anima (Горький: старуха Изергиль; Хаггард: Аэша);
- образ Клеопатры и его модификации (Горький: Радда; Хаггард: Мериамун);
- образ Аполлона и его модификации (Горький: Лойко Зобар; Хаггард: Лео Винцей);
- - образ мудреца/жреца/прорицателя (Горький: мудрец из легенды о Ларре; Хаггард:
Биллали).
На основе анализа этой типологии можно заключить, что вечные образы мировой
литературы получают новую окраску, новые смыслы в литературе неоромантизма. Это новые
герои со старыми лицами; люди своего времени, но с накопленным многими поколениями
опытом. Будучи отраженной в зеркале неоромантизма, обычная жизнь превращается в
увлекательное и полное событий приключение. Но приключение это очень редко заканчивается
хорошо. Как правило, для неоромантических произведений характерен трагический финал,
что объясняется влиянием кризисного сознания рубежа XIX-XX веков с доминировавшими в
нем идеями о «конце века» и «закате Европы».
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАССКАЗЕ ЭЛИС МАНРО «ЖРЕБИЙ»
Аннотация: В статье проведен анализ поэтики рассказа «Жребий», принадлежащего
перу канадской писательницы Элис Манро, лауреата Нобелевской премии по литературе 2013
года. Определены условия формирования творческой личности автора, охарактеризована
специфика конфликта, сюжетостроения и основных способов создания женского характера в
рассказе «Жребий», установлены особенности художественного психологизма Э.Манро.
Ключевые слова: Манро, Канада, рассказ, Нобелевская премия по литературе.
Abstract: The article analyzes the poetics of the short story “The die”, penned by Canadian writer Alice Munro, winner of the Nobel Prize Literature 2013. The conditions of formation of the creative
personality are identified, the specifics of the conflict, plot construction, basic ways to create a female
character and particular artistic psychology are described.
Keywords: Munro, Canada, story, Nobel Prize for Literature.
Рассказ «Жребий» принадлежит перу известной канадской писательницы Элис Энн Манро,
которая в 2013 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Нобелевская премия по литературе – одна из самых авторитетных премий в мире. Ее
присуждение осуществляется с 1901 года. Среди наргажденных ею всемирно известных
писателей - Бернард Шоу (1856-1950), Морис Метерлинк (1862-1949), Генрик Сенкевич (18461916), Клод Симон (1913-2005), Дорис Лессинг (1919-2013) и др. В числе русских писателей,
лауреатов Нобелевской премии, были И.А.Бунин (1870-1953), М.А.Шолохов (1905-1984), Б.Л.
Пастернак (1890-1960), А.И.Солженицын (1918-2008), И.А.Бродский (1940-1996). В 2013 году
вместе с Элис Манро на получение этой награды номинировались: Светлана Алексиевич
(Белоруссия), Харуки Мураками (Япония) и Джойс Кэрол (США). Элис Манро стала тринадцатой
женщиной, награжденной Нобелевской премией по литературе.
История творческого формирования писательницы тесно связана с ее родным
краем. Элис Энн Манро родилась 10 июля 1931 года в канадском городе Уингем в штате
Онтарио. Ее мать была учительницей, а отец - фермером. Элис с одиннадцати лет мечтала
стать писательницей. Целеустремленность и упорство помогли ей осуществить задуманное.
Позже Элис Манро говорила, что добилась таких результатов на писательском поприще из-за
того, что другими талантами не обладала, да и заниматься ничем, кроме писательства, она не
умела. После окончания школы в 1949 году Элис поступает в Университет Западного Онтарио,
где знакомится со своим будущим мужем Джеймсом Манро. После свадьбы писательница
оставляет университет и переезжает в Ванкувер.
В 1950 году в студенческом журнале «Фолио» был опубликован первый рассказ Э. Манро.
В 1963 года писательница вместе с мужем открывает свой книжный магазин «Munro’s Books»,
который становится одним из лучших в Ванкувере. Её первый сборник коротких рассказов
«Танец счастливых теней» в 1968 году приносит ей Премию генерал-губернатора («Governor
General’s Award»). Потом Э.Манро еще дважды получала эту награду, самую авторитетную
литературную премию Канады. В 1971 году Э.Манро публикует свой единственный роман
«Жизни девочек и женщин», который, по сути, скорее, представляет собой цикл сюжетно
связанных рассказов. В 1972 году Элис Манро возвращается в Онтарио, где занимает должность
писателя - резидента при Университете Западного Онтарио. В 1980 году она получает ту же
должность в университете Британской Колумбии и в университете Квинсленда.
Обычно Э. Манро публикует свои сборники раз в четыре года. Кроме того, рассказы
писательницы часто появляются в таких изданиях, как «Нью-Йоркер» («The New Yorker»),
«Атлантик» («The Atlantic»), «Грэнд Стрит» («Grand Street»), «Мадемуазель» («Mademoiselle») и
«Пари Ревью» («The Paris Review»).
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Сборник рассказов «Беглец» («Runaway») принес писательнице премию Гиллера, а в 2005
году - премию Содружества писателей. Последний сборник Элис Манро, который получил
название «Cлишком много счастья», был опубликован в 2009 году.
По многим произведениям Элис Манро были сняты фильмы. Повесть Э.Манро «Медведь
перешёл через гору» была адаптирована для кинематографа. В 2006 году на ее основе был создан
фильм под названием «Вдали от нее», который был номинирован на премию Американской
академии за лучший адаптированный сценарий.
Рассказы Элис Манро переведены на двадцать языков мира. За всю писательскую
деятельность ею были созданы семь сборников рассказов и один роман. В 2002 году одна из
дочерей писательницы Шейла опубликует мемуары о своем детстве и жизни своей матери, в
которых будет рассказано о трудном взрослении дочери и о ее сложных взаимоотношениях с
талантливой матерью.
На русский язык переведено лишь несколько рассказов Манро: «Настоящая жизнь»,
Жребий», «Лицо», «Лес», «Беглянка». Это дало возможность русским читателям убедиться в том,
что некоторые американские и канадские критики были едва ли правы, когда ставили Э.Манро
в один ряд А.П.Чеховым, создателем классического рассказа. Свою точку зрения на этот
вопрос выразил, например, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр
Ливергант, который отметил, что нецелесообразно говорить о Манро, как о «русском Чехове»:
«Кого не сравнивают с Чеховым? Чехов тут совершенно ни при чем. У Манро, конечно, совсем
другой, несравненно низкий уровень. Но она крепкая западная писательница, хороший
психолог, отличный стилист»[Ливергант 2013: РИА Новости].
Рассказы Манро схожи друг с другом по структуре и глубине изображения внутренней
жизни героев. В рассказе «Жребий» (переведен на русский язык в 2006 году, опубликован в
журнале «Иностранная литература» №11) писательница раскрывает сложный мир эмоций
и мыслей своей героини Джулиет. По своему характеру Джулиет склонна к уединенным
размышлениям. Несмотря на молодость (героине всего двадцать один год), она вступает в жизнь
с непонятной тяжестью на душе и печалью в глазах. Но, возможно, именно это и привлекает к
ней внимание читателя.
Как и в рассказах Чехова, сюжет для Манро вторичен. Более важное значение для автора
имеет внутреннее состояние героини. Психологическая проблематика рассказа оказывается
тесно связанной с вопросом о нелегкой женской судьбе. Героиня рассказа «Жребий» сознает,
что отличается от остальных людей: «Джулиет понимала, что со стороны она многим кажется
странной и одинокой, и отчасти это было правдой. Но вместе с тем на протяжении почти всей
своей жизни она не раз испытывала чувство, что люди хотят оттянуть на себя ее внимание, ее
время и ее душу. И обычно она им это позволяла» [«Иностранная литература» 2006, №11:148]
Чаще всего местом действия своих рассказов Элис Манро избирает хорошо знакомые ей
места в канадской провинции Онтарио. Здесь же происходит и действие рассказа «Жребий».
Благодаря подробной портретной характеристике главной героини Джулиет мы детально
можем представить себе эту молодую девушку. Внешне Джулиет мало чем отличается от
своих сверстниц. «Она была высокая, белокожая и тонкокостная девушка, с русыми волосами,
которые даже специальные средства не делали пышней. Она напоминала внимательную
школьницу. Высоко вскинутая голова, аккуратный круглый подбородок, большой рот, тонкие
губы, вздернутый нос, живые глаза и лоб, который часто краснел от усилий или от удовольствия»
[«Иностранная литература» 2006, №11:146]. Весь ее образ внимательной учительницы
располагает читателя к героине. Однако, как показывает автор, умная, образованная и
талантливая Джулиет не привлекает к себе внимание противоположного пола. Знакомясь с
историей героини, мы видим, что она неординарная личность, очень увлеченная классической
филологией – занятием, отнюдь не характерным для молодых девушек. Возможно, поэтому ей
непросто найти свое личное счастье.
Само имя Джулиет отсылает нас к эпохе, когда была написана всемирно известная
трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», которая рассказывает о бескорыстной и искренней
любви девушки и юноши из двух враждующих старинных родов – Капулетти и Монтекки. Эта
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шекспировская аллюзия, «просвечивающая» между строк новеллы «Жребий», побуждает к
сравнению истории Джулиет с судьбой шекспировской героини, которая обрела свою любовь,
но в скором времени ее потеряла. Как и шекспировская героиня, Джулиет находится в ожидании
любви, ради которой она готова пойти на самопожертвование. Но если Шекспир обрекает
Джульетту на смерть, то Элис Манро, описывая сложную судьбу молодой девушки, в конце
рассказа награждает свою героиню новой жизнью, наполненной прекрасным и возвышенным
чувством.
Джулиет относится к числу таких девушек, которые нечасто заводят новые знакомства.
За полгода преподавания в Торранс-Хаус она сдружилась только с одной учительницей
Хуанитой, которая стала ее единственной подругой. Джулиет - очень способная девушка: в
свои двадцать один год она имеет степени бакалавра и магистра по классической филологии.
«Университетские профессора ее обожали, они были благодарны, что в наше время кто-то
захотел изучать древние языки, да еще и кто-то столь одаренный». [«Иностранная литература»
2006, №11:146] . Ее не очень успешные родители желают своей дочери счастья и успеха. Отец,
искренне переживающий за Джулиет, хочет только одного: чтобы дочь нашла свое место в этой
жизни. Главная героиня отвечает отцу: «Мое место на отделении классической филологии»
[«Иностранная литература» 2006, №11:147]. Многие преподаватели тоже озабочены судьбой
девушки, которая, как им представляется, далека от реального мира и замкнута в себе.
Положение главной героини весьма интересно. Джулиет не вписывается общую
повседневность, так как руководствуется ориентирами, не характерными для ее мира. Элис
Манро подчеркивает «выделенность» героини из мира повседневности, говоря что «в городке,
где она выросла, ее способности относили к той же категории, что хромоту или лишний палец,
и люди тотчас указывали ей на предсказуемые сопутствующие недостатки» [«Иностранная
литература» 2006, №11:146].
Джулиет не находит нужным оправдывать выбор своей профессии. Люди, которые
«находят это занятие бессмысленным и скучным» [«Иностранная литература» 2006, №11:146],
ее не интересуют, потому она не хочет объяснять, что ей «захотелось быть оригинальной»
[«Иностранная литература» 2006, №11:157].
Когда Джулиет едет в поезде в Ванкувер, поверхность Докембрийского щита встречает
ее с безразличием, небрежностью и презрением к гармонии, что зачаровывает и привлекает
героиню. Джулиет смотрит на деревья, быстро мелькающие за окном. Видимо, героиня
никогда не была в России, но знакома с произведениями русских писателей. Она представляет
себя «молодой героиней русского романа, которая мчится в незнакомый, страшный и
восхитительный край» [«Иностранная литература» 2006, №11:147]. Ей безразлично, ждет ли ее
историю трагический конец, как в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина», или это будет роман,
увенчанный свадьбой и долгой счастливой жизнью. Но в тот самый момент, когда за окном, как
ей кажется, расстилается тайга, она счастлива.
Размышления героини прерывает немолодой человек, которого она видит в первый раз
и вряд ли хочет с ним знакомиться. Элис Манро детально описывает попутчика героини: «Ему
было, пожалуй, за пятьдесят. Пряди золотисто-русых волос словно прилипли к черепу неужели
крашеные, нет, не может быть: кто станет красить волосы, которых так мало? Брови казались
темнее, рыжее, пушистее и стояли горкой. Кожа лица была какая-то бугристая и морщилась, как
поверхность скисшего молока» [«Иностранная литература» 2006, №11:147]. Мужчина одет во все
новое: «кожаные мокасины с кисточками, желтые брюки, желто-коричневая клетчатая куртка с
тоненькими бордовыми полосками, синяя рубашка, бордовый галстук с голубыми и золотыми
крапинками» [«Иностранная литература» 2006, №11:147]. Разговор с ним неприятен Джулиет, и
она все время пытается его прекратить. Героиня не желает показаться грубой и невоспитанной.
Воспроизводя речь незнакомца, автор использует жаргонное слово «закорешиться»
[«Иностранная литература» 2006, №11:148], которое, как показано в новелле, заставляет
подняться «ледяную бурю» [«Иностранная литература» 2006, №11:148] в душе Джулиет.
Этот человек для Джулиет - «тщедушнейший, несчастнейший противник» [«Иностранная
литература» 2006, №11:149]. Героиня одерживает победу не только над ним, но и над собой,
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так как ей впервые удается, набравшись мужества, осадить нежелательного попутчика. Но как
только девушка узнает, что этот человек попал под поезд, в ее душу проникает чувство вины
и сожаления. Она решительно полагает, что «никогда не сможет сказать об ошибке, о жуткой
иронии случившегося» [«Иностранная литература» 2006, №11:153]. Но все же она разъясняет
случившееся своему новому знакомому Эрику, с которым случайно встречается взглядом,
находясь в смотровом вагоне, и который позже оказывается сидящим напротив нее.
Этот новый попутчик Джулиет оказывается рыбаком, живущим в поселке Китовый Залив.
Длительные разговоры и время, проведенное вместе, созерцание небесных созвездий и
рассказы об их появлении производят неизгладимое впечатление на обоих.
Эрику около тридцати пяти лет, и он женат. «Волосы у него были темные, курчавые, с
сединой на висках, лоб широкий, в морщинах, плечи сильные и чуть сутулые. Ростом он был
не выше ее. Глаза широко расставленные, темные, живые, но в то же время настороженные.
Подбородок круглый, с ямочкой, задиристый» [«Иностранная литература» 2006, №11:157].
До встречи с Эриком Джулиет никогда не была счастлива в отношениях с мужчинами, все ее
идеалы были лишь мечтами, которым долгое время не дано было осуществиться. «В реальной
жизни были одни унижения и разочарования, которые она старалась побыстрей вытолкнуть из
памяти» [«Иностранная литература» 2006, №11:157].
Эрик заинтересовал героиню. Ей нравится, что он учит ее различать созвездия на небе,
Джулиет приятны его прикосновения и нежные поцелуи. После этого она долгое время
не могла заснуть. Позже, когда герои расстаются, читателю предоставляется возможность
узнать о взаимности чувств персонажей из письма, которое прислал Эрик в Торранс-хаус.
Слова: «Я часто думаю о тебе» [«Иностранная литература» 2006, №11:144], - стали импульсом к
совершению «путешествия за любовью», которое предпринимает героиня. Это путешествие –
новый и важный этап в формировании образа героини. Нерешительная ранее, она оказывается
теперь способна коренным образом изменить свою жизнь. Встреча с сильным и мужественным
Эриком, осознание его интереса к ней придают героине значимость в своих собственных глазах.
Это и становится основанием для принятия решения о «путешествии за любовью».
Тонкий психологизм Э.Манро проявляет себя в воссоздании того противоречивого
эмоционального состояния, в котором пребывает героиня все время своего пути к Эрику.
Замешательство, смущение, боязнь быть отвергнутой, возможность совершения ошибки - эти
мысли тяготят главную героиню. Но вместе с тем она садится в поезд и, может быть неуверенно,
но стремится навстречу своему счастью и любви. Она не знает, что ожидает ее в доме человека,
которого она видела один раз в жизни и который произвел на нее такое сильное впечатление.
Нужно иметь стойкость и храбрость, доверять себе и своим желаниям, чтобы совершить
путешествие вслед за своим сердцем – этими качествами Элис Манро наделяет девушку.
Приехав в Китовый залив, Джулиет испытывает тревогу. На мгновение ей хочется закричать,
«что она передумала, что ей не хочется ни к кому ехать», в ее голове пробегает множество
отговорок и причин повернуть таксиста обратно, но она не делает этого. Джулиет ощущает
себя скованно и напряженно в чужом доме. Озабоченная тем, что Эрику она вовсе не нужна,
Джулиет почти принимает решение немедленно уехать домой. Однако все страхи и опасения
рассеиваются, как только в дом заходит Эрик. Таким образом, отправившись вслед за любовью
подобно героине русского романа, Джулиет преодолевает внутренние страхи и вступает в
реальный мир. Она находит себя и человека, принимающего ее такой, какая она есть.
В новелле «Жребий» Элис Манро представляет читателю сложный и сильный женский
характер, который вполне соответствует тому непростому пути, который избирает для
себя героиня. Мастерство писательницы состоит в том, что ей удается психологически
точно изобразить внутренний мир молодой девушки, нравственно и интеллектуально
превосходящий то окружение, в котором она выросла. Автор художественно осмысливает
условия формирования жизненных целей, поисков и заблуждений героини и в конечном
итоге обосновывает возможность обретения счастья для умной, целеустремленной и тонко
чувствующей женщины.
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ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД» И ТВОРЧЕСТВО К. ИСИГУРО:
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОМ СОЗНАНИИ (ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ
РОМАНА «ХУДОЖНИК ЗЫБКОГО МИРА»)
Аннотация: Статья посвящена осмыслению культурологической дихотомии «ВостокЗапад» и её художественной экспликации в романе японского писателя британского
происхождения К. Исигуро «Художник зыбкого мира». Выявляются содержательные
характеристики указанной дихотомии, уточняются причины творческого интереса писателя к
её реализации, способы воплощения и функции.
Ключевые слова: Исигуро, Восток-Запад, диалог культур, Япония, художественный текст,
культурные стереотипы.
Annotation: The article dwells on the question of cultural East-West dichotomy and its artistic explication of the novel by British author of Japanese origin K. Ishiguro “An Artist of the Floating
World”. Revealed substantial characteristics specified dichotomy, clarifies the reasons of creative interest of the writer to its implementation, methods of implementation and functions.
Key words: Ishiguro, East-West, the dialogue of cultures, Japan, artisic text, cultural stereotypes.
«Восток и Запад жили не одной общей жизнью и не одной судьбой. Они выработали
различные стратегии развития общества и разные модели восприятия, осмысления и
поведения человека в мире. Восток, преимущественно представленный азиатскими центрами
– Индией, Китаем и Японией, создал колоссальную духовную культуру, а Запад – европейский
мир (Античность-Средние века-Новое время), выработал прогрессистские схемы развития
цивилизации» [Тихонова 2006]. С приведённым суждением трудно не согласиться. Процессы
глобализации и культурной децентрализации, особенно активные в эпоху постмодерна, не
привёл, тем не менее, к нивелированию представлений о самобытности Востока и Запада –
специфических культурных типов, дифференцируемых не только по географическому, но,
прежде всего, социокультурному признаку. Культурологическая дихотомия «Восток – Запад» попрежнему сохраняет свою актуальность, поскольку апеллирует к полярным типам культуры и
мышления. Как известно, в основе западного типа мышления лежат рационализм, материальное
начало, тогда как Восток неизменно верен духовному, морально-нравственному, эстетическому
императивам. Ментальные различия детерминируют принципы жизнетворчества: Запад
склонен к действию, Восток – к созерцанию. Западный тип жизни и мышления, как правило,
акцентирует идею конкретной личности, индивидуальных переживаний, восточный –
философию коллективизма.
Дихотомия «Восток – Запад» генетически связана с тенденциями ориентализма, явленными,
в том числе, в творчестве художников слова, увлечённых культурой и философией Востока (Г.
Гессе, Д. Сэлинджера, Э. Паунда, О. Хаксли и др.). Влияние оказалось обоюдным: восточные
традиции преломились в западном эстетическом пространстве, а западные – в восточном. «…
преодолён некий качественный барьер и появилась возможность говорить о литературе, для
которой нет Востока и Запада, а точнее нет границы между Востоком и Западом, потому что и
левая и правая стороны горизонта для писателей этого направления в равной степени родны и
неэкзотичны», – справедливо замечает Г. Чхартишвили [Чхартишвили 1996].
Падение колониальной системы побудило изменение в самосознании представителей
бывших колоний, послужило одной из причин глобальной миграции. Как и Америка,
Великобритания стала пристанищем для иммигрантов со всех континентов и инициировала
(впрочем, как и другие страны) появление нового поколения писателей, чьё литературное
наследие гармонично сочетает восточные и западные черты. «В последние годы писатели01.05.2014 год.
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иммигранты фактически монополизировали Букеровскую премию. Лондон становится
очень странным городом, где в знакомом по гравюрам и учебникам интерьере преобладают
смуглые лица и звучит певучая разноакцентная речь» [Чхартишвили 1996]. Такие авторы, как
Салман Рушди, В.С. Найпол, Ханиф Курейши, Бен Окри, Викрам Сет, Рут Джабвала, бесспорно,
занимают ведущие позиции в мировом литературном сообществе. В этом ряду необходимо
назвать и Кадзуо Исигуро (р.1954), британского писателя японского происхождения. Исигуро
– автор проникновенных, психологических романов, не оставляющих равнодушным самого
искушённого читателя: «Напыщенный самообман и несбывшиеся мечты, сожаления об
утерянном времени, жизнь, не оправдавшая ожиданий – вот определяющие темы всего
творчества Исигуро» [Aitkenhead 2009].
Произведение литературы может восприниматься как средство коммуникации (в том
числе, межкультурной). Участники коммуникативного акта нередко обладают различной
национальной, гендерной, возрастной принадлежностью, иногда сосуществуя в различных
временных континуумах. Художественный текст становится посредником в процессе диалога
культур, представляя собой своеобразный культурный код инонациональных норм, традиций,
моделей поведения. В этой связи принципиальное значение приобретают оппозиции «свойчужой» / «свой-другой», восходящие к диалоговой концепции
М.М. Бахтина,
согласно которой «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и
глубже» [Бахтин 1986: 543]. Размышляя о воплощении дихотомии «Восток – Запад» в творчестве
Кадзуо Исигуро, важно уточнить, с какой культурой (восточной или западной) в большей
степени соотносит себя автор. В многочисленных интервью Исигуро говорит о том, что,
несмотря на японское происхождение, он воспитывался в западных культурных традициях:
«Думаю, что я много почерпнул из западной традиции. И я довольно часто удивляюсь, когда
обозреватели так много обсуждают моё японское происхождение и пытаются ссылаться на
двух-трёх авторов, о которых они неясно слышали, пытаясь сравнивать меня с Юкио Мисимой
или кем-нибудь ещё. Это кажется в высшей степени неуместным. Я вырос, читая произведения
Достоевского, Чехова, Толстого, Бронте, Диккенса» [Gregory 1989: 335-347]. В интервью Линде
Ричардс писатель открыто заявляет, что в начале карьеры использовал своё происхождение
как рекламный ход, особенно востребованный в эпоху значительного сдвига в мышлении и
сознании жителей Соединенного Королевства, когда читатели и литературные критики устали
от «подлинно британской литературы» и жаждали качественно новых произведений: «Я так
разрекламировал себя с самого начала: тот, кто не знает основательно японского, пишет на
английском целые книги, где главный герой-рассказчик – японец. Я старался стать частью
литературного мира в Англии» [Richards]. И всё же Япония – излюбленный топос Исигуро,
возникающий во многих его романах; прежде всего, в романе «Художник зыбкого мира»
(1986). Само заглавие «Художник зыбкого мира» содержит бинарное начало. Оно формирует
определённое эстетическое и философское настроение, вызывает в воображении ряд
экзотических ассоциаций, связанных со Старой Японией. Более того, заглавие отсылает нас к
особому виду изобразительного искусства Японии – укиё-э. Интерпретация этого феномена,
связанного с «зыбким миром» развлекательных кварталов Японии, позволяет дешифровать
интеллектуальную метафору, положенную Исигуро в основу заглавия романа. Содержание
книги также дихотомично: её главный герой – пожилой художник Оно, некогда известный в
довоенной Японии, но ставший знаменитым, главным образом, благодаря своим работам,
пропагандирующим военные действия. Его воспоминания о прожитой жизни, затаённое
раскаяние и попытка примириться с ошибками молодости находятся в центре повествования.
Исигуро признаётся: «Я изобразил этот период японской истории, потому что подобное
случилось с целым поколением людей. Они жили в той атмосфере, которая диктовала, что
самое лучшее, что они могут совершить, это служить на благо национализму, растрачивая на это
свои таланты» [Gregory 1989: 335-347]. Писателя чрезвычайно привлекает тема коллективной
памяти, что, по-видимому, обусловлено национальным характером японцев, которым присущи
коллективный дух единства и восприятие индивида как части большого целого. Художественная
образность романа «Художник зыбкого мира» выстраивается на пересечении культурных
стереотипов, закреплённых в сознании инонационального читателя. Во-первых, в романе
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прослеживается образ сада как неотъемлемой части японской эстетики, проистекающей из
религиозных верований, обожествляющих реки, озёра и деревья, из врождённой склонности
японцев к созерцанию как способу познания реальности: «Все мы, особенно мои дочери, эту
веранду всегда просто обожали; нам нравилось сидеть там, неспешно беседовать, любоваться
садом…» [Исигуро 2007: 17]. К образу сада писатель неоднократно обращается, воссоздавая
внутренние переживания или раздумья героев: «После этих её слов Сэцуко, до сих пор
задумчиво смотревшая в сад, повернулась…» [Исигуро 2007: 19].
В восточной культуре важны отношения между учеником и учителем, основанные на
идее уважения и почитания старших. Пройдя немалый жизненный путь, Оно (герой романа
«Художник зыбкого мира») познал одновременно радость и горечь ученичества: «…я довольно
рано получил один очень важный урок: если на своих учителей и полагается смотреть снизу
вверх, всё же не менее важно научиться подвергать их авторитет сомнению» [Исигуро 2007:
108-109]. Жизненный опыт приобретается Оно не только в пору ученичества, но и учительства:
«Ведь, в конце концов, это естественно, если учитель продолжает гордиться успехами своего
бывшего ученика, даже если в силу определённых обстоятельств они совершенно отдалились
друг от друга» [Исигуро 2007: 159]. Ещё одной знаковой («восточной») чертой романа становится
апология главенства мужчины, что, разумеется, связано с мощной патриархальной традицией
Японии. Дочери художника, Сэцуко и Норико, относятся к отцу с глубоким почтением.
Показателен эпизод, в котором одна из дочерей, обращаясь к сыну, произносит: «Итиро! –
прошипела она зловещим шёпотом и сильно тряхнула его за руку. – Не смей так смотреть на
дедушку!» [Исигуро 2007: 22]. Или: «Иди сюда, Итиро, – позвал я внука. – Мне уже до смерти
надоело беседовать с одними только женщинами. Иди и садись со мною рядом. Нам надо
поговорить о чисто мужских вещах. И он, конечно, тут же подошёл. Принёс футон, положил его
рядом со мной и уселся с самым достойным видом…» [Исигуро 2007: 20].
Японцы, как известно, свято чтут традиции. Роман содержит детальные описания
предсвадебных переговоров, а также придуманный писателем аукцион репутаций, выиграв
который художник Оно приобретает роскошный дом. Всё это сообщает книге Исигуро особый
национальный колорит, потому, возможно, она воспринимается сознанием западного читателя
как нарочито японская. В структуру романа органично вплетаются многочисленных реальные
имена (их с полным основанием можно назвать прецедентными для восточной культуры):
Минамото-но Ёсицунэ (полководец), Миямото Мусаси (самурай), Китагава Утаморо (живописец)
и др. Повествование в романе ведётся от первого лица, от имени художника Оно. Неторопливая
манера рассказа и постоянное обращение к читателю как к собеседнику создают особый
доверительный тон восточной беседы: «Вы, возможно, согласитесь со мной: парк Кавабэ –
самый полезный из парков нашего города…» [Исигуро 2007: 191]; «Гуляя по аллеям парка, вы
не могли не обратить внимания на виднеющиеся то тут то там деревья» [Исигуро 2007: 191];
«Вам, наверное, трудно даже представить себе…» [Исигуро 2007: 96] или «Итак, вы стоите
на вершине холма…» [Исигуро 2007: 9]. Рассказчик сообщает читателю о своих привычках
и традициях, которые он привык соблюдать: «Ибо на всю жизнь сохранил я внушённое еще
моим отцом отношение к гостиной как к святому месту, которое следует всячески оберегать от
«грязи» повседневных дел и забот» [Исигуро 2007: 59-60].
Историческое и социокультурное пространство Японии воссоздаются при помощи
антропонимов и топонимов. Изобилие имён героев, названий улочек и кафе переносят нас в
иное время, в иной мир, незнакомый и потому притягательный. Вместе с тем писателю удаётся
соблюсти паритет восточных аллюзий и западного (более сдержанного, точного и лаконичного)
стиля изложения: «Когда я возвращаюсь домой и пытаюсь начать писать следующую книгу,
то ловлю себя на мысли о том, что ставлю себя на место переводчика книги. Бывает так, что
какой-нибудь литературный приём, хорошо работающий в английском, теряет свою ценность,
будучи переведённым на другой язык. Очень многое зависит от каламбура, брендовых имён,
упоминаний культурологического характера. И я чувствую необходимость всё это вычеркнуть
из своей работы», – признается Исигуро в интервью [Moore, Sontheimer 2005].
Творчество Кадзуо Исигуро, являющее пример успешного сочетания восточной и
западной культурных традиций, представляет несомненный интерес для исследования.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ
СУБСТАНТИВНЫХ КОМПОЗИТОВ РОДСТВА
NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY OF SEMANTICS OF SUBSTANTIVE COMPOSITES OF RELATIONSHIP
Аннотация: Настоящая работа представляет собой исследование национальнокультурных особенностей семантики родства на примере немецких композитов. В центре
внимания находится лингвистическое описание важнейшего концепта немецкой языковой
картины мира ‘Mutter’, формирующегося и развивающегося в процессе интеграции с другими
концептами. Используются данные авторитетных толковых словарей немецкого языка,
художественной литературы, а также современной прессы. Подчеркивается значимость
и актуальность исследуемого лингвоконцепта как объекта лингвокультурологической
интерпретации.
Ключевые слова: лингвоконцепт, семантика родства, композит, языковая картина мира,
концептуальная интеграция, уровневая организация концепта
Abstract: This work is a study of national and cultural kinship of the semantics of the example
of the German composites. The focus is on the linguistic description of the most important concept
of the German language picture of the world ‘Mutter’, formed and developed in the process of integration with other concepts. Data dictionaries, literature, and the modern press are used. The importance and relevance of the consept as the objekt linguacultural interpretation is emphasize.
Keywords: linguaconsept, semantics of the relationship, composite, linguistic picture of the
world, conceptual integration, level organisation of the concept
Национальная специфика лингвоконцептов является одной из наиболее популярных тем в
современных лингвистических исследованиях в силу актуальности лингвокультурологической
проблематики [Карасик 1999; Вежбицкая 2001; Ушкова 2013 и др.], а также формирования
нового взгляда на традиционные объекты, к числу которых относится также и сфера родства
с ее центральной категорией – категорией матери (‘Mutter’). Так, например, рассматривая
прототипический принцип формирования когнитивных категорий Дж. Лакофф обращается к
представлениям о матери как одном из базовых в лингвокультуре [Лакофф 1988]. Актуальность
данного исследования обуславливается также тем, что оно включает в себя изучение
важнейшего концепта, являющегося универсальной этнической доминантой в немецкой
лингвокультуре, каковым является концепт ‘Mutter’.
Исходя из того, что концепт ‘Mutter’ следует считать базовым концептом немецкой
лингвокультуры, очевидно, что он обладает в языке многочисленными средствами
репрезентации. Наблюдая разнообразные языковые средства, выражающие многочисленные
смыслы, относящиеся к названному концепту, можно обнаружить весьма солидное количество
языковых единиц, представляющих собой композиты, в которых лексема ‘Mutter’ встречается в
качестве основной и определительной лексемы (Muttergottes, Mutterstolz, Mutterrolle, Mutterbild, Mutterglück, Mutterbrust, Mutterherz, Mutterpflicht, Mutterliebe; Schwiegermutter, Brautmutter, Heldenmutter, Fürstinmutter, Radmutter, Familienmutter, Ersatzmutter, Schraubenmutter, Hausmutter, Perlmutter, Stiefmutter). Высокая встречаемость лексемы Mutter как основного
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элемента немецких композитов, активное использование ее в составе соответствующей
словообразовательной модели, признанной в качестве наиболее продуктивной в современном
немецком языке [см. Степанова, Фляйшер 1984], подтверждает несомненную значимость
данной лексемы для языка, а репрезентируемого ею концепта ‘Mutter’ – для концептуальной
сферы родства. Это также дает основания полагать, что выражаемое ключевым словом ‘Mutter’
концептуальное содержание занимает одно из важнейших мест в немецкой картине мира.
Исходя из вышесказанного, обозначим в качестве темы настоящей статьи национальнокультурные особенности семантики немецких имен родства, рассматриваемые на примере
субстантивных композитов, содержащих лексему ‘Mutter’ в роли базового элемента. В качестве
источников фактического материала использовались десятитомный толковый словарь Duden, словарь немецкого языка Wahrig, немецкий словарь Братьев Гримм, художественные
произведения, а также интернет-ресурсы.
В качестве основы комплексного лингвистического анализа, который предполагает согласно
поставленным задачам, исследование лингвокогнитивного и лингвокультурологического
аспектов избранного объекта, необходимо обратиться к лексикографическому описанию
ключевого слова ‘Mutter’. Прежде всего, рассмотрим толкования, представленные в
десятитомном словаре Duden.
Обратим внимание на то, что в качестве первого значения вышеназванного толкования
используется обозначение матери, родившей одного или нескольких детей (‘Frau, die ein oder
mehrere Kinder geboren hat’).
Лексема ‘Mutter’ употребляется также при обозначении женщины, обеспечивающей и
воспитывающей одного или нескольких детей (‘Frau, die in der Rolle einer Mutter ein oder mehrere Kinder versorgt, erzieht’).
Данное значение переносится также на мир животных: женская особь, родившая одного
или нескольких детёнышей (‘weibliches Tier, das [gerade] ein oder mehrere Junge geworfen hat’)
Ряд лексических значений группируется вокруг представления о том, что ‘мать’
представляет собой главенствующую фигуру: ‘главная в монастыре’ (‘Oberin, Vorsteherin eines
Klosters, eines geistlichen Stifts’), ‘главная часть компьютера’ (Technik: ‘Matrize’) [Duden 1999].
Основной функцией словообразования является функция «ословливания и означивания
мира», которая связана с выделением и фиксацией средствами словообразования новых
структур знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений,
рождаемых в актах познания и оценки мира [Кубрякова 2004: 407]. Согласно данному
положению, сосредотачиваясь на лексических единицах, в словообразовательной структуре
которых присутствует элемент Mutter, целесообразно выявить концептуальные признаки,
которые оказываются существенными для репрезентации концепта ‘Mutter’ и попадают в фокус
внимания благодаря использованию в композициональной модели.
Обратимся к анализу фактического материала, отражающего использование композитов
со словообразовательным элементом ‘Mutter’, обладающих национально-культурной
спецификой в немецкой картине мира.
Осуждение немецким социумом бесчувственной, жестокосердной матери демонстрирует
композит Rabenmutter: Wenn aber Mütter von sich aus auf die Kinder verzichten, sei es aus wirtschaftlichen, sei es aus emotionalen Gründen, dann sind sie nach wie vor egoistische Rabenmütter [см.
Duden 1999]. Очевидно, что подобная негативная оценка является результатом достраивания
концепта ‘Mutter’ в процессе интеграции с концептом ‘Rabe’.
При этом основанием для формирования национально-специфического оценочного
содержания в данном случае служит сохранившееся с давних времен в немецком языковом
сознании суеверное представление о том, что ворон не заботится о потомстве и выталкивает
воронят из гнезда, если их оказывается нечем кормить: die Rabenmutter [nach altem Volksglauben kümmert sich der Rabe wenig um seine Jungen und stößt sie, wenn er sie nicht mehr füttern will,
aus dem Nest] (abwertend) ‘lieblose, hartherzige Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt’ [см. там же].
Востребованность субординатного концепта ‘Rabenmutter’ прослеживается в
многочисленных фактах использования соответствующего композита в рамках широкой
хронологической протяженности. Например:
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wider ihn im heer der feinde kämpft
sein nächster vetter und sein erster pair,
ja seine rabenmutter führt es an.
[Schiller Jungfrau von Orleans цит. по Grimm];
Об актуальности данного концепта, не утраченной в настоящее время, свидетельствует
приводимый далее пример, почерпнутый из немецкой газетной статьи, в которой обсуждается
образ современной немецкой женщины: Familienpolitik ist ein emotionales und ein ideologisches
Thema. Es geht immer noch um das Frauenbild. Ist eine Mutter, die arbeitet, Rabenmutter? Ist eine
Mutter, die nicht arbeitet, Heimchen am Herd, ist sie so, wie Frauen in den fünfziger Jahren waren?
Das schwingt mit in den Diskussionen zum Betreuungsgeld. подтверждается анализом немецкой
прессы [Spiegel 2011.11.14].
По отношению к базовому концепту ‘Mutter’ на субординатном уровне выделяется ряд
концептов, объединяемых на основании выявленного в процессе лексикографического
анализа признака, отражающего главенствующую функцию женщины, например: Stammmutter ‘основательница рода’ (‘Frau als Begründer eines Stammes, einer Sippe’); ‘Herbergsmutter
руководительница, управляющая’ (‘Leiterin, Verwalterin einer Jugendherberge’); Landesmutter
‘правительница, глава государства’ (gehoben früher: ‘Herrscherin, Fürstin eines Landes, Landesherrin’; oft scherzhaft: ‘Regierungschefin, Ministerpräsidentin; weibliches Staatsoberhaupt’).
Следует обратить внимание на тот факт, что первые непосредственно составляющие
данных композитов, в особенности это относится в третьему примеру, принадлежат немецкой
национальной картине мира. Таким образом, универсальное содержание базового концепта
матери не только дифференцируется в процессе интеграции с другими концептами, получая
языковую репрезентацию посредством словообразовательного механизма в виде композитов
в немецком языке, но обретает национально-культурную специфику, которая оказывается
в центре внимания всякий раз при изображении событий, связанных с Германией и другими
немецкоговорящими странами. Например: Für Rote und Grüne ist ein Sommermärchen wahr
geworden. Und der Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft siegt dank eines geschickten Landesmutter-Wahlkampfs und die anderen sonnen sich in
ihrem Ruhm: Sigmar Gabriel, Claudia Roth, Andrea Nahles, und wie die rot-grünen Granden in Berlin
alle heißen [Spiegel 2012.05.13].
Предварительный анализ содержания лингвоконцепта ‘Mutter’ на материале композитов
позволяет наблюдать высокую дифференцированность суперординатного уровня. Есть
основания предположить разнообразие когнитивных механизмов, участвующих в его
формировании: перспективизации, дефокусирования, достраивания, соединения и развития,
а также отметить наличие вторичной концептуализации по метафорической и метонимической
моделям. При этом обнаруживаются признаки, обладающие национально-культурной
значимостью для немецкой картины мира, что открывает широкие перспективы дальнейшего
исследования.
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ОКОЛУ ДИЛЕМАТА ЗА КОНЦЕПТОТ НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕТО
КАКО ПРАВО ИЛИ ПРИНЦИП – СЛУЧАЈОТ КРИМ 2014 ГОДИНА
Abstract: “The Crimean case, as well as all other controversial questions, for which the world
leaders had an interest in, was not immune to theoretical and practical controversies, together with
arguments and counterarguments. For the USA and her allies, in the case of Crimea, there, existed,
braking of the International Law, whereas for the Russians, it is compliant with International Law.
Continuing on from here, the question that I wish to raise with this text, by way of the idea of self
determination, is more than an interesting problem within the International Law, not only from an
aspect of its content, but from an aspect and a way the legal principles tend to float into Political.”
Key words; Crimea, International Law, self determination.
Апстракт: Случајот Крим како и секое спорно прашање за кое интерес имаа водечките
светски фактори, не беше имуно на теоретски и практични контроверзи и соочување на аргуметни
и контрааргуметни. За САД и нејзините сојузници во случајот Крим постои прекршување на
меѓународното право, додека, за Русија случајот е во согласност со меѓународното право.
Оттука, прашањето што сакам во овој текст да го отворам преку приказот на идејата за
самоопределување, е од поинтересните проблеми во меѓународното право не само од аспект
на неговата содржина, туку и од аспект на начинот на кој правните принципи се прелеваат во
политички.
Клучни зборови: Крим, меѓународно право, самоопределување.
Вовед
На референдумот одржан на 16 март 2014 година, на кој излегле 83,1 од граѓаните со право
на глас, 96,77 отсто од граѓаните на Крим го поддржаа вклучувањето на Кримскиот Полуостров
кон Руската Федерација. Наредниот ден, Врховниот совет на Крим усвои на вонредна седница
резолуција за независност и се обрати до Русија за прием на Република Крим во состав на
Руската Федерација.
Без оглед на големата пропагандна машинерија на Американците и нивните сојузници
дека не може да дојде до израз слободната волја на кримските граѓани во услови на засилената
руска воена присутност на Kрим, сепак, од една внимателна анализа на медиумските извештаи
од теренот може да се изведе аргументот дека гласањето минало без неправилности, и оттука,
се чини, никој не може да оспори дека народот на Kрим на референдумот го кажа тоа што го
мисли и го стори тоа на демократски начин.
По ова, референдумската волја на Кримскиот народ беше дочекана со еднострани
интерпретации на меѓународното право. Така, за САД и нивните сојузници референдумот на
Kрим е нелегитимен и во спротивност со меѓународното право, додека, Русија го промовира(ше)
становиштето дека самоопределувањето и самостојноста на Крим е во согласност со
меѓународно право и Повелбата на ОН за самоопределување на народите.
Во продолжение ќе се осврнам на двојните гледишта на водечките светски фактори,
САД и Русија, за случајот Крим, од аспек на дилемата за самоопределувањето како право или
принцип. Односно, акцентот ќе биде ставен врз меѓународно-правната заснованост на идејата
за самоопределување и како таа во реалноста се остварува, што значи дека во освртот на оваа
тема нема да биде расправано за тенденцијата на САД да бидат унилатерален регулатор на
светските процеси што започна од крајот на осумдесетите години на минатиот век со пропаста
на социјалистичко-комунистичките држави кои така се нарекуваа, на што, пак, сериозно се
спротиставува Русија со оглед на нејзината растечка моќ (ова претставува посебна тема на
анализа).
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Самоопределувањето - право или принцип
Со Повелбата на Обединетите нации потпишана на 26 јуни 1945 година во Сан Франциско,
САД, а која стапи во сила на 24 октомври 1945 година по депонирањето на потребниот број на
ратификации од земјите-потписнички, всушност почнува обидот идејата за самоопределување
на народите да се претвори во право. Согласно ова, таканаречената правна историја на
самоопределувањето на народите продолжи низ декларациите и актите на Обединетите нации.
Така, Повелбата на ОН (член 1 и член 55) зборува за правото на самоопределување. Исто
така, според член 1 од Меѓународниот пакт за економските, социјалните и културните права и
член 1 од Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права, сите народи имаат право
на самоопределување, заради што, тие слободно го определуваат својот политички статус и
слободно го обезбедуваат својот економски, социјален и културен развој. Понатаму, правото
на самоопределување беше реафирмирано од страна на ОН со Декларацијата за стекнување
на независност на земјите и народите под колонијална управа и Резолуциите од 1965 и 1966
за антиколонијалното самоопределување на народите, како и Декларацијата за пријателските
односи меѓу државите од 1970 година.
Меѓутоа, во спомнатите акти на ОН прилично магловито е формулирано правото на
самоопределување, во смисла на тоа кој е субјектот/носител на правото на самоопределување,
низ која процедура би требало да се остварува ова право, кој орган треба да цени да ли се
исполнети условите за самоопределување и слично. Оттука, според правото на ОН и општото
меѓународно право се работи за мошне екстензивен поим чија прецизна содржина не е
предвидена во ниту еден меѓународно-правен документ.
Во смисла на принципот VIII од Завршниот документ на КЕБС од 1975 година во Хелсинки,
постои одредена меѓународна тенденција дека народите кои уживаа статус на федерални
единици во мултиетничките држави имаат право на самоопределување.
Меѓутоа, кога самоопределувањето е поврзано со сецесија речиси секогаш е проследено
со кршење на некои од принципите на меѓународното право. Така, самоопределувањето
е во извесна контрадикторност со обврската на државите (член 2 т.4 од Повелбата) да го
почитуваат територијален интегритет или политичката независност на која и да е држава
кога сепаратистичките движења бараат територијално одделување. Станува збор за правила
(самоопределување и територијален интегритет и политичка независност) што имаат когентна
(апсолутно задолжителна правна природа), и останува нејасно како може да се оствари
самоопределувањето во суверените држави, бидејќи се врзува за територијалниот интегритет
и политичката независност на која и да е држава.
Од друга страна, со обидот преку актите и документите на ОН самоопределувањето да
се претвори во право, се појавија и проблемите од аспект на неговото реално остварување.
Правно-технички гледано, нема прецизна рамка за правото на самоопределување, и оттука,
тешкотиите при дефинирањето на заедниците, кои имаат право на самоопределување, се
премногу големи.
Затоа, успехот за територијалното одделување/самоопределувањето е многу повеќе
резултат на политичко сојузништво и интереси, заради што, одредени сепаратистички движења
успеваат во своите барања за самоопределување, како на пример, Еритреја која се стекна со
независност во 1993 со остварување на самопределувањето на дел од поранешната заедничка
држава Етиопија, Јужен Судан кој формално се отцепи од Судан на 9 јули 2011, Косово кое
прогласи самостојност од Србија на 17 февруари 2008 година, и најновиот случај со Крим, додека
некои ќе почекаат некоја подобра прилика во иднина (Курдите во Ирак и Иран, Каталонците и
Баските во Шпанија, Корзиканците во Франција, Шкотланѓаните и Ирците во Велика Британија,
жителите на Квебек во Канада...)
Кога веќе го спомнав Косово, да потсетам дека во еден мој текст од 2013 насловен како
„Меѓународното право за Европската Унија е навистина право или право по избор -случајот
Косово 1991 и 2008, напишав дека еднострано прогласената независност на Косово не го
задоволува меѓународното право и ваквите случаи на решавање на малцинските права и
територијалните спорови во светот во смисла на косовската сецесија доведува до тоа повеќе
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ниту една граница да не е сигурна.
И ете, не помина долго време, а веќе го имаме случајот со Крим, кој ја потврдува изречената
теза за несигурноста на било која граница после аминувањето на косовската самостојност.
Прашање на време е кога ќе успеат барањата и на спомнатите движења за самоопределување,
како на пример, Курдите, Каталонците, Баските, Корзиканците, Шкотланѓаните, Ирците,
жителите на Квебек...
Настаните поврзани со случувањата во Украина, кои, не е претерано ако кажам дека
наликуваат на државен удар со насилното сменување на легално избраниот украински
преседател, како и дополнителното руско инволвирање во настаните со припојувањето
на Крим кон Руската Федерација, повторно ја покажа сета контроверзност на идејата за
самоопределување на народите.
Меѓународно-правно опсервирано, Автономната Република Крим со референдумот
и усвоената декларација го истакна правото на самоопределување предвидено со
задолжителните јус когенс норми на меѓународното право. Во оваа насока, идејата/концептот
на самоопределување во случајот на Крим на прв поглед изгледа мошне оправдано кога велиме
дека треба да оставиме народот на Крим да одлучи. Меѓутоа, таквата идеја во исто време е
полна со иронија, бидејќи се покажа дека народот на Крим не може да одлучи, се додека некој
пред тоа не одлучи кој е народот што треба да одлучува за самоопределувањето. Со други
зборови, тој „некој„ што претходно одлучи во случајот Крим, е Русија, како што претходно, во
случајот Косово тој „некој„ што одлучи за самоопределувањето на Косово беше САД.
Оттука, како заклучок, прашање е колку на самоопределувањето може да се гледа како на
„право“ и затоа можеби посоодветно е ако се каже дека самоопределувањето останува на ниво
на принцип, и оттука, повикувањето/остварувањето на правото на самоопределување зависи
од политичките односи на силите на меѓународната сцена.
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THE BOOK “WHY WE WHISPER”, BY JIM DEMINT: ENDANGERED
FREEDOM OF EXPRESSION
Abstract: This research examines the current status of freedom of expression in cultural, social
and media domains, based on finding by researchers Jim DeMint and Prof. J. David Woodard. Their
book provides valuable alternative views on human rights and freedom to say what is “wrong”, what
is sustainable, what is critically repressed or irreversibly changed by the radical liberal agenda in the
US. Opposite of left-wing academia, leading minds like senator DeMint, now president of the conservative think tank, The Heritage Foundation, Washington D.C., discuss contradictions and conflicts
in the (non)application of constitutional principles and traditional standards in exercising the fundamental human liberties to life, freedom and the pursuit of happiness. This book extracts statistical
facts and objective data on radical liberal intolerance and violation of the freedom of expression, in
a society that, until the progressive (secular) intellectual dictatorship claimed victory of the minority
over the majority value systems, claimed world championship in human rights and equal opportunities for all cultures, religions, and scientific and cultural views.
Key words: decline in culture, radical liberalism in higher education; US universities secular
resistance against traditional values; imposed social-discipline; intolerance in the name of tolerance;
interdisciplinary context
“No one can bar the road to truth, and to advocate this cause I am prepared to accept even
death”, Alexander Solzenitsyn
Intellectual, academic or cultural freedom in the US society used to be a legitimate aspect of
human rights, until not distorted, misinterpreted and applied for destructive and deconstructive
changes promoted by the neo-liberal agenda. This agenda has been steadily proliferated throughout 20th c., promoted from a sub-culture into mainstream movements, , and propagated by radical
liberal policies, and government and non-government organizations (ex.: The Soros “Open” Societies
and their hundreds of affiliates). History proves that changes imposed (by special groups) and dictated as mandatory “choice”, have been usually of perishable nature. The lasting, constructive and
healthy common sense, or “common core” issues and values prevailed throughout the history of human thought, because of their innate faculty to past the reality test. Reality can remedy itself from
inflicted anti-realism, unless reality (although temporarily only) is imprisoned by extreme dictatorship of pro-centralized forces, interest groups or militant activism, aimed against individual rights and
their constructive role within the legal and moral standards of a civil society.
One of the study cases of deconstructive, unjustified distortion of truth and reality comes from
Senator DeMint’s debate on equal opportunities for all. His statement was severely misrepresented
by the biased media when he gave an objective opinion on the pre-existing right to pray at school:
“If the (Supreme) Court concluded that a special teacher-student relationship was strong enough to result
in religious indoctrination from a simple prayer, surely there would be concern about students emulating
openly homosexual teachers. I would soon discover, however, that the same logic used to remove prayer
from the classroom did not apply to politically protected behaviors.” (DeMint, Woodard, 2008).
This is an example of intolerant left-oriented media in America today, and its sinister exploitation and distortion of DeMint’s defense of the constitutional right to free expression. It exemplifies the far left “progressive” media in the US revealing its intolerance when blaming the Republican
mindset as intolerant towards same-sex lovers, while at the same time the left-wing propaganda preserves itself the right to persecute teachers and revoke their teaching certificate (removal of teachers
provided by a Code: 59-25-160, 1990.
Based on similar legal, educational, cultural and media “sanctions” against free speech, other
contradictory and destructive manifestations of the culture wars in America are recorded in the book:
Ex.: child abuse and teacher’s pervert behavior show exponential rise in delinquent cases (again, proстрана | 66
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tected by “progressive” special interest groups). Legalized perversion (just as legalized drug use or
abuse, or faith-based abuse or honor-killing), provides statistical evidence of exponential expansion:
immoral, corrupt and criminal behavior of teaching staff at all levels of education, K-12 and higher. At
the same time the leftist “elite” and their government-monopolized propaganda (ex. MSNBC vitriolic
attacks on traditional issues, or CNN’s criticism of DeMint, through J. Carville, Tim Russert, etc) display confusion among voters by declaring DeMint as un-American, while the American people and
voters keep supporting him (although almost none of their support was featured by the media).
Academic and university campus persecution of freedom of expression is illustrated by another
case. Under the title “Academic freedom for all but conservatives” (DeMint, Woodard, 2008, p. 12), the
professor’s statistic results are published in the campus newspaper, related to Denmark and Sweden’s
rise of divorce and out-of wedlock children following the rise of homosexual marriages. This publication “inspired” violent attacks against the professor’s findings. Anti-Christian criticism was staged by
major metropolitan area entertainment press and the “Blade” homosexual publication. The professor
assumed that academic freedom of expression included the intellectual, constitutional and human
right to freely debate his own views, or the faith-based concepts of truth on sexual deviations. This
assumption cost the professor his university position, although 1. his professional experience and his
personal qualities were already recognized and his advisory role was acknowledged, and employed
by publicly elected figures in the United States: congressmen Bob Inglis and Gresham Barrett and senators Lindsey Graham and Jim DeMint, and although 2. university students, their parents, teaching
and administrative staff members supported the professor behind public eyes, fearing persecution
on and off campus, in the media and society.
A wide scope of cases and responses to the broken freedom of expression are found in the
chapters: Power to Intimidate; Public Schools: Deconstructing American Values; Contrasting Worldviews: Intolerance or Compassion? Overcoming Our Self-Imposed Silence; Regaining Our Voices,
and Winning the Culture War. Searching for the essential problems of the modern, post-modern,
post-human, revisionists that are primarily affiliated with the atheist, anti-Christian interpretations of
rights and liberties, this book’s findings prove that new relativistic, neo-leftist interpretations of those
rights and liberties keep winning today, despite of their biased academic and social hate. They keep
penetrating voting arenas, social activism around the web and societal structures, while dictating a
“new deal of occupation” of the mind.
Further in the text it is made evident that secular, now re-masked as progressive theories and
practices on human rights and liberties, are being severely subversive in their one-sided, radical liberal war on traditional values, although progressive movement liberals represent a minority over
majority rule. Statistics about Americans believing in God show a rapid decline, yet according to the
American Religious Identification Survey (ARIS), 2008, 76 percent of the American adult population
identified themselves as strong Christians, out of 92 percent of Americans who believe in God the
creator and manager of the universe, the life, the mind and the science on earth. This is despite
the fact that the 1960s social revolution on US campuses and streets, bedrooms (sexual revolution)
and “flower-children fields” (pop-entertainment induced by mind-altering substances), marginalized,
mocked and irreverently replaced traditional belief systems with atheist, Marxist, and new-age spiritualism.
The great majority of principled Americans have been silenced under the cynical quasi-intellectual presumption that it is wrong to discuss religious views ((Sweetman, 2003), yet, for the minority
Left it is permissible to welcome pagan gods and monsters and black magic in the innovative curriculum classrooms, as much as in children’s bedrooms through computer games that entertain the
innocent with horror aliens. The silenced Americans sense and experience the attack of alienation
from God imposed by the self-proclaimed elite at the academia, the government, the media, and
Hollywood. The silenced Americans realize that free speech no longer applies to their belief system
and that there is a powerful, concealed and now aggressive “agents of change” that prescribe who
decides what is permissible and what is not, what is protected by the Constitution and what is unconstitutionally attacked.
A teachers union contract in Ferndale, Michigan, enacted with the leftist administration since
2011, states this open and specific discrimination against Christian educators: “Any teacher may apply
for a vacancy in a position considered to be a “Promotion” as defined in Section 2 above… Special consideration shall be given to women and/or minority defined as: Native American, Asian American, Latino,
African American and those of the non-Christian faith.” (Eagle Rising, 2014).
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”Why We Whisper” is a concise and common-sense response to the anti-American, corrupt secular revisionist ideas and practices in America. Its essays contribute to a series of critical cases of
intellectual truth and honesty being imprisoned by the liberal academia-camps and by American
Gulags of the “state”. It further gives an account on how progressives use government and para-government secular groups to reach their uncompromising, ironic anti-freedom goals: American Civil
Liberties Union; People for the American Way; National Organization of Women. They are presented as engaged in reanimating the neo-Marxist utopias in order to: oust traditional Christian views,
strip Americans of their freedom of speech, build the new secular order (a clone of the communist
internationalism), use the intimidation and confusion (that promotes destructive behavior and mental disorders), induce negative values among young generations (ex.: ethically contaminating the
Boy Scouts mission that fostered character development through accountability to God - “physically
strong, mentally awake and morally straight”). The book also explores the carte blanche curriculum
issued to the “new secular university experiments” that led to devastating devaluation of quality education, regardless to the leading position of Harvard, the once non-liberal college (Kullberg, 1996).
The book clearly demarks the motives of the Left to show aggressive attacks on individuals, on parents’ rights, on family, on the church, and businesses, while giving freedom to the antithesis of moral
values: pornography, gambling, and varieties of harmful, destructive behavior (DeMint, Woodard, p.
174-75).
Conclusion: The book offers new hope for turning “the whispering” into free speech capable of
reversing the deterioration of America’s culture. It compares the positive power of traditional values
to natural antibodies: “When allowed to operate freely in society, they provide immunity against destructive agents that infect the system”... ((DeMint, Woodard, p. 175). Although the authors admit that
America is sick from the government-endorsed anti-American and anti-human values, they believe
that America is not incurable: “We the people” can still be the intravenous, IV drip of freedom of speech
against the big government”. Those drops of remaining freedom can be the miracle protection of the
desire to free the mind, the healthy vision of tomorrow, the work to prosperity and the revitalized
happiness in the nation of nations that was once free to say “one nation under God, indivisible, with
liberty and justice for all. Neither liberals nor conservatives can argue with the proverbial statements
of George Will’s “statecraft is soul-craft”, or Mark Levin’s “Utopianism substitutes glorious predictions
and unachievable promises for knowledge, science, and reason, while laying claim to them all.” The
book, according to me, imposes a self-evident paradox: Why does America turn back to “progressive
avant-gardism not recognizing the errors of history”, when Russia keeps healing itself from utopias,
by filtering through sustainable realities from the West?
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МАКЕДОНИЈА НА РАСКРСНИЦАТА ПОМЕЃУ ЕВРОАТЛАНСКИТЕ
ИНТЕГРАЦИИ И ОСТАНАТИОТ СВЕТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ И
СОРАБОТКА СО РУСИЈА И КИНА
Апстракт: Евроатланските интеграции се стратешки интерес на Р.Македонија од
геополитички аспект кои се неопходни за стабилноста на државата од економско-трговски
и политички карактер. Долгиот процес на чекање за интегрирање на Р.Македонија во
евроатланските итеграција налага потребата од билатерална дипломатија и со останатите земји
од другиот свет т.е соработка со Азиските земји кои пред се се значајни како наши долгогодишни
партнери како што се Кина и Русија. Економската дипломатија на владата на Р.Македонија е
од голем приоритет во соработката со овие земји кои се силно економски развиени и пред
се се земји членки во советот за безбедност и од аспект на нивните инвестиции се се повеќе
присутни во нашата земја. Р.Македонија мора да продолжи во исполнување на реформите за
влез во евроатланските интеграцииа воедно и соработката со останатиот свет. Како резиме
на овој научен труд при мојата анализа потикната од фактите што и самата Европска Унија
својата мултилатерална дипломатија ја одржува на највисоко ниво поконкретно со економска
соработка со Кина и Русија тогаш и Македонија треба се повеќе да го зачува долгогодишното
партнерство со Кина и Русија. Пред се Кина и Русија беа првите големи земји кои ја признаа
Р.Македонија под уставното име со целосно почитување кон нејзиниот суверенитет.
Клучни зборови: Политички глобален систен Евроскептицизам,, Големата Европа
‘’антинатовско расположениеконсензуална одлука Милениумска култура

Abstact: Euro-Atlantic integration is a strategic interest of RM of geopolitical aspects necessary for the stability of the state of economic trade and political character .
The long process of waiting for integration of Macedonia into Euro-Atlantic itegracija requires
the need for bilateral diplomacy with other countries of the world and other cooperation with Asian
countries , which are important as our long-time partners such as China and Russia.
The economic diplomacy of the government of Republic of Macedonia is a high priority in the
cooperation with these countries developed strong economic and above all Member States in the
Security Council and in terms of their investments are more present in our country . Macedonia must
continue implementing reforms to join the Euro-Atlantic integrations and also cooperation with the
outside world.
In summary of this scientific paper in my analysis of the facts that prompted the European
Union and its multilateral diplomacy to maintain the highest level concrete economic cooperation
with China and Russia and then Macedonia should be more to preserve long-term partnership with
China and Russia. Before China and Russia were the first major countries to recognize Macedonia
under its constitutional name with full respect for its sovereignty
Keywords: Global political sisten Euroscepticism ,, Great European ‘’ Antinatovsko mood
Consensual decision Millennium cultur
Македонија пред портите на ЕУ и Западната политика
Евроатланските интеграции се насушна и реална потреба на Република Македонија. Како
земја со својата геостратешка и геополитичка состојба нужна е потребата за влез во овие две
институции од мега ниво во политиката т.е политичкиот глобален систем.
Република Македонија е долг период пред портите на ЕУ и Западната политика што
доведува до една парадоксална состојба на Западната политичка креација кон селективен
пристап кон правата на еден народ т.е меѓународното право. Македонија поведена кон
рамките на меѓународното право водеше спор по однос на кршењето на времената спогодба
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со Република Грција во Меѓународниот суд во Хаг каде што спорот беше позитивно добиен за
Република Македонија. Долгите процеси т.е преговори кои се попречени од една земја членка
на ЕУ и НАТО, (соседна Грција) со ставањето на вето за прием на Македонија, ја доведува земјата
до нестабилност како внатрешно така и надвор во регионот, земајќи го во предвид историскиот
немирен Балкан кој е лесно потреслив во однос на политичките влијанија.
Ваквата неправедна политика од страна на ЕУ и НАТО кон Македонија, кај граѓаните
во државата се јавува процес на евроскептицизам и антинатовско расположение, од фактот
што по петти пат Македонија добива позитивен извештај во исполнување на Копенхашките
критериуми за успешно спроведените реформи, а сепак не насочуваат кон решавање на
проблемот со името Македонија односно додавка “Ерга Омнес”.
Кое е вистинското прагматично решение на “Големата Европа”, “Демократскиот Запад”
која и самата институтивно, демократијата во Европарламентот ја спроведува по принципот;
- Ако една земја членка стави вето по ред одредени причини за прием на една земја,
тогаш се прашуваме дали е тоа вистинска демократија?, а знаеме дека постулатите на
демократијата (народното владеење), треба да се почитува плурализмот во носење
на законите со одлука на мнозинството, каков парадокс во Западната демократија
која воедно се обидува да ги имплементира демократските процеси во други земји.
Многу прашања се анализирани од повеќе аспекти за влез на РМ во евроатлансите
интеграции. Па од тука произлегува и мислењето, доколку Македонија излегуваше стратешки
на море или беше поблиску до границите кон Русија, ќе беше веднаш примена во овие
институции без многу реформи како што имаше брз прием на одредени земји од некогашниот
Источен блок, кои далеку заостануваа од Македонија во спроведување на реформите. Сите
овие непринципиелни односи на Западот се причина за евроскептицизам и антинатовско
расположение кај македонскиот народ.
Европа се повеќе се наоѓа во состојба за опстој на еврото и економската стабилност, кои
се клучни елементи за европските лидери да ја зачуваат стабилноста на еврозоната.
На Р.Македонија и е неопходно членството во ЕУ и НАТО иако е соочена со реално наметнат
политички проблем од Р.Грција, сепак мора да чекори во продолжување на реформите кои
се услов за прием во ЕУ а пред се за да ја одржи стабилноста на мултиетничкото граѓанско
опшество и суверенитетот на Р.Македонија. Непосредна и приоротетна цел на Р.Македонија како
држава кандидат за интеграција во ЕУ преговорите ги започна уште од самото осамостојување
во 1991 год. по кое имаше консензуална одлука донесена со декларација како стратешка цел.
Зачленувањето на Македонија во ЕУ и НАТО како стратешки и приоритетни цели на Р.Македонија
се:
- членство во НАТО,
- отпочнување на преговорите за членство и зачленување во ЕУ,
- унапредување на постојаните стратешки партнерства, како и засновање на нови,
- надминување на наметнатиот спор кој Грција го има со уставното име на Р.Македонија,
- понатамошна визна либерализација – македонски пасоши без визи,
- засилување на јавната и економската дипломатија.
Неколкуте позитивни извештаии од ЕУ за напредок на Р.Македонија за западната политика
се само декларативна а не реална состојба кој и понатаму не дозволуваат датум за почеток на
преговорите во ЕУ.
Во вакви политички околности, на Република Македонија и потребна економската
дипломатија која успешно ја води раководството на државата со останатиот свет на земји кои
се во економски подем како новиот економски блок на Истокот, Евроазискиот сојуз, како што
се Кина, Русија, Кагзастан и др.
Билатералните односи на Р.Македонија со Кина и Русија
Кога би зборувале за дипломатските односи на Македонија и Кина, тие датираат уште од
далечната 1978 год. од посетата на тогашниот кинески премиер Хуа Гуофенд на главниот град
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Скопје на тогашната Социјалистичка Република Македонија. При оваа посета Гуофенд не само
што ќе го потврди постоењето на македонскиот Народ туку и вековната историја изразувајќи
дека милениумската култура на македонскиот народ е факт.
На 13.10.1993 год. Кина воспостави целосни дипломатски односи со Р.М и признавање на
земјата под уставно име на нашата татковина.
Динамизирањето и интензивирањето на економската соработка денес се приоритет на
владата на Р.М со што е постигнат најголем обрт на трговска размена во 2012 год. и е седми
најголем трговски партнер на Р.М.
Македонија целосно ја поддржува Кинеско-Варшавската иницијатива 2012 за
промовирање и зајакнатата соработка на Кина со 16 земји од Централна и Југоисточна Европа.
Кинеските компании ја сметаат Македонија како мост кон Европа. Кина има спроведено, три
милиони евра грантови за македонски проекти. Кога сите овие сегменти ќе ги земеме во
предвид и фактички добро остварените соработки, историски низ сите овие години на сите
влади во двете држави ќе констатираме дека билатералните односи се на највисоко постигнато
ниво. Кина за Македонија претставува стратешки партнер во повеќе области како економијата,
трговијата, туризмот, инфраструктурата, инвестициските проекти кои се веќе присутни во
Македонија. За Р.Македонија е од огромен интерес економската дипломатија со Кина, а исто
така кога ќе погледнеме на фактот што Кина е водечка земја во светската економија односно
процесот на глобализација и земја членка во Советот за безбедност, Македонија треба уште
повеќе да ги продлабочува односите со големата Кина која е значајна за нас како мала земја на
Балканот и стремеж за влез во ЕУ. Кога гледаме дека Европа е во соработка во повеќе сфери со
Кина, Македонија треба што повеќе да ја води економската дипломатија како приоритет кон
Азиската економија.
Кина беше десетта земја која не призна под уставното име Република Македонија. Денес
сме сведоци на се поголемата соработка помеѓу двете влади во повеќе сфери кои се значајни
за двете земји.
За Р.Македонија е исто толку важна билатералната соработка со братска Русија, со
која не врзува заедничката култура, писменоста,верското заедништво(православието) и
долгогодишното историско заедништво.
Руско-македонските односи можеме да ѓи карактеризираме со високо ниво на соработка.
Русија беше првата голема сила во светот која ја призна независноста под Уставното име
Македонија на 04.08.1992 год. На 31.01.1994 год. се воспоставени дипломатските односи. Русија
земја членка во ООН и во Советот за безбедност е значаен фактор за надворешната политика
на Македонија а посебно кога државата се соочува со својот идентитет и суверенитет од
наметнатиот спор во ООН од страна на соседна Грција.
Во текот на последната деценија македонско-руските односи се интензивираа во поглед
на културните, економско-трговските, енергетските и инвестициските проекти кои се присутни
во Македонија.
Во сферата на културата во весникот “Нова Македонија”, преку весникот “Руска реч” на
македонски јазик, Русија се обидува да учествува во промовирање на односите меѓу двете
земји со издавање на овој месечен прилог од весникот “Рускаја газета”, се со цел на читателите
да ги пренесе погледите на најдобрите политички аналитичари поврзани од сите аспекти на
меѓународната политика кои непосредно се однесуваат на Македонија.
Македонско-руските односи се во духот на новото време на ерата на глобализацијата, при
што во периодот од 1994-2009 год. се склучени околу четириесет спогодби меѓу двете влади.
Во овие последни години надворешната политика на владата на Р.Македонија е интензивна
во официјални посети на владата на Руската Федерација, кои вродија со плод во однос на се
пооглем број на руски инвестиции кои се присутни во Македонија. Договорот кој го потпишаа
двете влади за гасификација на Македонија т.е “Јужен тек” е стратешко-енергетски проект
за стабилност на долг рок. Проектот ќе влијае и на дополнително зајакување на политичкоекономските односи на Р.М со Р.Ф и позитивен тренд на билатерална соработка.
Со интегрирањето на Македонија во ЕУ, Руската Федерација добива уште еден голем
пријател и сојузник во европското семејство и во македонско-руската соработка како примерот
71 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

со Бугарија, Словенија, Грција. Русија е наш четврти најголем трговски партнер, политика на
прагматичност.
Резиме
Евроатланските интеграции се стратешки интерес на Р.Македонија од геополитички аспект
кои се неопходни за стабилноста на државата од економско-трговски и политички карактер.
Долгиот процес на чекање за интегрирање на Р.Македонија во евроатланските итеграција
налага потребата од билатерална дипломатија и со останатите земји од другиот свет т.е
соработка со Азиските земји кои пред се се значајни како наши долгогодишни партнери како
што се Кина и Русија.
Економската дипломатија на владата на Р.Македонија е од голем приоритет во соработката
со овие земји кои се силно економски развиени и пред се се земји членки во советот за безбедност
и од аспект на нивните инвестиции се се повеќе присутни во нашата земја. Р.Македонија мора
да продолжи во исполнување на реформите за влез во евроатланските интеграцииа воедно и
соработката со останатиот свет.
Како резиме на овој научен труд при мојата анализа потикната од фактите што и самата
Европска Унија својата мултилатерална дипломатија ја одржува на највисоко ниво поконкретно
со економска соработка со Кина и Русија тогаш и Македонија треба се повеќе да го зачува
долгогодишното партнерство со Кина и Русија. Пред се Кина и Русија беа првите големи
земји кои ја признаа Р.Македонија под уставното име со целосно почитување кон нејзиниот
суверенитет.
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’МИРОТ’ КАКО ВРЕДНОСТ НА НАДВОРЕШНАТА ПОЛИТИКА НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА
‘PEACE’ AS A VALUE OF THE FOREIGN POLICY OF THE EUROPEAN
UNION
Апстракт: Напуштањето на геополитичките реалитети карактеристични за периодот на
студената војна, како и формирањето на заедничката надворешна и безбедносна политика во
рамките на структурната поставеност на Европската унија, ѝ овозможија на Унијата да ја заснова
својата надворешна политика врз една поширока агенда предводена од норми и вредности,
меѓу кои како најзначајна се издвојува вредноста на мирот. Според тоа, трудот говори за
мирот како една од основните и обединувачки вредности на Европската унија, кој Унијата го
претставува низ три историски димензии: оригинален мир, нов мир и глобален мир. Освен тоа,
мирот е прикажан како движечка сила во надворешните политики на Унијата: проширување,
развој, заштита на животната средина и превенција на конфликти.
Клучни зборови: мир, вредност, надворешна политика на Европската унија, политика
за прошување, политика за развој, политика за заштита на животната средина, политика за
превенција на конфликти
Abstract: The abandonment of the geopolitical realities typical for the period of the Cold war,
as well as the creation of the Common Foreign and Security Policy within the structural posture of the
European Union, enabled the Union to establish its own foreign policy based on an extended agenda
featuring norms and values, among which stands out the value of peace. This article speaks about
peace as one of the fundamental and unifying values of the European union, which is presented by
the Union through three historic dimensions: original peace, new peace and global peace. Morever,
peace is represented as a steering force in the foreign policies of the Union: enlargement, development, environmental policy and conflict prevention
Key words: peace, value, Foreign policy of the European Union, enlargement policy, development policy, environmental policy and conflict prevention policy
Формирањето на заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија
во 90 –тите години, паралелно со настаните кои следеа по завршувањето на студената војна и
колапсот на комунизмот (пролиферацијата на нови држави во Централна и Источна Европа,
германската реунификација, Голфската војна од 1990/1 година, распадот на Југославија и сл.), ѝ
овозможија на Европската унија да го прошири својот фокус на дејствување во надворешната
политика. Надворешната политика на Унијата, наместо кон традиционалните политички и
безбедносни прашања карактеристични за реалистичките меѓународни односи, се насочи кон
една поширока лепеза на европски норми и вредности, кои му придадоа нова димензија на
водењето на севкупната меѓународна политика.
Врз основа на тоа, Унијата ја заснова својата нормативна агенда врз темелните вредности
содржани во член 2 од Консолидираната верзија на Договорот за Европската унија (КВДЕУ),
односно „почитување на човековото достоинство, слободата, демократијата, еднаквоста,
владеењето на правото и почитување на човековите права, вклучително и правата на
лицата што припаѓаат на малцинствата“, со помош на кои, ги остварува своите цели
во надворешните односи со светот, при тоа придонесувајќи за „мирот, безбедноста, за
одржливиот развој на Земјата, солидарноста и заедничката почит меѓу народите, слободната
и праведна трговија, искоренување на сиромаштијата и заштитата на човековите права,
особено правата на детето, како и за строгото почитување и развој на меѓународното право,
25.04.2014 год.
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вклучително и почитувањето на начелата од Повелбата на Обединетите нации“ (член 3
точка 5 од КВДЕУ).
Во овој контекст, ќе говориме за мирот, како една од основните и обединувачки вредности
на Европската унија, кои го генерираа нејзиниот институционален етос и го обезбедија мирот
на европскиот континет во последните 60 години. Имено, ’мирот’ се сретнува уште во првите
документи на Европската зедница како што е Шумановата декларација од 19501, и преамбулите
на Договорот за Јаглен и Челик од 1951 и Договорот со којшто се основаат Европските заедници
(ДЕЗ) од 1957, но и во поновите документи претставени од Европската безбедносна стратегија
од 2003 година2, преамбулата од Консолидираната верзија на Договорот за Европска унија
(2009), и секако Договорот за Европската унија (член 3 точка 5; член 8 точка1, член 21 точка
2 потточка в); член 42 точка 1; член 43 точка 1, и член 49), кои, собрани заедно, ја преставуваа
основата за дејствување на Унијата како меѓународен актер во светската политика.
Тргнувајќи од тоа, мирот како европска вредност е претставен низ три историски
димензии, и тоа: 1. Оригинален мир, 2. Глобален мир, и 3. Нов мир (Williams, 2010:22-70).
Оригиналниот мир или уште демократски мир - олицетворен во кантовската „pace perpetua“,
го означува институционалното ratio, кое генерира економска и политичка интеграција во
една демократска рамка, и се заснова на верувањето дека демократските земји нема да водат
меѓусебно војна. Неговата интерпретација е пред сè инструментална, затоа што подразбира
отсуство на војна односно овозможува состојба на мир. Според тоа, мирот е претставен повеќе
како фактичка состојба отколку како вредност, односно, тој е предуслов за развојот на другите
вредности. Вториот концепт на глобален мир е претставен како дефинирачки принцип и како
темелна вредност на надворешните односи на Европската унија, врз основа на кој Унијата,
преку политиките за развој, трговија, животна средина и другите надворешни политики,
презема „колективна одговорност“ за промоција на истиот, при што се претставува себеси како
’пример’ во меѓународните односи. И третиот концепт на нов мир, ја рефлектира безбедносната
димензија на мирот, со што ги надминува претходните два концепти и влегува во конфликт
со другите основни вредности (слободата, човековите права, демократијата и владеењето
на правото) на Унијата (Keukeleire & MacNaughatan, 2008:234). Според тоа, безбедносните
грижи ’иднината на ЕУ’ да не се претвори во нејзиното минато, го надминуваат концептот на
оргиналниот мир (Williams, 2010:56), додека, промоцијата на таканаречениот глобален мир во
светот - заснована на воени и полициски активности, ја надминува логиката на безбедносната
дилема на државите односно на супра-државата ЕУ (Williams, 2010:58).
Тргнувајќи од овие димензии, Европската унија развива холистички пристап за проекција
на мирот во своите меѓународни односи со трети земји, при што акцентот на европските политики
го става на политиките за проширување, помош за развој, трговија, меѓурегионална соработка
и политички дијалог (Manners, 2008:4). Според тоа, преку политиките за проширување кои
претставуваат едни од најуспешните политики за превенција на конфликти, Унијата дејствува
преку разните финансиски инструменти3 и политички условености содржани во критериумите
за членство4, преку кои се обидува да издејствува позитивен мир кај земјите аспиранти (Diez,
Albert and Stetter, 2008) и да ги придобие своите соседи преку инкорпорирање на нејзините
вредности. Понатаму, преку политиките за развој (Birchfield, 2011), односно преку различните
инструменти како што се трговските договори, трговските преференцијални режими, Унијата
освен што овозможува поволни унилатерални услови за извоз и пласман на одредени
производи на земјите партнери (особено неразвиените земји) на европскиот пазар, таа се бори
и за нивна интеграција во светскиот трговски систем id est за намалување и искоренување на
сиромаштијата, со што, воедно, придонесува кон достигнување на Милениумските цели од
1
...“La paix mondiale ne saurait être sauvegardé sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent.”... – Déclaration Shuman du 9 mai 1950.
2
“... We want international organizations, regimes and treaties to be effective in confronting threats to international peace and
security, and must therefore be ready to act when their rules are broken…“ , European Security Strategy: A secure Europe in a Better
World, Brussels 12 December 2003.
3
Како на пример: Инструментот за претпристапна помош т.н. ИПА, кој ги заменува претходните претпристапни
инструменти како ИСПА, ФАРЕ, САПАРД и КАРДС.
4
Тука влегуваат: стабилни институции кои ќе ја гарантираат демократијата, владеењето на правото, човековите права
и заштитата на малцинствата, пазарна економија и способноста за преземање на обврски (Conclusions of the Presidency, European Council in Copenhagen, 21 – 22.06.1993).
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ООН. Исто така, на полето на заштитата на животната средина (Baker, 2006), преку промоција
на разните меѓународни инструменти од областа на екологијата и за заштита на животната
средина, како што е Протоколот на Кјото, Унијата ги здружува и другите земји во борбата
против климатските промени, додека на европски план преку Европскиот систем за тргување
со квотите за емисии на CO2 (EU Emission Trading Scheme), се залага за намалување на нивото
на испуштање на индустриски стакленички гасови во атмосферата.
И конечно, преку интегрираниот пристап за превенција на конфликти (Smith,
2008:145-70), со помош на кој врши долгорочно планирање со цел да создаде поволни услови
за мир, особено во однос на државите кои по претпоставка придонесуваат за остварување
на меѓудржавниот мир, таа користи широк спектар на инструменти меѓу кои финансиска
поддршка, условеност, санкции, ограничување на извоз на оружје, политички дијалог и
медијација, поддршка за регионална соработка, разни воени иниструменти и инструменти
од цивилен кризен менаџмент, кои ги користи наизменично во зависност од сложеноста на
конфликтите и од степенот на ризик.
НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК
Во говорот на Претседателот на Европската комисија, Емануел Баросо при заедничкиот
настап со Претседателот на Европскиот совет, Херман вон Ромпуј, „From war to peace: a Euroepan
tale“ по повод доделувањето на Нобеловата награда за мир за 2012 година на Европската унија,
вели: ...[T]he «pacification of Europe» was at the heart of Alfred Nobel›s concerns. In an early version
of his will, he even equated it to international peace. This echoes the very first words of the Schuman Declaration, the founding document of the European Union. “La paix mondiale”. “World Peace,”
it says, “cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers
which threaten it. “My message today is: you can count on our efforts to fight for lasting peace, freedom and justice in Europe and in the worl[d]... (Oslo, 10.12.2012).
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НОРМАТИВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА КОНЦЕПТОТ НА
НОРМАТИВНА МОЌ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ОДНОС НА
УКРАИНСКАТА КРИЗА
THE NORMATIVE INSTRUMENTS OF THE CONCEPT OF NORMATIVE
POWER EUROPE IN RELATION TO THE UKRAINAN CRISIS
Апстракт: Концептот на нормативна моќ на Европската унија, според кој Европската унија
е претставена како нормативна сила способна да ги обликува и да ги менува концепциите на
„она што се смета за нормално“ во меѓународните односи, е сочинет од четири елементи, со
кои Унијата ги шири своите норми и вредности, и тоа: нормативен идентитет, нормативни цели,
нормативни инструменти и нормативно влијание. Во светлина на скорешните настани кои го
засегнаа источно-европското соседство, во овој труд се разгледува примената на нормативните
инструменти на Европската унија во однос на украинската криза.
Клучни зборови: нормативни инструменти, нормативна моќ на Европската унија,
вредности, украинска криза
Abstract: The concept of Normative power Europe, in base of which the European Union is
represented as a normative power capable of shaping and changing concepts of “what is thought to
be normal” in the international relations, is constituted of four elements by which the Union spreads
its norms and values, that is: normative identity, normative goals, normative instruments and normative impact. In light of the recent events which concern the eastern-European neighborhood, this
paper examines the application of the normative instruments of the European Union in relation to
the Ukrainian crisis.
Key words: normative instruments, normative power Europe, values, Ukrainian crisis
Концептот на „нормативна моќ на Европската унија“, дефиниран од Манерс во 2002
год. (Manners, 2002), во последната деценија и повеќе, доминира во академската мисла на
теориите за меѓународни односи и теориите за европска интеграција, и е дел од секојдневната
реторика на Унијата. Според него, Европската унија е преставена како нормативна сила или
идеолошка моќ, која е способна да ги обликува и да ги менува концепциите на „она што се
смета за нормално“ во меѓународните односи. Тој се заснова на уникатната „нормативна база“1
на Унијата, длабоко вкоренета во својата историја, и врз својот sui generis карактер на поствестфалиски ентитет (Manners & Whitman, 1998:232; Manners, 2002:240-1; Whitman, 2011:57), настанат како резултат од хибридниот сплет на специфична институционална структура
и процес на донесување на одлуки, норми и процедури. Како таков, тој е сочинет од четири
елементи со помош на кои Европската унија ја шири својата нормативна моќ во меѓународните
односи, и тоа: нормативен идентитет, нормативни цели, нормативни инструменти (Manners,
2002, 2004), и нормативно влијание (Tocci 2008a, b; Sjursen, 2006a, b). Секој од овие елементи
придонесува на свој начин за ширење на европските норми и вредности во односите со трети
земји, при што како најдинамични се издвојуваат нормативните инструменти на Европската
унија, кои ја сочинуваат токму активната димензија на нејзината нормативна моќ.
Тргнувајќи од тоа, а како ехо на скорешните настани од источно-европското соседство,
кои го видоа како протагонист киевскиот Мајден во борбата против украинската влада за
остварување на поголема европска политичка и економска интеграција, тука ќе говориме за
нормативните инструменти на Европската унија, врз основа на кои Унијата ја проектира својата
1
Нормативната база ја сочинуваат пет клучни норми односно вредности и тоа: мир, слобода, демократија, владеење
на правото, почитување на човековите права и основни слободи, како и четири помали норми, и тоа: социјална солидарност,
забрана за дискриминација и заштита на малцинствата, одржлив развој и добро владеење (Manners, 2002: 242-44).
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нормативна моќ во однос на украинската криза. Инструментите ќе ги опишеме користејќи ја
класификацијата што ја прави Манерс (Manners, 2002) на механизми на: „зараза“, „информациско
ширење“, „процедурално ширење“, „пренесување“, „отворено пренесување“ и „културен
филтер“.
Според тоа, механизмот на „зараза“, врз основа на кој Унијата безинтенционално
ги шири своите норми кон другите актери, имено, со самиот факт што демонстрантите од
киевскиот Мајден и илјадниците поддржувачи кои им се приклучија во другите градови ширум
Украина, протестираа против непотпишувањето на Договорот за асоцијација и договорот за
воспоставување на меѓусебна слободна трговија во рамките на DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area), ја докажува моќта на Европската унија да привлече кон себе други земји,
преку промоција на своите вредности и принципи во меѓународните односи, како и да го
репордуцира својот модел на регионална интеграција, преку промоција на својата слика за
„виртуозен пример“.
„Информациското ширење“, кое Унијата го остварува преку разни стратешки и
декларативни комуникации и иницијативи, со помош на кои ги дисеминира своите норми, се
состои во изјавите и демаршите на Европскиот совет и на високите претставници на Унијата
меѓу кои се изјавите на Кетрин Ештон (Високиот претставник на Европската унија за заедничка
надворешна и безбедносна политика), Херман Ван Ромпуј (Претседателот на Европскиот совет
на Европската унија) и Жозе Мануел Баросо (Претседател на Европската комисија). Според
нив, украинската влада беше критикувана за непочитување и повреда на човековите права,
вклучувајќи го правото на медицинска помош, при што истата беше повикана да овозможи
остварување на демократските аспирации на украинскиот народ. Освен тоа, во пресрет на
Руската анексија на Крим, гласот на Унијата ја осуди оваа постапка, наведувајќи дека со тоа
се повредува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, и дека е спротивна на
принципите на меѓународното право.
Што се однесува до „процедуралното ширење“, кое Европската унија го спроведува
преку институционализација на меѓусебните односи со трети земји, таа всушност се јави во
улога на олеснувач меѓу украинската влада и проевропските демонстранти, при што издејствува
нивно примирје, кое понатаму беше основа за заврушување на насилствата и за создавање на
нова привремена влада. По тоа, следеше потпишување на политичките поглавја од Договорот
за асоцијација, со кои во вистинска смисла на зборот, Унијата ја институционализираше
меѓусебната соработка.
Во рамките на механизмот на „пренесување“ на нормите, врз основа на кој Европската
унија го врзува ширењето на нормите со размената на одредени добра или пак со нудење
на техничка и финансиска поддршка, таа дејствуваше користејќи негативни и позитивни
инструменти. Според првите, Унијата всушност изрече таргетирани санкции кои вклучуваат
замрзнување на добра и забрана за издавање на визи, кон оние кои се одговорни за повреда
на човековите права, насилства и прекумерна употреба на сила, како и кон оние поврзани со
руската анексија на Крим, и, врз основа на Кодот за однесување за извоз на оружје од 1998
год., го суспендираше извозот на оружје наменет за внатрешна репресија. Додека, во однос на
вторите, таа ѝ одобри на Украина финансиска помош во износ од 11 милијарди евра, за поддршка
на реформскиот процес и за санација на својата економија, кои треба да се редистрибуираат во
текот на следните години2.
„Отвореното пренесување“ на норми ја претставува суштинската и симболичката
нормативна моќ на Унијата, и се состои од пренесување на нормите преку физичкото присуство
на Европската унија во трети земји и организации. Имено, Унијата го оствари и го остварува
ова ширење на норми, преку посета на Високиот претставник на ЕУ за ЗНБП– Кетрин Ештон
или преку посета на Еврокомесарот за проширување – Штефан Филе, кои ги испорачуваа
европските пораки за поддршка на украинските демонстранти и пружаа постојана поткрепа
за изнаоѓање на излез од кризата. Освен тоа, Европската унија делуваше и непосредно преку
одредени европарламентарци, кои директно се вклучија во протестите на киевскиот мајдан за
поддршка на евоинтегративните интереси на населението.
2

European Commission’s support to Ukraine, Memo, Brussels, 5th March 2014.
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И на крај, механизмот на „културен филтер“ врз основа на кој Унијата создава интеракција
меѓу себе и постоечките сфаќања кај другите актери, со цел да издејствува создавање на поинаков
социјален и политички идентитет кај субјектите кои се предмет на нормативната дифузија,
Унијата застана зад промоцијата на демократијата и демократските принципи, заштитата на
човековите права и промоцијата на слободната економија и економскиот просперитет, кои
ги потврди и ги потврдува во нејзините политики и/или акции несочени кон Украина и кон
украинскиот народ.
НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК
Претседателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо, во својата изјава за Украина
од 19 февруари 2014 г., ќе каже дека: „... The EU has been offering its sincere assistance to facilitate
political dialogue between the sides and de-escalate the situation. We continue to believe that constitutional reform, formation of a new inclusive government and creating conditions for democratic
elections constitute the only way-out of this deep and long-lasting political crisis. We have made it
clear we stand ready to support Ukraine on this road of reforms, towards democracy, stability and
prosperity. We have made it clear that our offer of political association and economic integration remains on the table, and does not constitute the final goal in our cooperation...“
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НОВА ГЕОПОЛИТИЧКА ДОКТРИНА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА
ВО УСЛОВИ НА СЕОПШТА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
NEW GEOPOLITICAL DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION
AMIDS INFLUENCING WORLDWIDE GLOBALIZATION
Abstract: Analyzing the current geopolitical situation in the Russian Federation one can freely
conclude that despite all the turmoil and loss that followed during the XX century, it continues to
take a pretty strong position in the geopolitical map of the world.
The Russian Federation has all the necessary and realistic prerequisites positioning as a developed democratic state, which actively influences towards the nature and direction of the global
political, economic, social and cultural processes.
The confrontation of the unipolar globalization, the advocacy of a multipolar form is the main
imperative of its foreign policy. The creation of a multipolar world is possible only through a system
of strategic alliances, where success depends heavily on the activity and the adequacy of its foreign
policy.
Key words: Russian federation, Eurasia, multipolarity, geostrategy.
Апстракт: Анализирајќи ја тековната геополитичката ситуација на Руската Федерација
слободно може да се закалучи дека и покрај сите превирања и загуби кои ја следеја во текот
на XX век., Таа продолжува да ја завзема прилично силната позиција на геополитичка карта на
светот. Руската Федерација ги има сите потребни и реални предуслови за позиционирање како
развиена демократска држава ,која активно ќе влијае врз природата и правецот на глобалните:
политички, економски , социјални и културни процеси.
Спротивставувањето на униполарната глобализација, залагањето за мултиполарен
образец е главен императив на нејзината надворешна политика. Создавањето на мултиполарен
свет е возможно само преку систем од стратегиски сојузи, при што успехот во многу зависи од
адекватноста и активноста на нејзината надворешна политика.
Клучни зборови: Руска Федерација, Евроазија, мултиполарност, геостратегија.
Геостратегија во услови на глобализација
Геополитичкиот поредок според критичката геополитика се дефинира како збир
на вообичаени правила, институции, активности и стратегии низ кои делувала и делува
меѓународната политичка економија во различни историски периоди. Атрибутот „геополитички“ укажува на географските елементи на светскиот поредок. Оваа квалификација
на поредокот како геополитички се подразбира, заради фактот што поредокот нужно има
сопствени географски обележја кои вклучуваат одреден степен на централитет на државната
територија во однос на општествените и економските активности, природа на хиерархиски
односи помеѓу државите, просторни аспекти на активностите на различни држави и други
субјекти на меѓународните односи.1
Според една друг дефиниција: Геополитичките поредоци претставуваат комбинација на
социјални, политички и економски структури. Оттука, геополитичките поредоци се поврзани
1

Taylor, P. J. (1993), Political Geography, Longman Scientific & Technical, Essex , p. 64.
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со светската економија, односно со растот и падот на големите економски сили кои воедно
биле и политички сили низ историјата.2
Од друга страна геоекономијата, за разлика од геополитиката, функционира во услови
на намалено значење на географскиот простор како ресурс и како препрека, овозможено од
технолошкиот развој. Геоекономијата, исто така, функционира во услови на смалени бариери
помеѓу државите како и преку интеграција на одредени економии ги подобрува ефектите од
делувањето на економијата во просторот. Но и покрај сѐ, геоекономијата сепак се сведува
на борба за странски пазари, блокада на домашните пазари за странски производи преку
инструментите на протекционизам, создавање основа за економски развој преку државни
вложувања, поставување правила и прописи на меѓународните економски натпреварувања,
како и со разузнавачки дејствија во насока на собирање податоци за технолошките иновации
на противничката страна.3
Ако ова се општо прифатени теоретски погледи за геостратегијата и геоекономијата, во
современа Русија постојат три основни4, реципрочно конфликтни обрасци на државна стратегија
во сферата на надворешната политика и внатрешната политика. Тие три обрасци го сочинуваат
модерниот систем на таканаречени политички координати во кои, секој меѓународен чекор,
секој сериозен општествен, економски или правен проблем се разгледува, анализира и решава
на најсоодветен можен начин5.
Доктрината која се практицираше низ советскиот и прозападниот концепт за геостратешко
позиционирање на Руската Федерација имаше свои позитивни и негативни аспекти, кон крајот
на минатиот и почетокот на овој век се наметна потребата од создавање на нова геополитичка
доктрина која со право ј може да се дефинира како „евроазиски концепт“.. Овој концепт реално
се потпира врз домашното минато и мултиполарната сегашност.
Евроазискиот концепт признава дека Руската Федерација6 е една автономна
цивилизациска вредност, со свои посебности, независност и реална економска и воена моќ.
Евроазиската доктрина според овој концепт , претставува изворен „прагматичен патриотизам“,
слободен од секаква догматика – било советска или либерална. Но во исто време, широчината
и еластичноста на евроазискиот пристап не ја штити оваа теорија од тоа да биде концептуално
систематска, поседувајќи ги сите знаци на еден органски, последователен, внатрешно доследен
светоглед.7
Од друга страна новата Стратегија на националната безбедност на Руската федерација која
е усвоена во 2009 година , ги содржи основните правци и цели на внатрешната и меѓународната
политика на земјата во наредните 10 години. Во овој документ се наведува дека заради заштита
на националните интереси Русија ќе води рационална и прагматична надворешна политика врз
основа на почитувањето на меѓународното право. Од друга страна Русија се залага за поблиска
соработка со Европската Унија , вклучувајќи и доследен развој на економска, надворешна и
внатрешна безбедност, образование, наука и култура. Како долгорочен национален интерес на
Русија е формирањето на евроатланскиот отворен систем на колективна безбедност кој ќе биде
заснован на јасни правни основи. Исто така акцент се става на развојот на билатерални, односи
и мултилатералната соработка со Организацијата на пактот за колективна безбедносните ,
Државите членки на ЗНД и Евроазиската економска заедница. Најголема опасност за интересите
и пограничната безбедност на земјата се гледаат во присуството и можноста од ескалација
на вооружените судири во близината на границата на Русија, како и нерешените погранични
проблеми на Русија и неколку соседни држави.8 Ова е најмногу заради фактот што од своја
страна Европската безбедносна и одбранбена политика во изминатиов период се покажа
како прилично контраверзна тема помеѓу државите членки на Европската Унија. Пројавени
2
Cox, R. (1981.), Social Forces, States and World Orders: beyond International Relations Theory, Millenium, X, str. 126
3
Sparke, M. (1998.), From Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands,
Geopolitics, vol. III, br. 2, p.p. 62-98
4
Според востановениот историско-правен концепт на ХХ и почеток на ХI век тоа се таканаречените: советски,
прозападен, и евроазиски концепт на Руската геополитичка доктрина.
5
Дергачев В.А. Геополитика. Киев. 2000. С. 383.
6
Кога се елаборира овој поим секогаш треба да се сфати дека станува збор за Русија како држава, народ, култура.
7
Дугин А., Главни принципи на Евроазиската политика. Руска реч. Москва.2013г.
8
„Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года”,
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. No 537,
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се разлики во ставовите околу тоа , дали безбедносната и одбранбената политика треба да
биде независна од САД и НАТО. Во Европската Унија често нема доволно единство кога се во
прашање финансирањето и способноста да се изгради респектабилна европска воена сила и
независен одбранбен идентитет на Унијата.9
Поаѓајќи од ваквите севкупни состојби системот на националните интереси на Руската
Федерација е заснован пред се врз основа на анализата на геополитичката позиција на Русија
врз основа на модерната , првенствено за потребите на својот социо-економски развој и во
перцепцијата на надворешниот свет и влијанието на системот на меѓународни односи врз
основа на сопствените интереси.10
Интеграцијата на државите од ЗНД во обединета Евроазиска Унија е главниот стратегиски
императив на евроазиството. Сето тоа е важно заради започнување на сериозна меѓународна
активност з со единствена цел - создавање на мултиполарен свет каде на местото на Руската
Федерација, ЗНД се појавува како земена и единствена стратегиска реалност, со единствен
поглед и заедничка цивилизациска цел.Политичкиот систем на Евроазиската Унија на
најлогичен начин е заснован врз „демократијата на партиципација“ каде акцентот е ставен не
на квантитативниот, туку на квалитативниот аспект на претставувањето.
Евроазиското општество е засновано врз принципот на оживеано морално поседување
и на заеднички одлики и на конкретни облици поврзани со специфичноста на етноконфесионалниот контекст. Принципите на природност, чистота, воздржување, почитување
на правилата, одговорност, здрав живот, праведност и вистинољубивост се заеднички за сите
традиционални религии на Евроазија. На овие неоспорни морални вредности им е даден статус
на државни норми.11
Евроазиските интеграции е концепт кој најпрецизно одговара на стратегиските интереси
на современа Русија. Тоа дава одговори на најтешките прашања, нуди излез и од најтешките и
најсложените ситуации. Овој концепт ги комбинира отвореноста и ставот за дијалог со верност
кон историските корени, како и доследно потврдување на националните интереси, а со тоа
нуди доследна рамнотежа помеѓу руската национална идеја и правата на многу народи кои
ја населуваат Русија и, пошироко, Евроазија. Зголемувањето на улогата на овој концепт во
руската политика, претставува еволуциски и постепен процес, кој несомнено на подолги патеки
создава нова слика за Руската Федерација , како земја - стожер на идните релации исток-запад,
север-југ.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ПРЕДИЗВИК И ОПАСНОСТ ЗА
НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ
АПСТРАКТ: Глобализацијата во потполност коренспондира со настојувањето и
тенденцијата на современите капиталистицки држави. Глобализмот го третира човекот како
граѓанин на планетата земја, како член на единствената светска заедница, па токму затоа,
концептот е, да се создади една нова идеолошка и метедолошка матрица во кој ќе функционира
човекот во 21 век. Од една страна представува позитивна тековина, ги поврзува луѓето и
дејностите, кои тие ги остваруваат во целиот свет, а од друга страна таа како да носи опасности
од обезличување на различното, станувајки му на тој начин заканување на идентитетот на
оделни народи и нивните култури.
Сепак, се чини дека не претставува опасност за светската цивилизација Постојат многу
препреки на овој пат со кои народите водат грижа за зачувување на сопствената култура,
инсистираат на културните разлики и истовремено настојуваат да се зачува културната
разлучност.
Клучни зборови: Глобализација, национален и културен идеднтитет, култура, економија .
Abstract: Globalization fully correspond with persistence and tendency of modern capitalistic
countries. Globalism treats man as a citizen of Earth, as the only member of the world community,
and therefore, the concept is to create a new ideological matrix in which the individual will work in
the 21st century. On one side represents a positive flows, the connecting people and activities, which
they exercise in the world, on the other hand it seems to carry the dangers of depersonalization different, on that way becoms threatening the identity of certain peoples and their cultures.
However, it seems that there is a threat to world civilization There are many obstacles in the
way that nations take care to preserve their own culture, insist on cultural differences while seeking
to preserve cultural differences.
Keywords: globalization, national and culture identity, culture, economy.
Обидувајки се да ги актуаризираме проблемите на современото одштество, не можеме
а да не го спомениме процесот на глобализација кој е карактеристика на сите современи
општества. Станува збор за процес кој е карактеристичен за цивилизаците кон крајот на
дваесетиот век.
Глобализацијата е релативно нов поим во науката и политиката најчесто се употребува
за означување на процес на оставање на единствен економски, политички и култерен форум
на делување или уште како истакнува социологот Гидинс тој е процес на поврзување и
обединување на современите општества со сите нивни противречности на светско ниво.
Истовремено, терминот глобализација меѓу другото, означува создавање на специфичен
однос помеѓу државите, подразбира, соединување на општенствено-економските промени
во светот како целина, со што се отфрлаат државните граници кака релавантни фактори во
решавање на глобалните проблеми.....1
Глобализмот го третира човекот како граѓанин на планетата земја, како член на
единствената светска заедница, па токму затоа, концептот е, да се создади една нова идеолошка
и метедолошка матрица во кој ќе функционира човекот во 21 век.
Но како и секој нов општествен феномен кој со себе носи и прогрес и регрес, така и
глобализацијата содржи во себе низа на противречености. Од една страна представува
позитивна тековина, доколку ги поврзува луѓето и дејностите, кои тие ги остваруваат во целиот
свет, а од друга страна таа како да носи опасности од обезличување на различното, станувајки
му на тој начин заканување на идентитетот на оделни народи и нивните култури.
1

Aleksandar Solz ewi n I c Rusija u provali,Beograd, 1999, str.94
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Токму затоа денес, голема е дилемата околку прашањето колкава е всушнос добробита
од демократизацијата и хуманизацијата на глобализацијата или пак поточно кажано колкави се
нус-негативните ефекти од авторизирањето и нехуманите ефекти од истата.
Поставеноста на општествениот концепт на современите општества, дури ни хипотетички
не ни дава можност да си поставиме прашање, - дали сме за глобализација, или потив неа. Таа
како таква постои, а настана со ширењето на глобалната цивилизација, или со создавањето на
светскиот пазар, капиталот, трговијата, комуникацијата и сл.
Глобализацијата во потполност коренспондира со настојувањето и тенденцијата на
современите капиталистицки држави. На економски план доага до забрзано зголемување на
увозот и потрушувачката во периферните општества, од друга страна слабеење на економијата
на малите општества, како резултат на тоа што владите на малите, послабо развиени општества,
го губаат суверенитетот, и моќта на управување со својте земји.
На ваков начин, се создава поволна база за странски инвестиции и капитал, па така
,, малите земји,, ја прифакаат маргиналната улога во меѓународната поделба на трудот
и вредностите. Чекор по чекор, јакни моќа на големите сили кои ја превземаат контролата
над светската економска, и трговска активност, а обрезвреднувањето резултира со нивно
потполно потчинување на што му оди во прилог законодавната регулатива. Се чини дека
една од најозбилните опасности која може да ја развие глобализацијата, е претварање на
светот во еден уницентричен систем чие јадро би го сочинувале сосема мал број на моќни
капиталистички сили. Во една ваква констелација голем број на држави би останале во крајна
маргинална позиција
Ваквото делување има во основа политичка реперкусија, а многу е важна и опасноста
од култролошкиот униформизам и отварање на патишта за политичко и културно влијание на
доминантните капиталистички држави.
Во разгледувањето на проблемот за зачувување на националниот културен идентитет
во услови на глобализација поаѓаме од третирањето на цивилизацијата како историска антополошка и истовремено социолошка, организација, која делува на одреден географски
простор. Имено, културата е подсистем во цивилизацијата, која се наоѓа во функционален
однос со другите елементи на општеството, но влијанието на културолошкиот подсистем е база
за одржување на таа цивилизација. Во историјата на човечките општества, постоеле повеке
цивилизации во ист временски период така се споменуваат: западната, кинеска, јапонска,
исламска, хинду, словенскоправославна, латиноамеричка и афричка.
Помеѓу овие цивилизаци постоеле големи разлики кои го успорувале процесот на
глобализација, и создавањето на ,,светско општество,, и често предтставуваат причини за
конфликти посебно кога имаат цел да пројавуваат интенции за создавање на нов светски
поредок.
Мегутоа, и покрај разликите кои постојаат помегу поедините цевилизации, сепак, се
укажува дека посебно во последнице децении светот е се повеке органски поврзан и како
неприметно да се преобразува во единствена целина. Глобалните вредности со кои сме
атакувани преку најразноразните средства за електронско информирање, телевизија,
компјутеите и социјалните мрежи, ни стануваат блиски, секојдневни , препознатливи, и не
прават да сме ин, а, од друга страна, се става во опасност зачувувањето на локалната култура,
- на традицијата, обичаите, фолклорот, јазикот, занаетите и т.н.
Глобализацијата се чини дека сепак, не претставува опасност за светската цивилизација
Постојат многу препреки на овој пат, а ке спомнам само некој од нив; неповерење кон
странските- туѓите култури, инсистирање на културните разлики и истовремено настојува да се
зачува културната разлучност.
Имено, западната култура во светот не е секаде омилена, што е последица на развиените
средства за комуникациски технологи благодарение на кои луѓето денес ногу брзо се
запознаваат едни со други, откривајќи големи разлики во вредносниот систем. Таа е пре многу
песимистична, па дури и деструктивна, и нема сила која би можела да ја асимилира во потполност
културата на другите народи, бидејќи сепак, вредностите се најрезистентниот дел на култуата
на еден народ. Затоа велам, дека се присутни тенденциите да се прифати цивилизациската
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униформост, но, се се истакнува исто така, дека, цивилизацијата создава, додека културата ги
затвара вратите на глобализациските процеси. Од она што може да се согледа како досега се
развиваат нештата немаме аргументи кои одаат во пролог на фактот дека се создава глобална
култура, додека глобалната цивилизација бележи стапки на голем подем.
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СУРОГАТ МАЈЧИНСТВО ЕТИЧКИ ДИЛЕМИ
SURROGATE MOTHERHOOD ETHICAL ISSUES
Апстракт: Сурогат мајчинство како феномен има своите корени во античката култура.На
голема врата во западната цивилизација влегува во последните децении на XX век, кога се
промовира како помошна репродуктивна технологија. Изразено во две форми: хуманитарна
и комерцијална, е психолошки феномен и етички проблем и бара поголема гласност,
стандардизацијa и вреднување.
Клучни зборови: Сурогат мајка, сурогатство, правни аспекти за сурогатство, религиозни
дилеми, етички дилеми
Аbsttract: Surrogate motherhood as a phenomenon has its roots in ancient culture. In Western
civilization has entered in the last decades of the XX century, when promoted as assistive reproductive technology. Expressed in two forms: humanitarian and commercial, and is a psychological phenomenon and ethical problem and increased standards and evaluation.
Keywords: Surrogate mother, surrogacy, the legal aspects of surrogacy, religious issues, ethical
issues
Сурогат мајчинството е помошна репродуктивна технологија, при примена на која при
зачнувањето и раѓањето на детето учествуваат три субјекти: генетскиот татко - лице кое е
донатор на сперма за оплодување и истото е согласно по раѓањето на детето да ја превземе
обврската на татко; генетска мајка - лице кое дава своја јајце клетка за оплодување и истата е
согласна по раѓање на детето врз себе да ја преземе обврската на мајка; и сугорат мајка која е
на возраст кога може да роди и која се согласила со надомест или без, да го носи и роди детето
од генетските родители и да не претендира на улога на мајка на детето.
Сурогат мајката е дефинирана како женска единка над осумнаесет години која без
надокнади или или стекнување на било каква материјална корист, а со цел давање на детето по
раѓањето на донаторот или друго лице, го носи ембрионот зачнат со постапка на биомедициска
помош при оплодувањето.
ИСТОРИЈА НА СУРОГАТ МАЈЧИНСТВОТО
Во текот на историјата сурогат мајчинството се јавувало во бројни заедници и култури,
кои гледаеле благонаклоно на жените кои раѓале деца на ваков начин за потреби на други ,
односно за неплодни парови.
Уште Плутарх во Античка Грција, опишал ситуација на сурогат мајчинство. Стратоника
сфаќајки дека нејзиниот маж има потреба од законски деца за да го предаде наследството
на кралската власт, во неможност да му роди дете, ќе го убеди мажот си Дејотар да ја прифати
убавата робинка Електра да му роди деца, кои потоа таа ги прифатила и воспитала со љубов и
великодушност како свои. Во Рим, во такви случаи се применувало правилото ,, жена под наем
‘’ која раѓала деца на брачни парови без деца.
И во Библијата (книгата на битието) е познат примерот кога робинка на прататкото на
Евреите, Аврам и неговата жена Сара ке им го роди третиот син Исмаил.
Меѓутоа, сурогат мајчинството добива гласност во последните децении на 20 век. Особено
комерцијалното сурогат мајчинство од седумдесеттите години на 20 век е актуелно и за него
се расправа од седумнаесеттите години на 20 век, кога американскиот адвокат Noel Keane
отворил прва агенција за сурогат мајчинство. Ова агенција ,, посредувала ‘’ во раѓањето на 600
25.04.2014 год.
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деца во светот.
По раѓањето на првотo дете од епрувета во Велика Британија во 1978 година, познато
како Louise Brown агенци за сурогат мајчинство по претходно донесен закон се втемелени во
Карлифорнија, Флорида, Индијана, Нујорк и Невада, сојузните држави во САД. Денес сурогат
мајчинство во комерцијална форма е легално во Индија, Грузија и Украина, а под одредени
услови е дозволено во Израел. Во Велика Британија, Канада, Холандија, Белгија и Шведска
дозволено е од ,,aлтруистички,, причини оправдани низ примерот кога членка на фамилијата
или блиска пријателка раѓа дете на неплоден пар. Сурогат мајчинството од скоро време е
дозволено во Полска и Русија.
Цените за сурогат мајчинството во Полска се движат од 15 до 22 илјади долари, но
цените не се фиксни и за нив може да се преговара. Во Канада сурогат мајка не може да биде
платена, но има право на надомест на трошоците кои се движат од 45 до 50 илјади долари. Во
сојузните американски држави кои веке ги спомнавме сурогат мајчинството чини од 80 до 170
илјади долари. Трошоците на овај потфат на Русија се 42 илјади евра. Во В. Британија од 7 до 15
илјади фунти, во Украина од 25 до 30 илјади евра.
ПОЗНАТИ СЛУЧАИ И КОНТРАВЕРЗИ
Феноменот на сурогат мајчинството со десетлетија е предмет на етички расправи, а некои
случаи се нашле и на суд. Најпознатиот случај е познат како Baby M, спор меѓу сурогат мајката
Mary Beth Whitehead и сопружниците Stern од Њу Џерси. Маrry B.W. од Флорида потпишала
договор за 10.000 илјади долари во 1985 година, дека ќе роди дете зачнато со вештачко
оплодување. По раѓањето Маrry B.W се предомислува иако била обврзана со договор. Иако
судот во Њу Џерси во 1988 год. заклучил дека договорот за сурогат мајчинство во таа држава
е илегален и дека бебето и припаѓа на биолошката мајка, девојчето пораснало со Стернови,
кои ги сметало за свои родители. Кога направила 18 години Melissa Stern, со судски процес ги
поништила родителските права на својата билошка мајка. Во меѓувреме. Мelissa S. се стекнува
со докторат од биоетика на тема сурогат мајка.
Медиумско внимание предизвикуваат случаите кога мајка ќе роди дете на својата ќерка.
Пред 10 години во Јапонија, каде сурогат мајчинството е забрането, откриено е како во 2005
година, една жена родила здраво женско бебе на ќерката и зетот. Мајката притоа послужила
само како ,,изнајмувач на матката‘’ зошто бебето било зачнато со вештачко оплодување на
јајните клетки на ќерката и спермата на зетот. Бебето било запишано на сурогат мајката, а
подоцна било посвоено од ќерката и зетот.
Како што се гледа овој феномен сеуште не е прифатен како универзална опција во
светот, од причини што се присутни обичајни, традиционални предрасуди, влијанија на верата
и етички дилеми. Во Русија на пример, иако во пракса се применува сурогат мајчинството
ставот на најголемата православна црква во светот е негативен, а се потенцира светоста на
бракот и мајчинството. Во нашето опкружување: Србија , Хрватска и Бугарија постои гласност
за феноменот но не и законската регулатива. Во Белгија, Шпанија, Грција и Финска сурогат
мајчинството не е регулирано со закон, а постои и во форма на хуманитарно сурогатсво. Во
Македонија постојат иницијативи во форма на концепт промовиран од Министерството за
здравство. Предвидени се и условите: барањето за бебе да се овозможи на жена во брачна
заедница; сурогат мајката мора да е постара од 21 година и во добра психофизичка состојба;
само еднаш да роди на ваков начин и за време на гравидноста да добива по една просечна
плата месечно; жената во брак да има оштетена матка или три ин-витро обиди.
ЕТИЧКИ ДИЛЕМИ
Мајчинството е благословена и благородна состојба за природно одвивање на животот.
Многу контроверзи на овој план се искажуваат во злоупотреба на абортусот и клонирањето.
Во тој контекст етиката треба да се примени врз оценувањето на целиот процес од почеток до
крај, да се анализираат условите за воспоставување на ваков вид на мајчинство, намерите на
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оние кои се определиле за ваква опција како и етичко-психолошките последици од ваквиот
потфат.
Етиката е против комерцијализација на сурогат мајчинство, зошто тоа се сведува на
деродиран и девалвиран биолошки процес кој можат да си го дозволат само богатите.
Прашањето е дали љубовта и желбата за родителство на сиромашните слоеви треба да се
отфрли во однос на ,, избраните ‘’ членови на човековата раса.
На запад се е подложено на оценка на пазарот и профитот па и ова хуманитарна
мисија на сурогат мајчинството. Со тоа се нарушува човечноста во најчовечкиот процес во
цивилизацискиот развој - природното одвивање на животот.
Етиката не е против феноменот сурогат мајка, од позиција дека многу опции на
родителството од биолошки и здравствени проблеми на друг начин неможе да се оствари.
Затоа дилемата ЗА или ПРОТИВ сурогат мајчинството е излишна освен прашањето да не се
занемарат хуманите и човечки вредности овој феномен да се претвори во профитерство,
опција на богатите лишен од етичка оценка и универзалните вредности.
Дали хуманитарнто сурогатство го решава проблемот и етичките дилеми? Во основа да,
иако во целост не. Ова е прифатлива опција барем во овој тренд на развојот на човештвото.
Овој вид на сурогатство кога улогата на сурогат мајка ќе ја преземе член од семејството или
пошироката фамилија е најпосакувано, заради емоционалната топлина во која се остварува
процесот, заедништвото, искрените желби и чувства да се помогне од аспект на човекољубие.
Не ретко овој процес е поттикнат и од искрено пријателството кое се гради како една од
најзначајните вредности после семејството. И кај добри луѓе кои не им припаѓат на првите
две категории, се искажуваат универзални вредности да им се помогне на луѓето кои имаат
проблеми со родителството.
Дилеми имало и ќе има, меѓутоа, овој феномен допрво ќе добива на значење и ќе се
доизградува како опција профилирана од искрените човекови биолошки и хуманитарни
побуди. Ова тема е комплексен филозофски и етички проблем и истовремено биоетички и
психолошки феномен, кој заслужува поголема гласност и општествен ангажман зошто веќе е
навлезен на отворена врата не само во нашата свест и психологија, туку е и значаен дел од
големиот проект кој е надвремен и универзален наречен: -природно одвивање на животот како голема мистерија и дар од Бога.
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СУДИР НА ИНТЕРЕСИ И ДЕМОНСТРАЦИЈА НА МОЌТА
СЛУЧАЈ УКРАИНА –РУСИЈА
CONFLICT OF INTERESTS AND DEMONSTRATION OF POWER
CASE STUDY UKRAINE - RUSSIA
Апстракт: Предизвиците поврзани со влијанието и ефектуирањето на моќта врз
националната безбедност на државите отсекогаш предизвикувале низа на дискусии и полемики.
Денешното ефектуирање на моќта и изнуденото влијание од истата се манифестира поразлично
отколу во минатото. Праксата покажува дека државите, денес не преминуваат директно на
употреба на воена сила при решавањето на некој проблем, туку пред се ги користат другите
елементи на присила – дипломатската, политичката и економската моќ. Кога со овие средства
нема да се постигне посакуваниот резултат, се преминува на употребата на „физичката принуда“,
односно воената моќ. Најновите случувања околу Украина и присоединувањето на Крим кон
Русија докажуваат дека државите на најразличен начин и со примена на сите форми и облици
на моќ се трудат да ги остварат своите цели.
Клучни зборови: моќ, влијание, политика, Русија, Запад.
Abstract: The challenges connected with the influence and power of effecting the national security of the states, has always caused a series of discussions and controversies. Today’s effectuation
of the power and influence is manifests more differently than in the past. The practice shows that
States today are not transferred directly to use of military force in solving of some problem, but rather
they use other elements of coercion as diplomatic, political and economic power. When these means
will not achieve the desired result, they passes to the use of «physical coercion» or military power. The
latest happenings in Ukraine and accession of Crimea to Russia prove that states are trying to achieve
their goals with using of different ways and forms of power.
Key words: power, influence, policy, Russia, West.
Вовед
Со крајот на биполарната поделеност на Светот, се случија и промени не само во поимањето
на безбедноста, туку и во начините на справување со заканите и ризиците по безбедноста
на државите. Во ефектуирањето на моќта која ја поседува државата значајно влијание има и
определувањето на „воената моќ“-моќта на вооружените сили, преку способноста на нацијата
да ги мобилизира вкупните човечки и материјални ресурси во функција на одбраната на
виталните национални интереси и се до моќта на националната економија во конкретната
ситуација, место и време во кое ја манифестира својата воена моќ. Тоа подразбира дека воената
сила и воената моќ не може да се користи во потполност и во сите ситуации како примарен
инструмент и средство во остварувањето на целите на политиката.
Ефектуирањето на моќта на земјите во дваесетипрвиот век
Крајот на XX век го одбележа распадот на поголем дел од поранешните социјалистички
земји од кои најголем дел беа проследени со крвави, граѓански и меѓуетнички војни. Клучна
улога во овие процеси имаше економски, политички и воено моќниот Запад предводен од САД,
НАТО и од ЕУ, наспроти „ранетата“ Русија и брзо растечката економска, политичка и воена сила
– Кина. Повеќе од две декади, во отсуство на пандан по политичка, економска и воена моќ,
Западот беше предводник на процесот на глобализација на планетарниот простор, а некогаш
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моќната Русија во најголем случај беше немоќна да го спречи сето тоа. Ваквиот тренд продолжи
и во првата декада на XXI век, со Втората персиска војна против Ирак и соборувањето на
Садам Хусеин, со соборувањето на талибанскиот режим во Авганистан, со бомбардорањето на
тогашната Сојузна Република Југославија и независноста на Косово.
Ваквата доминација на САД со првата посериозна пречка се соочи со неможноста воено
да се разреши конфликтната ситуација во Сирија, кога веќе политички, економски и воено
опоравената Русија покажа дека е подготвена и одлучна да повлече јасна граница на заштита на
нејзините стратегиски интереси. САД сфатија дека повеќе нема да можат да ги остваруваат своите
планови така лесно како претходно. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров,
на маргините на Самитот на Азиско-пацифичка економска соработка во Владивосток во 2012
година ја потсети американската државна секретарка Хилари Клинтон дека „Aмериканските
санкции против Иран и Сирија им штетат на руските бизнис интереси...и дека од тоа особено
се погодени руските банки.“1 Меѓутоа, сите санкции кон Сирија без консултација со Москава
според Лавров „нема да вродат со плод“. Тој беше повеќе од јасен сигнал дека ерата на глобална
доминација на САД и Западот полека завршува.
Случајот Украина и ефектуирањето на моќта
Во меѓународниот амбиент на односи кој може да се дефинира како состојба на „војни без
крај“ линијата помеѓу мирот и војната е јасно исцртана отколку во било кое време во историјата.
Земјите денес се повеќе се потпираат и ги користат другите инструменти на политичката,
економската, енергетската и друга моќ во остварувањето на политичките и воените цели.
Најсвеж пример се случувањата во Украина оваа година. Имено, аспирациите на САД, на ЕУ
и на НАТО за ширење кон истокот на Европа и целосно затварање на Русија се покажаа како
„жежок костен“ во случајот со Украина. Неколку денови после одбивањето на претседателот
Виктор Јанукович да го потпише Договорот за приближување кон ЕУ, опозицијата поддржана
од Запад возврати со масовни протести2 кои после неколку месеци доведоа до соборување на
легитимно избраниот претседател Јанукович. Ваквиот развој на настаните доведоа до активно
вклучување на Русија и подгревање на старите тензии помеѓу овие две земји. Во конкретниов
случај, Русија се јави како заштитник на руското население кое живее во Украина и во заштита на
нејзините стратегиски интереси. Како логичен чекор во оваа ситуација се наметна и чувството
за припадност на руското население кое живее на Крим. Русија историски е поврзана со овој
полуостров, а истиот беше припоен кон Украина уште во 1954 година. Населението на Крим на
референдумот 16 март 2014 година со над 90% поддршка се определи да се припои кон Руската
федерација3. Според поранешниот американски претседател Џими Картер „соединувањето на
Крим со Русија било неизбежно, бидејќи Москва го смета тој полуостров за свој и затоа што
повеќето жителите на Крим се изјаснија дека се Руси“4.
Реакциите на Запад, САД, ЕУ, ООН и другите земји по однос на референдумот на Крим
за припојување кон Русија се жестоки со најава за санкции. Прв чекор беше „исфрлањето“ на
Русија од Г8 најразвиените земји и откажувањето на учеството на сеопфатниот самит на Г8 во
Сочи. Најмоќните земји од сега веќе Г7 на својот состанок во Брисел најавија „координирани
санкции за одделни сектори што ќе имаат се повеќе значителни последици за руската економија,
ако Русија продолжи со оваа ескалација“5. Реакцијата на Москва во однос на одлуката на Г7,
најдобро ја презентира Лавров кој истакна дека „не е некоја голема трагедија“ ако неговата
земја биде исфрлена од Г8, и додаде дека „доколку нашите западни партнери сметаат дека тој
1
„Лавров - Санкциите против Иран и Сирија им штетат на руските бизниси“,Радио слободна Европа,08.09.2012 г.,
пристапено на 24.03.2014г.,http://www.makdenes.org/archive/news/20120908/428/428.html?id=24701873.
2
„Киев на масовен протест против одлуката на Јанукович за нe приближувањето кон ЕУ“,Локално.мк,08.12.2013
година,пристапено на 24.03.2014 година,http://lokalno.mk/kiev-na-masoven-protest-protiv-odlukata-na-janukovich-za-enpriblizhuvanjeto-kon-eu/.
3
„Крим одлучи – оди со Русија: Првични резултати – 93 насто гласале за припојување кон Русија“,МК News,16.03.2014
година,пристапено на 25 март 2014 година,http://mkd-news.com/krim-odluchi-odi-so-rusija-prvichni-rezultati-93-nasto-glasale-zapripojuvane-kon-rusija/.
4
„Џими Картер: Соединувањето на Крим со Русија беше неизбежно“,a1On.mk,25 март 2014 година,пристапено на 26 03
2014 година,http://a1on.mk/wordpress/archives/304033.
5
„Г-7 е подготвена да ги зајакне санкциите против Русија“,Нет Прес,25 март 2014 година,пристапено на 25 март 2014
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формат е изживеан, ние нема да инсистираме на него“6. Меѓутоа, покрај одредените економски
санкции, американскиот претседател Обама исклучи можност за воена интервенција врз Крим,
а потегот на Русија го оцени како демонстрација на „регионалната моќ која ја има Русија и да
им се заканува на некои непосредни соседи и кое не е израз на сила, туку на слабост...И ние
имаме значајно влијание врз нашите соседи. Но, не ги напаѓаме за да имаме подобри односи
со нив.“7 На слично мислење е и НАТО, според директорот на Информативното биро на НАТО
во Русија, Роберт Пшел, „ние (НАТО) немаме намера и не сме заинтересирани за каква и да е
конфронтација со Русија“.8
По малку иронично, Западот, САД и ЕУ зборуваат за санкции против Русија, но истовремено
се соочуваат со се погласен револт на бизнисмените кои имаат длабоки бизнис релации со
Русија, а трговската размена се мери во стотици милијарди евра. Прашање е дали и самите
тие сакаат да воведат санкции против најголемиот извозник на нафта и природен гас во ЕУ и
пошироко. Евентуалното воведување на санкции кон Русија би предизвикало и реципрочна
мерка од страна на Русија која може да доведе и до национализација на странските компании.
Таквата ситуација би се одразила поразувачки врз економијата на ЕУ и нејзината зависност од
рускиот гас и нафта. Германската канцеларка Меркел на самитот на ЕУ во Брисел, изјави дека „ЕУ
е подготвена да пристапи кон третата фаза, ако ситуацијата во Украина се влоши уште повеќе.
Станува збор за економски санкции и ние побаравме ЕК да изврши подготвителна работа за
евентуални економски санкции“.9 Меѓутоа, Меркел не е заинтересирана за ескалација туку за
деескалација на ситуацијата и да се избегнат санкциите.
Во конкретната ситуација, рускиот претседател Владимир Путин, ги искористи
механизмите кои Западот ги користеше во изминатиот период и со „истото меѓународно
правно оружје“ возврати на нападите кон него и одлуката на Крим да се присоедини кон
Русија. Имено, во својот говор од 18 март 2014 година, Путин го обвини Западот за настани
како што се падот на Советскиот Сојуз, Косово, проширувањето на НАТО, Либија, Ирак и Сирија.
Притоа потенцирајќи дека „воените дејства предводени од САД во места како што се Косово и
Либија се нелегитимни и дека реакцијата на Америка на референдумот на Крим е, во најдобар
случај, наивна и лицемерна.“ Според транскриптот на Кремљ Путин истакнува дека „ кримските
власти се повикаа на познатиот преседан на Косово - преседан што нашите западни колеги го
создадоа со сопствени раце во мошне слична ситуација, кога се согласија дека едностраното
отцепување на Косово од Србија, е токму она што Крим го прави сега. Тоа е легитимно и не
е потребна никаква дозвола од централната власт во земјата... Меѓународниот суд на ОН се
согласи со овој пристап и го даде следниов коментар на својата одлука од 22 јули 2010 година,
‘Никаква општа забрана не може да се изведе од практиката на Советот за безбедност во
врска со декларациите за независност’, и ‘општото меѓународно право не содржи забрана за
декларациите на независност’.“10
Според истиот извор, аргументот на Путин е нејасен за повеќе западни аналитичари
како Fareed Zakeria кој тоа го нарече „најзначајниот геополитички проблем од Студената војна
наваму“, додека Steven Pifer тврди дека е „најбесрамното грабање земјиште во Европа по Втората
светска војна“. Додека Хилари Клинтон ситуацијата во Крим и оправдувањето на Путин за неа,
ги спореде со активностите на нацистичка Германија пред Втората светска војна и отиде толку
далеку што директно го спореди рускиот повик за поддршка за етничките Руси што живеат во
странство со тој на Адолф Хитлер за етничките Германци како дел од плановите на нацистичка
Германија за „аншлус“ и обединување на сите Германци под „сегерманскиот рајх“.11
6
„Лавров: Не е голема трагедија ако Русија не биде во Г8“,МКД,26 март 2014 година,пристапено на 26 март 2014
година,http://www.mkd.mk/svet/vesti/lavrov-ne-e-golema-tragedija-ako-rusija-ne-bide-vo-g8.
7
Гоце Атанасов, „Кризата во Украина,нов поттик за односите меѓу САД и ЕУ“,Радио слободна Европа,26 март 2014
година,пристапено на 26 март 2014 година, http://www.makdenes.org/content/article/25310020.html.
8
„ НАТО не сака конфронтација со Русија“,26 март 2014 година,пристапено на 26 март 2014 година,http://netpress.com.
mk/nato-ne-saka-konfrontacija-so-rusija/.
9
Меркел: Економски санкции врз Русија,ако украинската криза се влоши уште повеќе,Novini.mk,21.03.2014 година,
пристапено на 25.03.2014 година,http://www.novini.mk/read/692630/merkel-ekonomski-sankcii-vrz-rusija-ako-ukrainskata-krizase-vloshi-ushte-povekje.
10
„Address by President of the Russian Federation“,18th March 2014,President of Russia,пристапено на 25 март 2014
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Заклучок
Уште долго време регионални и глобални сили ќе бидат земјите кои имаат моќни ресурси,
моќни економии и силно политичко влијание со воен апарат на принуда на „непослушните“.
Факт е дека во последните две декади, Русија успеа да ја поврати разнишаната економска и
политичка моќ и заедно со неприкосновената воена моќ ја комплетира главната тријада за
изнудување на политички цели без примена на воена сила. Зајакнатата позиција на Русија може
во иднина ќе биде клучен фактор за рамнотежа во вкупните меѓународни односи. Колку му се
допаѓало тоа на Запад, на САД, на ЕУ на НАТО тоа е друго прашање. Тоа е показател дека ерата
на глобална доминација на Запад предводен од САД, НАТО и ЕУ се ближи сигурно кон својот
крај. На која страна и да тргнат, САД се сретнуваат со Русија и Кина, и повеќе од јасна е желбата
на Вашингтон да ги „ресетира односите“ со Москва и да ги постави на еден нов начин.
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ЗНАЧЕЊЕТО НА КЛУЧНАТА КОМПЕТЕНЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈА
НА МАЈЧИН ЈАЗИК, ЗА УСПЕШНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ
НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
THE IMPORTANCE OF KEY NATIVE LANGUAGE PROFICIENCY FOR
THE PROCESS OF LIFE-LONG LEARNING
АПСТРАКТ: Во овој реферат ќе го наведеме значењето на клучната компетенција
комуникација на мајчин јазик, за успешно вклучување во процесите на доживотно учење. Исто
така ќе обрнеме внимание на вештините за читање, кои придонесуваат не само за развој на
личноста, туку и за развој на образовниот процес во целина. Вештините за читање и пишување
треба да се подобрат, бидејќи едноставната комуникација не може да ја замени употребата
на стандардниот јазик. Развојот на компетенцијата комуникација на мајчин јазик е неопходна
особина на секој културен човек. Исто така го истакнуваме и значењето на суштинското знаење
како и на вештините и ставовите поврзани со клучната компетенција комуникација на мајчин
јазик. Компетенцијата комуникација на мајчин јазик бара личноста да има знаења од областа
на основниот вокабулар, функционалната граматика и функциите на јазикот, способности за
пишување и читање на различни видови на текстови, собирање и обработка на информации,
употреба на помагала, како и формулирање и изнесување на свои лични аргументи на убедлив
начин соодветен на ситуацијата. Споменатите димензии на компетенцијата комуникација
на мајчин јазик се од суштинска важност за развојот на диференцирана, интеркултутурна
комуникација како суштински аспект на развојот на човековата личност.
Клучни зборови: компетенција, комуникација, јазик, учење, вештини, знаења, ставови,
образование, пракса, образовен процес.
ABSTRACT: This essay introduces the importance of key native language proficiency for the
process of life-long learning. Other aspects that will be referred to are the reading skills, which are
considered very important for the evolution of the individual as well as for the evolution of the educational process in general. In regard to this, it is considered that the reading and writing skills should
be upgraded because the simple communication in a mother tongue cannot replace the use of the
standard language. Additionally, the importance of the essential knowledge as well as the skills and
the outlooks related to the key native communicative competence are pointed out throughout the
essay. The key native communicative competence imposes certain aspects the individual has to
know about and those are: basic vocabulary, functional grammar and the functions of the language,
writing skills and reading skills for reading different types of texts, collecting and processing information, usage of tools as well as forming and presenting personal arguments in a convincing way,
which is appropriate to the situation. These dimensions of the native communicative competence
are considered to be of an essential value for the development of a differentiated, intercultural communication, which is a vital aspect in the evolution of the individual.
Key words: competence, communication, language, learning, skills, knowledge, standpoints,
education, practice, educational process.
Компетенцијата комуникација на мајчин јазик е една од клучните компетенции за
успешен развој на капацитетите за учење како еден од условите за вклучување во процесот на
доживотно учење или во сферата на трудот. Оваа компетенција го олеснува учеството во еден
поширок контекст на доживотно учење и придонесува за социјална интеграција и личен развој
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на индивидуата. Развојот и одржувањето на оваа компетенција е клучно како за развојот на
личноста на ученикот така и за развојот на образовниот систем во целина.
Учењето во секој период од животот особено зависи од вештината на читање. Иако
во рамки на образовниот процес пишаните информации често се надополнуваат со усна
комуникација, сепак поголемиот дел од материјалот за учење сеуште ѐ, а и во блиска иднина ќе
биде организиран на начин кој ќе бара широк спектар на вештини на читање.
Вештините за читање вклучуваат способности на многу различни нивоа, од едноставна
идентификација на информацијата, до покомплексна способност која вклучува интерпретација
и евалуација. Исто така различните литературни форми како што се проза, поезија и драма
бараат специфечен начин на читање.
Врз основа на тоа може да се констатира дека компетенцијата комуникација на мајчин
јазик ги опфаќа не само граматичките и лексичките правила, туку и стилистиката и севкупноста
од неопходни изразни средства од сите системи, како што се науката, техниката и општественополитичкиот живот.
Линвистот Виноградов (http://www.mojaskola.me) во овој контекст вели: „Високата култура
на устен и писмен говор, доброто познавање и развиеното чувство за мајчин јазик и вештината
да се искористат неговите изразни средства, е најдобра потпора, најверна помош и најсигурна
препорака за секој човек во неговиот личен живот и творечка дејност“.
Со цел учениците што подобро да пишуваат и говорат на литературен јазик, би требало
таков јазик да слушаат од своите наставници во училиштето. Заедничка карактеристика на
денешната ера на комуникација е привлечноста да се комуницира со употреба на кратенки и
симболи, особено при електронската комуникација (преку e-mail и sms пораки). Неверојатно е
тоа што многу млади и возрасни имаат проблем да разберат што мислат и чувствуваат оние со
кои не користат исти шифри.
Доколку возрасните продолжат да ја поддржуваат оваа пракса на сѐ помало значење
на диференцираното и структурираното изразување, се поставува прашање како децата
т.е. учениците ќе се запознаат со вистинската вредност од правилната употреба на јазикот и
ќе ја прифатат како значајна. Во овој контекст неопходно е да се истакне дека едноставната
елоквенција не може да ја замени употребата на стандардниот јазик.
Поради тоа главна задача на наставникот по мајчин јазик е да ги увери учениците дека
развојот на компетенцијата комуникација на мајчин јазик е неопходна особина на секој
културен човек.
Теоретичарите (2007: 91) врз основа на емпиристички истражувања увиделе дека за да
се биде компетентен корисник на јазикот значи не само да се поседува знаење од областа на
јазикот туку и способност и вештина за активирање на тоа знаење во чинот на комуникација.
Суштинско знаење, вештини и ставови поврзани со клучната компетенција
комуникација на мајчин јазик
Знаењата, вештините и ставовите потребни за вклучување во сите сфери на животот
се менуваат. Системот на образование и обука треба да им овозможи на индивидуите да ги
обноват и прошират постоечките знаења, вештини и ставови, како и да усвојат нови со цел да
бидат оспособени да се носат со предизвиците на работното место и во општеството во целина.
Компетенцијата комуникација на мајчин јазик бара личноста да има знаења од областа
на основниот вокабулар, функционалната граматика и функциите на јазикот. Таа вклучува и
сознание за главните типови на вербална интеракција низа на книжевни и некнижевни текстови,
основните карактеристики на различни јазични стилови и искази и променливоста на јазикот и
комуникацијата во различен контекст.
Според препораките на Комисијата за европскaта заедница (2005: 13), личноста треба да
има вештини да комуницира во усна и писмена форма во мноштво комуникациски ситуации,
да набљудува и да ја прилагоди сопствената комуникација согласно барањата на ситуацијата.
Компетенцијата комуникација на мајчин јазик исто така вклучува и способности за пишување
и читање на различни видови на текстови, собирање и обработка на информациите, употреба
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на помагала, како и формулирање и изнесување на свои лични аргументи на убедлив начин
соодветен на ситуацијата. Позитивниот став кон комуникацијата на мајчин јазик подразбира
учество во критички и конструктивен дијалог, почитување на естетските квалитети и
подготвеност да се вложат напори за нивно достигнување како и интерес за интеракција со
другите.
Како што може да се забележи релативно лесно е да се определи кои знаења, вештини и
ставови стојат во основата на компетенцијата комуникација на мајчин јазик, но способноста за
употреба не е едноставно да се опише.
Се смета дека (2007: 91), во тој аспект на комуникациската компетенција се вклучени разни
когнитивни и афективни фактори кои по својата природа тешко се достапни за емпириско
истражување. Од таа причина сеуште се бараат теоретски и емпириски одговори на прашањата
за способноста за комуникација од една страна и факторите за стварна т.е. вистинска употреба
на јазикот од друга страна. Голем број на истражувачи сметаат дека е практично невозможно да
се мерат сите компоненти на компетенцијата комуникација на мајчин јазик.
Заклучок:
Ефективната комуникација на мајчин јазик е основа за социјална интеракција на сите нивоа
на образование. Ова ја наметнува потребата од значително внимание на оваа компетенција
во рамки на образовниот процес. Најзначајно од сѐ е во рамки на образовниот процес да се
развива праксата на употреба на стандардниот јазик т.е. да се практикува да се употребуваат
формулации кои овозможуваат дискутираните прашања да се сфатат објективно, а не на
субјективен или емоционален начин. Оваа фундаментална определба е уште позначајна во
мултикултурни средини каде што е потешко објективно да се прикажат своите ставови пред
другите луѓе инволвирани во комуникацијата при што се зголемува потребата за објаснување
односно толкување на реалноста.
Споменатите димензии на компетенцијата комуникација на мајчин јазик се од суштинска
важност за развојот на диференцирана, интеркултутурна комуникација како суштински аспект
на развојот на човековата личност.
Отсуството на развој на компетенцијата комуникација на мајчин јазик неизоставно го
наметнува прашањето за можноста од успешен развој на комуникацијата на странски јазик и
останатите компетенции.
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МАКЕДОНИЈА НА КРСТОПАТ ПОМЕЃУ ЕВРОАТЛАНСКИТЕ
ИНТЕГРАЦИИ И ОСТАНАТИОТ СВЕТ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА
СОРАБОТКАТА СО РУСИЈА И КИНА
MACEDONIA ON THE CROSSROADS BETWEEN THE EURO-ATLANTIC INTEGRATION AND THE REST OF THE WORLD WITH SPECIAL
EMPHASIS ON THE COOPERATION WITH RUSSIA AND CHINA
Апстракт: Прашањето за модернизирање и постапно приклучување на Република
Македонија кон развиениот свет неизбежно е поврзано со степенот на динамиката на развојот
на процесите на глобализација и евроатланска интеграција.
На прилично долгиот пат кон евроатлантско интегрирање, нашата земја целосно ги исполни
критериумите за влез во НАТО, а остварува евидентен напредок во спроведувањето реформи
што се услов за добивање покана за започнување преговори за членство во Европската Унија.
Евентуалниот неповолен развој на настаните во поглед на изнаоѓањето решение за
уште нерешениот спор за името на нашата земја (инаку, неправедно наметнат од една земја
што е долгогодишна членка на НАТО и ЕУ веќе се наметнува како реална опасност Република
Македонија да ја доведе во позиција на изолирана држава што во еден подолг временски
период ќе биде оддалечена од глобалните општествени текови на меѓународната сцена.
Реализирањето на евроатланстките аспирации Република Македонија ја водат во стабилна
безбедносна позиција на национално, регионално и меѓународно ниво, со што се овозможуваат
услови за долгорочен стабилен економски и социјален развој, како и за фаќање приклучок во
процесите на глобализација и модернизација во сите сфери од општествениот живот.
Како нареден момент во целата таа ситуација се наметнуваат и најновите случувања во
Украина, каде Русија даде еден јасен сигнал дека на голема врата планира да се врати како
глобален фактор во меѓународната политика. Секако овде не треба да се изостави и фактот дека
Кина во последните неколку години има најбрзорастечка економија, што ја става во позиција
да диктира и креира, па и да наметнува своја политика на меѓународната политичка сцена.
Клучни зборови: глобализација, стратешки партнер, национална безбедност и развој,
евроатланска интеграција.
Abstract: The issue of modernization and gradual joining of Macedonia to the developed
world is inevitably linked with the level of development of the dynamic processes of globalization
and Euro-Atlantic integration .
For quite a long way towards Euro-Atlantic integration , our country fully meet the criteria for
NATO membership , attendance and progress achieved in the implementation of reforms as a condition of receiving an invitation to start accession negotiations with the European Union .
01.05.2014 год.
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Possible adverse developments in regard to finding a solution to the dispute still unresolved
name of our country ( otherwise unjustly imposed by a country ‘s long-standing member of NATO
and the EU have already imposed as a real threat to the
Republic of Macedonia in the lead position of isolated state that a longer period of time will be
removed from global social trends on the international scene .
The implementation of Euro-Atlantic aspirations Macedonia guide in stable security positions
at national, regional and international level , thus enabling conditions for stable long-term economic
and social development , as well as capture plug in processes of globalization and modernization in
all spheres of social life .
As a next point in this whole situation and impose latest developments in Ukraine , where
Russia gave a clear signal that she plans to return on a great door, as a global factor in international
politics . Of course this should not omit the fact that China in recent years has the fastest growing
economy , which puts her in a position to dictate and create, even impose its own policy on the international political scene.
Key words: globalization, strategic partners, national security and development, euroatlanthic
integration.
Глобалното економско поврзување го забрзува растежот и го зајакнува капацитетот на
националните економии, меѓутоа, творците и поттикнувачите на процесите на глобализација
се уште немаат јасен одговор на прашањето: дали ваквите процеси ќе овозможат брзо
премостување на евидентните национални, етнички и други конфликти или противречности
што закономерно се јавуваат во некои ниско развиени посткомунистички земји, со оглед
дека нивната кревка демократија и нестабилност негативно се одразуваат врз регионалната
безбедност?
Глобализацијата го „растресе” воспоставениот начин на живот особено во оние општества
(тука спаѓа и македонското) чии што институции не се прилагодени или тешко се прилагодуваат
на потребите за рационализација и модернизација. Тоа, пак, кај некои луѓе предизвикува
определени стравувања за ефектите од претстојните иновации и предизвици што со себе ги
носат брановите на глобализација и интеграција како незапирливи планетарни процеси.
Тие бранови постапно ќе ги заплискуваат сите меридијани во светот, и тоа зависно од
подготвеноста на општествата за престројување и за зајакнување на демократските капацитети
одделно на секоја држава како неопходен услов за фаќање приклучок кон неизбежните светски
процеси на глобализација и интеграција.
Глобализацијата е процес што ги збогатува културите, но истовремено го разбудува и
чувството на страв за сопствениот идентитет. Токму поради ова некои автори потенцираат дека
„со глобализацијата секој идентитет е доведен во опасност поради разводнување или губење“
(Магрис, К., 2003: 77).
Ние не можеме да го одвоиме нашето локално делување од широкото општествено
влијание кое се протега низ цела планета. Огромната разноликост на производи која ние сме
научени да ја гледаме по супермаркетите е одраз на низа сложени економски и општествени
врски, врски кои мора да признаеме, ги зближија луѓето одалечени со илјадници километри,
многу повеќе отколку порано. На глобализацијата не треба да се гледа само како на развој
на општествените и економските системи на светско ниво. Глобализацијата е и феномен со
локален карактер - феномен кој влијае на нашиот секојдневен живот1.
Дали денес може да се зборува за било каква рамноправност во размената на културни
и духовни вредности помеѓу светските велесили и малите држави? Вистина е дека денес
објективно постојат многу подобри услови за развивање на таа слободна размена на идеи, но за
жал тоа е повеќе идеал, отколку реалност. Наместо слободна размена на вистински вредности,
ние денес имаме размена на негативен екстремизам во речиси сите области на човековото
делување, појава која најмогу се шири преку средствата за масовна комуникација. Огромните
разлики кои произлегуваат од економската развиеност и богатство, концентрираната политичка
1

Gidens E., Sociologija, Centar za izdavacku delatnost, Beograd, 2007, стр.55
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моќ, наспроти сиромаштвото, политичката инфериорност и економската зависност на дугите
држави се доволен показател за доминацијата над националниот идентитет на малите земји.
Република Македонија како земја во транзиција вложува евидентни и меѓународно
верифицирани чекори за фаќање приклучок кон процесите на глобализација и евроатлантска
интеграција, со што покажува дека има капацитет да се модернизира и да му се приклучи кон
развиениот свет. Стремежите за членство на Република Македонија во ЕУ и НАТО е процес на
глобализација; големата желба за привлекување странски инвестиции и за учество на светскиот
пазар, исто така, е процес на глобализација.
Балканот за време на постсоцијалистичката трансформација се најде растргнат меѓу
минатото, сегашноста и иднината, меѓу модернизацијата и повторното оживување на
традицијата.
Единствен начин што води кон сигурна трансформација на посткомунистичка Македонија
и на другите држави на Балканот (кои што претставуваат периферија на Европа) е создавањето
и негувањето модерен демократски концепт на држава и општество по примерот на развиените
демократии. Балканот може да се консолидира само ако се создадат услови за демократски
развој и доколку доследно се почитуваат човековите права и слободи.
Низ ваквите трасирани патеки по кои се движи Република Македонија се стреми да го
зачува суверенитетот и интегритетот низ процесите на глобализација и интеграција по примерот
на другите земји. Меѓутоа, неспорен е фактот дека во современи услови нациите многу повеќе
се соочуваат со ризици и опасности отколку со отворени непријатели на нивните граници,
така што мора одново да ги осмислат нивните идентитети во моментот кога старите форми
на геополитика стануваат застарени. како што со право смета Ентони Гиденс (Гиденс, 2003: 17).
Без долгорочна консолидација на односите со балканските држави (и тоа првенствено преку
поттикнување и развој на демократијата, како и со доследно почитување на човековите права
и слободи), илузорно е дури и да се помислува на искрена соработка, заемно почитување и
толеранција за различноста во секој поглед.
Трасираните патишта во два правци (изнаоѓање место под безбедносниот „чадор“ на
НАТО; приклучување во семејството на обединети европски народи) водат кон долгорочна
стабилност, гарантирана национална и регионална безбедност, како и кон забрзан стопански
растеж што ќе значи постапно извлекување на нашата земја од долготрајната економска
криза и масовна невработеност (досега незабележана во современата историја на Балканот и
пошироко во Европа).
Република Македонија e неопходно да изгради цврста надворешна политика која ќе има
свој долгорочен континуитет и ќе дава јасна порака на силните држави и сегашните и идни
потенцијални стратешки партнери дека станува збор за земја која навистина сака да стане
дел од големото семејство. Во спротивно, и се додека ние го имаме актуелниот ортодоксен
спор со јужниот сосед, се добива општа слика и впечаток дека стратешкиот партнер кон кој
тежнееме ни праќа измешани сигнали со што ни укажува дека не постои (барем не во некој иден
период) силна политичка волја која претставува постулат за наше членство во Евроатланското
семејство. Одовде се наметнува и потребата Македонија да успее да изгради една сосема нова
визија и притоа да си постави конкретни мисии и цели кон кои освен што во иднина ќе тежнее
да ги оствари, ќе започне да размислува и да гради стратешки, добри билатерални и економски
односи, не само со досегашните за неа круцијални стратешки партнери ами и со ние кои што се
јавуваат како нови глобални фактори на меѓународната политичка сцена (Русија и Кина).
Оваа потреба се наметнува од фактот што егзистираме како држава во глобален свет
и доколку се базираме на она кое го диктира палката на еден и единствен за нас стратешки
партнер, би створиле вакуум простор за самите себе во процесите за развој како на економски
така и на општествен план, што само по себе значи дека додека остатокот од светот се развива
ние стоиме во место. Со пронаоѓање на нови стратешки партнери за Македонија би се отвориле
нови хоризонти и перспективи за зацврстување на нејзините позиции на балканската и на
европската сцена.
Со тоа Македонија ќе биде пример дека сепак постои начин да се изгради сосема
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функционален мост меѓу Истокот и Западот, а притоа методите и начините за изградба би
биле сосема безболни (без притоа да се повредат нечии идеологии, начини на размислување,
на делување, културолошки гледишта, економски принципи, како и национални и верски
уверувања).
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ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ЗА
ДЕЦА И МЛАДИ
DIARIES IN MACEDONIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND
YOUTH
Апстракт: Овој труд го истражува прашањето на дневничките записи во современата
македонска книжевност за деца и млади. За таа цел, ќе се работи врз текстот на романите„Втората
смена“ од Велко Неделковски, и „Девојките на Марко“ од Оливера Николова. Се разбира, овде
можат да се вклучат и други дела, но останува фактот дека ваквиот тип на нарација не е многу
застапен во современата македонска проза за деца и млади.
Клучни зборови: дневник, македонска литература, Велко Неделковски, Оливера
Николова.
Abstract: This paper explores the issue of diary in modern Macedonian literature for children
and youth. To this end, we will work on the text of the novels “Vtorata smena” of Velko Nedelkovski
and “Devojkite na Marko” by Olivera Nikolova. Of course, this can include many other works, but the
fact remains that this type of narration is not very present in contemporary Macedonian prose for
children and youth.
Key words: diary, Macedonian literature, Velko Nedelkovski, Olivera Nikolova.
Вовед
Пред да почнеме со разгледување на корпусот дела кои можат да се окарактеризираат
како дневник, можеби најдобро е најпрвин да се осврнеме на тоа “што е дневник?”.
Во Дигиталниот речник на македонскиот јазик, зборот дневник е објаснет како „книга во
која се запишува што се работи секој ден или се забележуваат настани и впечатоци од текот на
денот“1. Инаку, зборот „дневник“ потекнува од латинскиот збор “diarium” (од “dies”, со значење
day-ден). Во Оксфордскиот речник2, зборот „дневник“ е преведен како “книга во која се врши
дневно бележење на настаните и искуствата”. Според Concise Oxford Companion to the English
Literature, дневникот е “секојдневна хроника на настаните”, а луѓето кои пишуваат дневници
најчесто ги забележуваат личните и интимни настани и мисли, па според тоа дневниците можат
да бидат поделени во две категории: интимни и анегдотски. На ова, се додава и класификацијата
според полот на запишувачот. Се истакнува дека женските автори комуницираат поинтимно во
своите дневници, додека мажите повеќе се концентрираат на факти и настани. Понатаму, се
укажува и на друга поделба на дневниците според односот автор-читател, или со други зборови,
која е целта на авторот, дали тој сака неговиот дневник да биде објавен, па затоа пишува за
читатели, или тој само води евиденција за себе. Влашин (Vlašin), заедно со Ледербукова (Lederbuchovà), потенцира дека писмото уште се нарекува и “автентичен дневник”, и ова се
однесува на патописите, мемоарите, автобиографиите, кои, според Ледербукова, можат да
се сместат во категоријата на стилизирани дневници – дневници за кои има намера да се
печатат. Последната поделба произлегува од опозицијата фикција-нефикција. Автентичните и
стилизирани дневници претставуваат нефикционален дел од овој жанр, додека дневницитеромани се фикционален дел. Кај фикционалните дневници, Питер Мортон разликува псевдодневник и дневник-иронија/потсмев. Понатаму, тој прецизира дека кај псевдо-дневниците се
прави обид фикцијата да се претстави како реален дневник, наводно напишан од протагонист и
1
2

Дигитален речник на македонскиот јазик, www.makedonski.info/show/дневник/м, преземено на 11.01.2014.
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diary, 11.01.2014
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дека има многу мал, или воопшто не постои јаз меѓу лицето кое го пишува дневникот-нараторот
и читателот. За пример, тој посочува дневници, кои всушност се пародија на традиционалните
дневници, но она што се иронизира во нив, тоа е миметичката амбиција на романот, а не на
пишувачот на дневникот. Во дневникот- иронија/потсмев, меѓу оној кој го води дневникот и
самиот дневник е ироничен. Овде линијата меѓу илузијата и автентичноста е многу тенка. Овие
дневници, во суштина се хуморно интонирани и секогаш имаат несигурен/неверодостоен
наратор-дневничар“3. Според Питер Мортон, во неговата статија „Наративните стратегии во
фиктивниот дневни“, фиктивниот дневник е посебен вид на нарација за измислени настани во
прво лице и во таа смисла е мошне близок со други литературни форми како што се фиктивните
автобиографии или мемоари. Самиот фиктивен дневник има долга традиција – реалистичната
новела. Овде се посочуваат и можностите на фиктивните дневници: дискретен внес поврзан
календарски и претставен во временски секвенци, создавање на впечаток за непосредност
со помош на минимални јазови помеѓу настаните и нарацијата, ретроспективен раскажувачки
упад, максимализирање на документарната илузија па дури и до точка на внесување на навидум
“празни” информации во дневникот“4.
„Девојките на Марко“ од Оливера Николова5
Овој роман навидум не започнува како дневник. Композициски, романот е поделен на
6 целини, кои се надоврзуваат една на друга. Секоја целина е насловена според првите шест
денови во неделата. Тоа е направено интенцијално, затоа што нараторот – Славе, прави план
како да ги помине шесте денови со својот постар брат Марко, кој си доаѓа на распуст од војска:
„Планот ми изгледаше одличен. Јасно, тој беше лично поврзан само со мене – но како можеше
да биде поинаку? (стр.8)“. Но, она што не го знае Славе е дека Марко одвај чека тие денови да ги
помине со својата девојка Роска, па не сакајќи да го разочараат малиот Славе, создаваат интрига
дека на Марко му е потребна девојка: „Истиот час почнаа моите неволи што траеја во текот
на целата седмица, а кои и ден-денес не можам да ги заборавам (стр.23)“. Од оваа наративна
секвенца се гледа дека нараторот го пишува дневникот по одредена временска инстанца.
Девојката треба да ја најде токму Славе кој најпрвин треба да се сретне со сите нив. Но „за чудо“,
сите девојки се непријателски расположени кон Марко, а пројавуваат желба да се дружат со
Славе. Тој таков, чувствителен кон нив и не сакајќи да ги навреди, а особено чувствувајќи дека
се жртвува за брата си, со својот скромен џепарлак, се обидува да им угоди на сите девојки и ги
води во слаткарница, на кино, на базен, итн. Се разбира, дека заговорот не останува неоткриен,
заради што Славе малку се разочарува, но не се откажува и до крај сака да им угоди на сите, иако
мора да констатира дека планираните „војнички активности“ со брат му Марко, ќе мора да ги
одложат за друг пат. Дневникот трае колку што трае и отсуството на Марко, односно завршува
со неговото испраќање на возот, истиот оној воз кој шест дена пред тоа го донел Марко дома,
но ситуацијата е сосема различна, зашто ликот, како што обично се случува на крајот на ваквите
прозни нарации: „И овој воз, со кој замина Марко, беше исто така обичен воз, како и оној со кој
пристигна мојот најстар брат, Но, јас веќе зачекорував во младоста, и со него, помнам, исчезна
и последниот мој страв пред светот на возрасните и – пред девојчињата, без кои ни едно момче
не може вистински да порасне (134)“. Ликот-наратор никаде не открива дали/дека пишува
дневник, но настаните во тие шест дена се детално опишани со сите активности на малиот и
премногу зафатен Славе од утро до мрак.
„Втората смена“ од Велко Неделковски6
И овој роман е со слична структура. И во него, настаните кои се опишуваат во дневникот
на Николче кој заминува на петнаесетдневно летување во детско летувалиште во Струга, се
3
The concise Oxford Companion to the English Literature, Definiton of the genre, ed.Margaret Drabble and Jenny Stringer,
Oxford: Oxford U P, 1990. http://is.muni.cz/th/145339/ff_b/BAThesis-FinalVersion.pdf.10.01.2014, 11.01.2014
4
Morton, Peter. “Narrative Strategies in the Fictive Diary: An Abstract.” 11.01.2014.
<http://ehlt.flinders.edu.au/humanities/exchange/asri/lw_symp/P_Morton_abstract.pdf>
5
Оливера Николова, Девојките на Марко, Детска радост, Скопје, 1999.
6
Велко Неделковски, Втората смена, Просветно дело, Скопје, 2004.
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редат ден за ден, и доследно, хроничарски се бележат. Романот има една воведна глава во која
ни се дава информацијата дека шестоодделенецот Николче родителите го запишале да оди
сам на летување, на што тој особено се радува: „За прв пат без домашните. Сам (9)“. Втората
глава започнува со датирање на деновите и насловување (Вторник, 15 јули, Поаѓање) и сѐ
до крајот, авторот на романот, детално, ден по ден, ќе ги следи доживувањата на Николче
во одморалиштето. Откако „го преживува“ засрамувачкото однесување на неговите при
испраќањето, Николче се впушта во склопување нови пријателства, појава на првите симпатии:
„Маргарита имаше крупни црни очи. Во нив беше преместено сето езеро, и сонцето, и
летувалиштето, и...Што се случува со мене, како да сум маѓепсан? (стр.36)“, првото љубовно
разочарување: „Летувалиштето наеднаш стана празно, пусто. А сите деца беа тука...Станувам
заборавен, пак не знам што ручавме (99)“, соочување и запознавање нови карактери, задевања,
општествено корисна работа во кујната, средба со асоцијални појави како ситни кражби и сл.
Сето тоа, придонесува Николче да порасне, да се збогати со многу нови сознанија за животот
и луѓето. Во овој роман, ликот свесно нѐ информира дека пишува дневник, се срами од тоа,
но и сака да ги сочува своите мисли и чувства: „Дневников ќе го скријам. Ако некој ме затекне
кога пишувам во него, ќе излажам дека ги прераскажувам лектирите (40)“. Вторпат го спомнува
дневникот на стр.115: „Дневников продолжувам да го пишувам на друга, нова тетратка. Првата
имаше педесет лисја и ја испишав до крајот. Ја скрив на дното од мојата патна торба, подалеку
од љубопитни очи и закачливи раце“.
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ПОСТ – АМЕРИКАНСКИ СВЕТ: НОВАТА ГЛОБАЛНО - ПОЛИТИЧКА
РЕКОНФИГУРАЦИЈА
THE POST – AMERICAN WORLD: THE NEW GLOBAL POLITICAL RECONFIGURATION
Апстракт: Предметниот труд претставува преглед на есенцијалните параметри и
манифестации на пост – американскиот свет, аспектиран низ призма на новата геполитичка
реконфигурација на глобалната политичка моќ и појавата на новите големи сили и брзорастечки
економии олицетворени во: Кина, Русија, Бразил, Јужно – Африканската Република и Индија.
Дотолку повеќе, овој труд ги артикулира главните премиси на создавањето на овој нов светски
поредок, претходно инициран со слабеењето и редукцијата на унилатералната надворешно –
политичка моќ на САД и нејзините ефекти врз меѓународните односи. На крајот, во трудот се
заклучува дека станува збор за создавање на нов светски поредок кој ќе се карактеризира со
постоење на една супер – сила (се мисли на САД) и неколку други големи сили.
Клучни зборови: глобална политика, нов светски поредок, пост – американски свет.
Abstract: This paper is an overview of the essential parameters and manifestations of the post
– American world, aspectuated through the prism of new global political reconfiguration of the global political power, and the emergence of the new great powers and fastest-growing economies embodied in: China, Russia, Brazil, South – African Republic and India. Moreover, this paper articulates
the main premises for creating of such new world order, previously accompanied with the processes
of reduction and weakening of the international political power of the USA, and its effects in the international relations. At the end, we conclude that it is creating a new world order characterized by
the existence of a super - power (USA) and several other great powers.
Key words: Global policy, new world order, post – American world.
Пост – американскиот свет претставува состојба на инхерентно реконфигурирање
на глобалната политичка моќ. Од посебна важност е да се нагласи дека, не станува збор
за ултимативен пад на американскиот светски поредок (промулгиран од страна на Џорџ
Буш постариот), ниту пак за тотално губење на моќта на Соединетите Американски Држави
(САД), туку станува збор за нејзино редуцирање и минимизирање, и појава на потребата за
соработка со други меѓународни субјекти. Во контекст на тоа, еминентниот Проф. Лучио
Леви, ќе се произнесе дека, крајот на американската унилатералистичка илузија, меѓудругото,
зад себе остава и неколку сериозни глобални проблеми. Како на пример, нестабилност на
Средниот Исток и нарушените односи со Русија1. Наместо да придонесе кон создавање на
демократски поредок во светот, САД со својата унилатерална политика продуцираа уште
поголема нестабилност. Колапсот на авганските и ирачките режими го отворија патот на
нивната државна дезинтеграција, а кога државите ќе доживеат колапс, недржавните субјекти
како што се терористичките групи, дилерите на оружје и дрога, ќе започнат да ја окупираат
нивната територија. Исто така, американскиот унилатерализам предизвика и определени
конфронтации и заладување на односите со Русија, посебно во делот за позиционирање на
анти – ракетниот штит во Чешката Република и Полска, како и американската иницијатива
за инклузија на Украина и Грузија во НАТО структурите. А воедно, тука може да се спомене
и случајот со Украина, отцепувањето на Крим и позиционираноста на САД во однос на
Русија, како прашање кое продуцира реални сомнежи во опстојот на меѓународното право
во целина и неговата валидност во однос на меѓународната политика. Покрај тоа, таков
1
Lucio Levi, The End of Unilateralist Illusion, The New Federalist, Sunday 16 September 2007, http://www.taurillon.org/TheEnd-of-Unilateralist-Illusion [2014]
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негативен тренд претходно беше забележан и во однос на планот на Марти Ахтисари околу
независноста на Косово, како чин на унилатерално кршење на Повелбата на ООН, пропратено
со дестабилизирање на американско – руските односи. Според тоа, за таквата американска
политика, Проф. Леви ќе потенцира дека: “таа претставува експресија на една застарена визија
за светскиот поредок”.2 И тоа, светски поредок доминиран од силата и ароганцијата на САД.
Што се однесува до иднината, “изградбата на новиот светски поредок, ќе треба да се фундира
врз мултилатералните институции и кооперативната политика во рамки на тие институции”3.
Од тие причини, недвосмислено може да се каже дека американската хегемонија го содржи
семето на својата сопствена деструкција. За разлика од улогата на САД како “светски полицаец”,
способен да ги манипулира пост – воените организации како ООН и НАТО, нивната моќ
започна да експандира и во другите региони и области во светот. Моќ, која кулминираше со
империјалистичко – експанзионистичката надворешна политика на Џорџ В. Буш и неговата
доктрина за “извоз на вредностите”, како што се: демократијата, слободата и човековите права.
Доктрина идентична со онаа на СССР и политиката на “извоз на социјализмот”. Ескалацијата
на таквата политика започна да предизивкува и имплозивни ефекти во американските
политички структури, со разновидни внатрешни и надворешни реперкусии. Kако последица
на тоа, се предизвика и континуирано слабеење на американската унилатерална акција,
зголемување на недовербата (посебно кај европските сојузници) пред меѓународната јавност
и секако отворање на голем број на кризни жаришта ширум светот, создадени нè поради
инвокација на демократската, слободарска или пак хуманистичка идеологија, туку повеќе од
причини на глобалната хегемонија и “ненаситната” енергетско – ресурсна политика на САД.
Што се однесува до американските загуби од ваквата унилатерална и агресивна надворешна
политика, директно ги засегна и Европејците, како нејзини традиционални сојузници. Во оваа
насока, авторот Марк Леонард зборува дека, САД на своите европски сојузници им нанесоа
тешки последици, а најмногу преку поделбата на Европа на “стара” и “нова”, и секако упорните
настојувања од страна на САД, за редукција и неутрализација на европските иницијативи за
создавање на Меѓународен кривичен суд (пред чиј меѓународно - правен авторитет, би биле
изложени и американските злосторници, кои со своето дејствување флагрантно ги повредија
цивилизациските норми на хумано и човечко однесување, па макар и во војна). Но како најмногу
оштетен од ова анти – европско однесување, подвлекува авторот Марк Леонард, произлегува
дека се токму САД, а не Европа, бидејќи:
потребата од Европа за САД, сега е поголема од кога и да
било: во Авганистан мисијата се наоѓа под француска команда, во
Иран, Европејците се оние кои ги водат преговорите за Оружјето
за масовно уништување, во арапскиот свет, исто така Европа
ги користи своите трговски, инвеститорски и дипломатски
средства за поддршка на демократизацијата, а додека, во Израел и
Палестина, европските пари ќе ги покријат мерките што треба да
обезбедат повлекување на Ариел Шарон од Газа.4
Гледано на долг рок, кога Русија, Кина и Индија би започнале да играат една поголема
и поактивна улога во светот, САД ќе бидат принудени повторно да ги прифатат принципите
на глобалната соработка, глобалните институции и секако меѓународното право. А од друга
страна, и Европската унија (ЕУ) исто така, има потреба од една нова Америка, која ќе биде
способна да се справи на еден нов начин, со новите (и новонастанатите) глобални предизвици.
Станува збор за прифаќање на новите придвижувања во меѓународната политика, пропратени
со појавата на новите големи сили, но најпрво брзорастечки економии како: Кина, Русија,
Бразил, Јужно – Африканската Република (ЈАР) и Индија (Табела 1.).

2
3
4

Ibid.
Ibid.
Mark Leonard, Why Europe will run the 21st Century, Public Affairs – New York, 2005. стр. 132.
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Табела 1.
Земја

Население

БДП

Извоз

Увоз

БДП per capita (PPP)

Бразил

201,046,886

$2,695.9 bn

$256.0 bn

$238.8 bn

$13,623

Русија

143,451,702

$2,021.9 bn

$542.5 bn

$358.1 bn

$17,708

Индија

1,210,193,422

$1,824.8 bn

$309.1 bn

$500.3 bn

$3,829

Кина

1,354,040,000

$8,227.0 bn

$2,021.0 bn

$1,780.0 bn

$9,161

51,770,560

$384.3 bn

$101.2 bn

$106.8 bn

$11,375

ЈАР

(Извор: World Economic Outlook. International Monetary Fund. April 2013)
Ваквата нова глобално политичка реконфигурација, претставува манифестација токму на
пост – американскиот свет. Имено, пост – американскиот свет треба да се третира како свет во кој
САД сеуште ја задржува својата моќ, но за сметка на тоа, ја менуваат својата стратешка култура,
овој пат акцептирајќи го концептот на мултилатерална соработка, наспроти агресивниот
унилатерализам. Бидејќи, она што доаѓа со таквите геополитички и геоекономски промени
на светско ниво, подразбира вклучување на повеќе меѓународни субјекти во креирањето на
глобално – политичката и глобално - економска клима.
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Она што може да се заклучи од презентираното, е тоа дека станува збор за светски поредок
при чие настанување се врши реконфигруација на постојните меѓународни субејкти во поглед
на нивната интеракција, односно појава на нови големи сили (најпрво брзорастечки економии)
со кои САД во иднина би биле принудени да соработуваат наместо да се конфронтираат. Како
своевидна парадигма на таквиот поредок, би била синтагмата “the rise of the rest”, односно
подемот на другите, посебно мислејќи на Русија, Кина, Индија, ЈАР и Бразил. Сето тоа, укажува
на фактот дека, пост – американскиот свет ќе биде ера на дифузија (наместо униполарна
концентрација) на глобалната политичка моќ, како помеѓу државите, така и помеѓу другите
недржавни меѓународни субејкти (на пример: ЕУ). Или како што тоа го формулира и германската
канцеларка Ангела Меркел во својот говор одржан на конференција “New World, New Capitalism”
во Париз 2009 година: “многу народи се борат со идејата за отстапување на нивниот национален
суверенитет. Но ние преку кризата осознавме што може да се случи доколку не ја координираме
регулаторната средина (...) Бидејќи, ниту една нација – ниту пак моќната САД – повеќе нема да
може да создаде нов светски поредок по свој вкус, доколку истата не се координира со другите.
Поради тоа, јас верувам дека ние во кризата треба да видиме можност за реструктуирање
на меѓународната институционална архитектура”5. Таквиот светски поредок, теоретичарот
Семјуел Хантингтон го категоризира како “уни - мултиполаризам”, или поредок во кој САД,
сеуште останува да биде доминантна моќ, но истата ќе биде опкружена со новите големи сили,
со кои ќе треба таа моќ да ја споделува. Односно светски поредок кој ќе се карактеризира со
постоење на една супер – сила (се мисли на САД) и неколку други големи сили.
БИБЛИОГРАФИЈА
1. Fukuyama Francis, The End of History? The National Interest, 1989,
2. http://www.wesjones.com/eoh.htm [2014]
3. Leonard Mark & Popescu Nicu, a Power Audit of EU-Russia Relations, London, ECFR November
2007.
4. Leonard Mark, Why Europe will run the 21st Century, Public Affairs – New York, 2005.
5. Levi Lucio, The End of Unilateralist Illusion, The New Federalist, Sunday 16 September 2007,
http://www.taurillon.org/The-End-of-Unilateralist-Illusion [2014]
6. O’Brien Michael D., Globalization and the New World Order, стр. 3. http://www.lifesitenews.
5
Michael D. O’Brien, Globalization and the New World Order, стр. 3. http://www.lifesitenews.com/ldn/2009_docs/GlobalizationFinal.pdf [2014]

страна | 106

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

com/ldn/2009_docs/GlobalizationFinal.pdf [2014]
7. Schuette Rolf, EU - Russia relations: Interests and Values - A European Perspective, Carnegie
Endowment for International Peace, Number 54, December 2004.
8. World Economic Outlook. International Monetary Fund. April 2013.
9. Zakaria Fareed, The Post-American World, W. W. Norton & Company, New York, 2008.

107 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Е.Л. Яковлева
ИЭУП (г. Казань), mifoigra@mail.ru

УДК:130.2”20”

ИНТЕРПРЕТИРУЯ Л. КЭРРОЛЛА ПО-ПОСТПОСТМОДЕРНИСТСКИ…
INTERPRETING L. CARROLL ON-POST-POSTMODERN …
Аннотация: В статье объектом исследования выступает современная культура. Автор,
реконструируя текст книги Л. Кэрролла, рассматривает современность как мир Зазеркалья. Его
ключевыми чертами становятся абсурдность бытия, отсутствие смысла, игровое начало, вера
в чудо, иллюзорность, быстротечность времени, гламуризация жизни. Зазеркалье ввиду своей
оборотности/кризисности неизбежно приведет обратно, в Зеркало.
Ключевые слова и фразы: Зеркало, Зазеркалье, инверсия, пространство, иллюзия,
время, форма жизни, гламуризация.
Abstract: In article as object of research the modern culture acts. The author, reconstructing
the text of the book of L. Carroll, considers the present as the World behind the looking-glass world.
Absurdity of life, absence of sense, the game beginning, belief in a miracle, illusiveness, transience of
time, life glamurization become its key lines. The world behind the looking-glass in view of the oborotnosti/krizisnost will inevitably bring back, into the Mirror.
Key words and phrases: Mirror, World behind the looking-glass, inversion, space, illusion, time,
life form, glamurization.
Современное поле культуры – это пространство проявления сверхъестественного и
виртуального, преобладания искусственного над естественным, «чума фантазий», рождающая
«безумные идеи» и «немыслимые мысли». В этом культурном пространстве обнаруживают
себя, находящиеся в хаотическом движении, бесконечные изменения и перемены. То, что
вчера находилось в зените славы и могущества, сегодня может быть забыто, развенчано или
запятнано позором. В современности все предстает «шиворот-навыворот»: вместо индивидов
появляются дивиды, подвергающиеся «разборке/сборке», вместо Автора и Читателя – их
смерть, вместо Абсолюта – его циничное отрицание, вместо коммуникативного пространства –
«одиночество в сети», вместо морали – аморальность. Происходит смена ценностных акцентов,
в результате место Смысла занимает Абсурд, присутствие заменяется отсутствием, «на смену
Бытию выдвигается Ничто». В связи с этим, целью данной работы является попытка разобраться
в современной культуре и, возможно, оправдать абсурдность многих ее сторон, представив
современность как мир Зазеркалья путем реконструкции литературного текста Л. Кэрролла
«Алиса в Зазеркалье». Обращение к Зазеркалью неслучайно: о нем вспоминают не только в связи
с книгой Л. Кэрролла и ее парадоксами, но сегодня начинают рассматривать и применительно к
современной культурной ситуации. Кроме того, в отличие от понятия Зеркало, Зазеркалье как
самостоятельный феномен мало представлено в словарях и исследовательской литературе.
Современные люди, попав в Зазеркалье и не отдавая себе в этом отчета, живут в нем,
нередко испытывая недовольство и критикуя. Когда и каким образом произошел переход в
этот мир, никто не помнит (сегодня память все чаще относят к числу атавизмов). Возможно,
достигнув «нулевой степени письма», люди взяли курс на понижение и деградацию всего, что
связано с человеком, его экзистенциальным бытием. Успешно преодолев нулевую отметку,
подобно Алисе, люди покатились кубарем вниз – в пространство со знаком «минус» и незаметно
приспособились к нему. Но бытие в нем обладает специфическими чертами, каждая из которых
имеет свою модальность. Рассмотрим их подробнее.
Пространство Зазеркалья представляет собой инверсию правого и левого: это оборотная
сторона Зеркала, противоположное бытие-в-мире, перевернутый мир, что изначально задает
ему абсурдность, карнавальность, гротесковость и ложность. В этом пространстве обитают люди
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с фантомными мыслями и представлениями, а положение вещей доведено до бессмыслицы,
поэтому неслучайно труд превращается в развлечение, а развлечение – в труд. Вспомним, у
Кэрролла комната Зазеркалья «точь-в-точь как наша, только там все наоборот»: «холм является
ямой, слоновий рой порхает в воздухе, комар оказывается величиной с петуха, бабочка
величиной с бочку, поезд взлетает, слепень становится деревом «слетополем», летающим под
облаками… Это совершенно странный мир, в котором чепуха становится «толковей самого
Толкового словаря»» [1, с. 162, 181].
В зазеркальном пространстве все реальное становится вымышленным, а вымышленное
– реальным. Зазеркалье являет симулякры, мир подделок и двойников, где просмотр можно
начинать с конца, а также – справа налево (этому способствует дигитальный формат культуры).
В результате подобных трансформаций объект становится Другим, с противоположным знаком,
меняя «плюс» на «минус» и наоборот. Происходит рассредоточенность в восприятии человеком
бытия, что приводит к тому, что он начинает помнить «все, что будет потом» [1, с. 224]. В связи
с этим в пространстве Зазеркалья царит переполох, неразбериха, суета и кавардак. Подобную
ситуацию можно объяснить тем, что жизнь в Зазеркалье осуществляется «не туда, а обратно»,
отчего «у всех голова идет кругом» [1, с. 222].
Более того все инверсивное пространство Зазеркалья пронизано игровым началом,
напоминающим шахматные ходы, но по своим правилам. Вся современная культура, благодаря
игровому началу, начала строится в виде театрализованного пространства с пышной
декоративностью, орнаментальностью и изобразительной выразительностью. В Зазеркалье
играют все, желая выиграть и получить самый большой приз жизни: «каждая пешечка мечтает
сразу стать Королевой» [1, с. 202]. И здесь проявляет себя еще одна черта зазеркального
пространства – это вера в чудо. Так, Королева «ежедневно по полчаса» верила одновременно
«в шесть самых невозможных невозможностей» [1, с. 22], что давало возможность посмотреть
ВОКРУГ, не имея глаз на затылке. В результате подобного видения мироздания рождается
очередная мифологизация действительности и повседневного бытия человека, заставляя
каждого «поверить в невозможное» [См.: 2]. Частично потребность в чудеса удовлетворяют
разного рода шоу и мистифицированные истории, продуцируемые СМИ, а также
технологизированные чудо-новинки. Неслучайно мир Зазеркалья можно представить в виде
огромного супермаркета бездонного соблазна, где полки «доверху набиты всякой всячиной»
[1, с. 227] и от всяких чудес разбегаются глаза. Человек, подвергаясь бесчисленным соблазнам,
начинает безудержно потреблять все попадающее в поле его внимания. Цепь «соблазн –
желание – потребление» создает впечатление полета, от которого «немного закружилась
голова» [1, с. 172]. Но при этом приобретение вещей не дает человеку чувство удовлетворения:
вещи становятся ускользающими, они после их приобретения «никнут и бледнеют», «увядают,
словно спугнутый сон», теряя свою привлекательность и интерес со стороны обладателя [1, с.
231].
Вера в чудо поддерживается и тем, что в пространстве Зазеркалья много симулякров,
«создающих вид оживленного и живого», чудесного [1, с. 165]. Так, сегодня благодаря компьютеру
происходит виртуализация жизни, дарящая человеку ощущение чувства сверхреальности.
В зыбком мире цифровых технологий все становится ускользающим, расплывчатым,
перетекающим одно в другое: вязальные спицы могут вдруг превратиться в весла, «тесная
комната – в легкую лодочку», а затем, увязнув в воде, весла превращаются в спицы, которыми
вяжет Овца. Или яйцо, удаляясь, превращается в стул, из которого начинают расти ветки, и
в итоге – это оказывается ветвистым деревом [См.: 1, с. 228]. В подобных описаниях можно
усмотреть предвидение эффектов цифровых технологий (например, морфинга – приема,
связанного с постепенной деформацией объекта, в результате чего он превращается в другой).
Атмосферу приключенчества поддерживают иллюзии-симулякры. Так, иллюзия движения
поддерживается законом движения, говорящим о том, что «приходится нестись из последних
сил, чтобы лишь удержаться на месте» [1, с. 184]. В силу этого человек оказывается на том
же месте, с которого начал бежать: «деревья, все, что попадалось им на пути, не удалялось,
не исчезало позади, а словно бы устремлялось вместе с ними» [1, с. 183]. Сегодня иллюзию
движения поддерживают дигитальные технологии, в том числе фильмы, снятые в 3-5D формате,
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являя собой «бешеную неподвижность».
Игры Зазеркалья ничему не учат: это – соблазнительно-пустое развлечение, в результате
чего люди бездарно тратят время. Они попадают в ситуацию, «будто мы не бежим, а стоим
на месте» [1, с. 183]. Дело в том, что в современном культурном пространстве сама игра, а
также ее условия и правила сбивают людей, играющих во все и со всем, с толку, запутывают
их, провоцируя думать, что игра носит интеллектуальный характер. Запутанности ситуации
способствуют иностранные слова. Выбрав привлекательное по звучанию слово, человек
начинает руководствоваться принципом, согласно которому «оно у меня как миленькое
значит то, что я захочу» [1, с. 242] и лепит их друг к другу: «ужные – это, конечно, похоже на
ужей, и чаще всего – выползающих к ужину», «червело, то есть вечерело», «мрави – почти
муравьи, но появляются они только во мраке» [1, с. 244]. При этом слова могут не слушаться
своего хозяина и жить собственной жизнью (подобно установке средневекового реализма).
Результатом подобной самостоятельности оказывается ситуация, когда слова сами срываются
с языка, которым человек не владеет. Но в этом свойстве языка, человек находит уловку,
оправдывающего его в любой ситуации. Следуя рассуждениям братика Тика: «то, что не совсем
так, то совсем не так, а то, что совсем не так, то не так совсем» [1, с. 202].
Время Зазеркалья быстротечно: у людей нет лишней минутки, которые буквально
«приходится ловить», «но они проносятся быстрей, чем Змеегрыч» [1, с. 258]. Бытие Зазеркалья
наполнено мгновенно ускользающими событиями и элементами: здесь Нечто попадает в
поле внимания и мгновенно исчезает, подобно путешествующей Алисе, перепрыгивающей
с клетки на клетку и тут же оказывающейся в ином пространстве. Космические скорости и
отсутствие времени приводят человека к выполнению множества действий одновременно.
Ключевым правилом этой быстротечной шахматной игры становится приказ Черной Королевы:
«пока думаешь над ответом, не теряй времени и делай реверанс» [1, с. 180]. Мгновенность
происходящего утрируется тем, что вокруг все симулируется, создавая «кажимость бытия»
и ситуацию «много шуму из ничего»: из любого незначительного события/факта/личности
раздуваются громкие сенсации/псевдооткрытия/скандалы, о которых также быстро забывают.
Вспомним, у Л. Кэрролла Желток-Белок с достоинством внушает Алисе: «Смотри на меня
и благоговей. Я именно ТОТ, кого Король удостоил беседы. Боюсь, что тебе в жизни второго
такого, как я, не увидеть» [1, с. 237-238]. Современные идолы эгоистичны: они все одновременно
говорят, звучит «водопад голосов», что создает ситуацию – никто никого не слушает и не
слышит: «поговорить-то мы умеем. Было бы кому слушать», – сокрушается по этому поводу
цветок Львиный Зев [1, с. 175]. Зазеркальная жизнь строится по принципу «проходя мимо»,
что рождает равнодушие, безответственность и безответность, отсутствие взаимопонимания,
душевной теплоты и контактности. В итоге человек не может встретиться с людьми, смыслами
жизненных реалий, а так же самим собой.
Формой жизни Зазеркалья является гламур, который «мигом сГРАБастает» любого, кто
«подойдет поближе» [1, с. 176]. В результате у всех создается «вид вполне цветущий», когда «все
цвет в цвет» [1, с. 175]. Но создается подобное бытие искусственно: благодаря «упаковыванию»
человека посредством возделывания («рыхления» и «вспушивания») в соответствии с
современными/со-временными стандартами. Человек теряет индивидуальность, становясь как
все – «на одно лицо» [1, с. 248]. Так, рассуждая, Желток-Белок подметил: «человеческие лица не
различимы. Два глаза, посредине нос, под ним рот. И так у всех» [1, с. 249]. Человек, гламуризируясь,
приобретает неземную красоту «сказочного чудища», что дает повод сомневаться в его
реальном существовании. Поэтому рождается проблема естественного и искусственного,
поднимающая вопрос: насколько человек является реальным, «ВСАМДЕЛИШНЫМ» и какие
последствия ожидают его, идущего «в обратную сторону» [1, с. 262, 189]? Поход «в обратную
сторону» объясняется тем, что гламурный человек – это пустоцвет, не умеющий думать, чья
«глупость цветет пышным цветом» [1, с. 177]. Зазеркальность требует от человека не думать или
думать специфически. Вспомним, как рассуждал кэрролловский Рыцарь: «Есть забор. И есть
я – голова вверху, ноги внизу. Перелезают обычно как? Снизу вверх! Но голова-то уже и так
вверху! Осталось поднять ноги, которые, как ты помнишь, внизу. Становимся на голову. Теперь
ноги вверху. Их перебрасываем через забор. Голова перелетит сама собой следом за ногами»
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[1, с. 277]. При этом в ситуации вверх ногами «тело всем своим весом давит на голову, и мысли
от этого становятся весомее» [1, с. 278]. Сам человек в результате подобного способа мышления
постепенно деградирует. В целом, гламур оказывается еще одной иллюзией зазеркальной
формы жизни, чей мир пустоты и симулякров своей гиперэстетичностью завораживают
человека.
В заключении, подводя итоги, подчеркнем следующее. Мир Зазеркалья – это оборотная
сторона Зеркала. В этом «мире-наоборот» константы бытия человека (пространство, время,
форма жизни) показывают нам свою противоположную, зазеркальную сторону. Уяснение
подобного, заставляет снять любые претензии к бытию и недовольство им. Ситуация
Зазеркалья современности вполне симптоматична и преходяща: это – своеобразная попытка
бегства от реальности и самого себя, путешествие в Другое. Уже в недрах Зазеркалья человек
начинает ностальгировать по жизни в Зеркале с нормальными условиями и гуманистическими
ценностями. Так, он начинает задумываться об утрате способности мышления, считая, что эту
способность можно восстановить, если собраться с мыслями [1, с. 172]. Вспомним, зазеркальный
братец Тик в «Алисе» замечает вполне резонно и мудро: «главное, не потерять голову», потому
что «если голова на плечах, победа обеспечена!» [1, с. 215]. Подобный ответ создает почву для
оптимизма: из Зазеркалья есть выход и им необходимо воспользоваться. Поэтому, возможно,
следующим витком развития культуры станет возвращение в по-ту-сторону-Зазеркалья, в
Зеркало и восстановление/возрождение ценностей культуры. В связи с этим людям необходимо
срочно отправляться в путь: в Зазеркалье мы засиделись, необходимо быстрее выбраться
отсюда и перейти на новый виток движения потока жизни.
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АНКСИОЗНОСТ, ДЕПРЕСИВНОСТ И КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ
ПАЦИЕНТИТЕ СО КАНЦЕР
ANXIETY, DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS
Абстракт: Познато е дека ракот преставува сериозно и хронично заболување кое во себе
ги содржи чувството на безнадежност и негативните емоции, очекувањето на болната смрт,
симптомите на депресивност и анксиозност, но истовремено создава паника и конфузност кај
личноста. На ваков начин ракот предизвикува драматични промени во психичката рамнотежа
на личноста.
Првите реакции на болното лице се шок и неверување. Се смета дека во овој период не
прифаќањето на вистината преставува одбрана од чувството на анксиозност и безнадежност
кои произлегуваат од оваа болна вистина. Во втората фаза реакциите на пациентот стануваат
се поголеми. Чувстовото дека личноста полека тоне и ја губи перцепцијата со своето тело
преставуваат основни елементи на оваа психолошка состојба. Третата фаза е периодот во
кој пациентот ја прифаќа вистината, при што ја насочува својата енергија и моралната моќ
кон новиот живот. Сега пациентот започнува да живее со својата болест. Но ако емотивните
и бихевиоралните реакции го надминат својот лимит се очекува да се јави депресивно
расположение. Воедно ракот доведува до промени во квалитетот на живот на личноста.
Но ако на време се утврдат психолошките нарушувања кои се јавуваат не само кај
пациентите со рак, туку и кај нивните блиски членови на семејството, како што се анксиозноста
и депресивноста, може да се применат одредени методи и начини со кои ќе се олесни
адаптацијата на оваа нова состојба.
Клучни зборови: рак, пациенти со рак, анксиозност, депресивност, квалитет на животот.
Abstract: Cancer is perceived as a serious and chronic disease which contains hopelessness
and negative emotions, remains of a painful death, symptoms of depression and anxiety, and creates
panic and confusion. In this sense, cancer causes a disaster and a dramatic breakdown in the psychic
balance of the person.
The first reactions of an ill person are shock and unbelief. In this period, non acceptance of the
truth is a defense against the feeling of anxiety and hopelessness arising out of this truth which is
very difficult to endure. In the second phase the patients’ reactions become larger. The basic reaction
in this period is anxiety. Feelings of threat of non-existence, loss of perception with the body are the
basic elements of this psychological state. The third phase is the period in which the patients accepts
the truth, directs his/her energy and moral power to the new life. The patient earns to live with the
disease. If the emotional and behavioral reactions exceed the limits which are expected or deemed
normal it can turn into a clinical depression. Also cancer change the quality of their life.
If we determine the psychological disorders developing in the cancer patients and his/her relatives who jointly experience and endure the pain, anxiety and depression of the patient, we can
develop ways of resolution to facilitate the adaption of both the patient and his/her relatives to this
new condition.
Key words: cancer, cancer patients, anxiety, depression, quality of life.
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” Во одредени моменти живееме така да никогаш не веруваме
во сопствената смрт, туку целосно веруваме во сопствената
бесмртност. Секој од нас секако ќе каже дека знае дека еден ден
ќе умре, дека не се грижи за тоа. Тој/таа убаво се забавуваат, не
мислат на смртта и не се оптеретуваат со неа, но тоа е само
чисто интелектуално вербално признание. Чувството на смрт
привремено е потиснато ”
( Zilboorg, 2003 )
Вовед
Во текот на својот живот секоја личност поминува низ разни и специфични развојни фази
како од физички, така и од психички аспект, кои често пати се резултат на нарушената соматска
состојба.Ова посебно доаѓа до израз кога поединецот ќе се соочи со дијагнозата на малигно
заболување, односно рак, при што кај секој човек се јавуваат низа психолошки реакции. Со
сите физички промени кои ги носи болеста, промените во психичката сфера дополнително го
отежнуваат животот на личноста и неговото семејство.
Малигните заболувања предизвикуваат големо внимание, но и загриженост во
современата медицина, бидејќи и покрај големиот број на модерни и софистицирани апарати
и методи, јасно е дека ”војната” меѓу овој вид на заболувања и медицината се› уште трае, така
да за овој ”масовен убиец” до денеска не е најдено соодветно и успешно ”оружје”. Бројот на
заболени со малигно заболување секојдневно расте, а од друга страна присатно е поместување
на старосната граница на заболените. Според Светската Здравствена Организација ракот
претставува водечка причина за смрт во светот, иако во денешно време се повеќе се зголемуваат
сознанијата за малините заболувања, нивната етиопатогенеза, клиничка слика и прогноза. При
тоа се› поприсатен е фактот дека успехот на лекувањето не зависи само од почетниот стадиум,
хистолошкиот тип, степенот на малигнитет, кинетиката на клетките и начинот на лекувањето,
туку и од присатните психолошки фактори и промени кои се јавуваат кај личноста.
Затоа врз основа на овие сознанија во светот постепено се разви психоонкологијата која
ја истражува и проучува улогата на психичките фактори во рамките на мултидимензионалното
разбирање на малигните заболувања. При тоа психоонкологијата може ја дефинираме како
област на клиничката психијатрија и психологија која ги вклучува дијагностичките, тераписките,
едукативните и истражувачките активности на психијатарот и психологот во онколошките
институции, односно онколошкиот тим. Со ова до израз доаѓа психосоматскиот приод на
малигното заболување, при што потеклото, развојот и текот на болеста се објаснуваат преку
меѓусебното дејство на психолошките и соматските фактори.
Значење на психолошките фактори при настанувањето на ракот
Самото проучување на улогата на психолошките фактори при настанувањето на малигните
заболувања претставува медицински, научен и тераписки проблем. Ракот како соматско
заболување предизвикува низа промени во организмот кои влијаат врз индивидуалните
интрапсихички конфликти и функционирањето на личноста. Патолошкатa активност на
организмот директно дејствува на емотивниот живот, на активноста, природата и интензитетот
на нагонските конфликти.
Психосоматскиот приод на малигните заболувања подразбира постојана интеракција
меѓу соматските и психолошките процеси, при што организмот на личноста се третира како
единствена и неделива целина. Теориите за психосоматското потекло на малигните заболувања
се поделени во две групи: пермисивни и каузални (Boranić, 1979). При тоа приврзаниците на
пермисивните теории сметаат дека психогените фактори не дејствуваат директно канцерогено,
туку дека други непосредни фактори овозможуваат малигните промени да дојдат до израз.
Каузалните теории акцент ставаат на несвесните конфликти кои своето значење го наоѓаат
на соматски план; па заради реален и имагинативен губиток на објектот со неконтролираната
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делба на малигните клетки симболично повторно доаѓа до создавање на изгубениот објект.
Голем е бројот на истражувачите кои сметаат дека при настанувањето на малигномот
важна улога има и теоријата на стресот. Сметаат дека под влијание на стресот доаѓа до
намалување на одбранбените сили на организмот (Holland, 2002). При тоа не е важен само
интензитетот на стресот, туку треба да се води сметка колку личноста е способна да се брани
од стресот во зависност од своите психофизички способности. Истиот автиор истакнува
дека малигните заболувања почесто се јавуваат кај личности со слична психичка структура.
Смета дека онколошките пациенти имаат заеднички потешкотии при изразувањето на своите
емоции, неможност на отворено изразување на агресијата и потиснувањето на депресивното
расположение. Тоа се луѓе добро адаптирани спрема другите, а отуѓени од себе.
Исто така, се знае дека почесто од малигни заболувања заболуваат луѓето кои биле
изложени на радијација, ултравиолетово зрачење, пушење. Но, од друга страна, се претпоставува
дека освен стресот постојат и други психолошки ризични фактори. Така, на пример, група
истражувачи тврдат дека ракот е поврзан со ткн. однесување Тип – Ц, или, пак, личноста е
со предиспозиции кон развој на малигни заболувања (Taylor, 1995). Луѓето со ваква личност
се опишуваат како емоционално мирни, торпидни, наклонети кон негација, потиснување
на емоциите, депресивност и беспомошност. Меѓутоа, емпириските податоци за постоење
на врската меѓу личноста од Тип – Ц и канцерот се слаби. Истражувањата се отежнати и со
фактот дека малигното заболување предизвикува голем број на промени на психолошки план
(перцептивни, когнитивни и емотивни), па затоа некогаш е тешко да се утврди што е причина,
ашто последица.
Психолошки аспекти на малигните заболувања
Веќе првата средба со дијагнозата на малигно заболување кај луѓето предизвикува
посилни емотивни реакции отколку средбата со било која друга дијагноза. При тоа кај секој
од нив се јавуваат одредени размислувања кои од една страна имаат реална, а од друга страна
метафорична основа. Затоа однесувањето на личноста, односно реакцијата на ракот повеќе е
детерминирана од несвесното значење на болеста, отколку свесниот однос кон неа.
Човекот ја доживува болеста не само низ тоа тоа што таа моментално значи за него, туку
и низ тоа што болеста може да предизвика, односно, болеста не е само чувство на слабост
и беспомошност, болка и тага, туку во себе понекогаш содржи закана на лош крај, па дури
и закана на смрт. Самото малигно заболување го актуелизира стравот од смрт како еден од
егзенстицијалите на човековото битисување.
Болеста реално или симболично ја урива претставата на личноста за неговата сила и моќ,
како и долг живот. Ја буди несвесната желба за зависност, за грижа и казна, па и смрт. Кога овие
желби и импулси ќе станат неприфатливи за поединецот, за неговата свест, тогаш на болеста
ќе реагираат со анксиозност, депресивност и чувство на вина.. Од психолошка гледна точка,
намалувањето на самодовербата, чувството на сигурност, зависноста од другите, неизвесната
иднина, стравот од страдање и стравот од непознатото, се дел од бројните прашања и
потешкотии со кои болните од канцер треба да се справат со текот на траекторијата на нивната
болест.
Присатни се силни докази за поврзаноста на ракот и депресивното расположение. Имено
околу 25% од пациентите со канцер имаат изразено депресивно расположение. Се смета дека
депресивноста е резулат на послабата контрола на болката, намалената желба за долготрајна
терапија и неадекватната соработка. Според Националниот Институт за Ментално Здравје
(2002) депресивното расположение може да се манифестира во сите фази при адаптирањето на
личноста на малигното заболување (Herbert, and Cohen, 1993). Депресијата може да влијае врз
текот на болеста и способноста на личноста да учествува во третманот. Па затоа се зголемува
во текот на лекувањето на канцерот, присатна е долго веме по завршувањето на терапијата и
влијае негативно врз квалитетот на животот (Massie, 2004)
Mascо and Dunlap (1990) сметаат дека ”депресијата е природен дел од луѓето со рак”,
додавајќи дека тагата и болката се природни. Велат дека тагата, лутењето, негирањето, стравот,
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нерасположението се присатни кај пациентите со малигно заболување. Затоа сметаат дека
стратегијата на соочување, чувството на губиток, когнитивната проценка и структурата на
личноста многу влијаат при проценката на депресивното расположение кај овие пациенти.
На ова се надоврзува и мислењето дека депресивноста се јавува како последица на губиток
на одреден орган или неговата функција. Се претпоставува дека зголемената депресивност и
агресивност кај жените со карцином на градата е резултат на потиснатиот внатрешен конфкликт.
Од друга страна операцијата и долготрајната хемотерапија може да претставуваат
провокација за јавување на патолошка анксиозност кај личноста која е предиспонирана да
реагира анксиозно (Badger, and Durres, 2007). Стравот не е осамен вид на психоемоционална
реакција на заболената личност. Паралелно се јавува анксиозноста, која е нормална рекација
на карциномот, која може да се јави при земањето на тестовите, чекањето на резултатите,
потврдувањето на дијагнозата на рак, лекувањето или очекувањето на подобрување на болеста.
Кај онколошките пациенти анксиозноста го зголемува чувството на болка, интерферира со
спиењето, негативно влијае еврз квалитетот на нивниот живот, ја зголемува нивната социјална
изолација (Noyes, Clayey, and Honk, 2003).
На крајот стравот од смрт станува двигател на различни облици на психолошко
однесување, заради што личноста развива различни индивидуални и колективни механизми
на одбрана, ритуали и обреди. Сознанието за блиската смрт различно влијае врз личноста,
во себе носи физичка, социјална и психичка дезинтеграција, но истовремено кај пациентите
доведува до јавување на нови модели на однесување.
Затоа, улогата на психијатарот и психологот во онколошкиот тим е многу важна од самиот
почеток при поставувањето на дијагнозата, во текот на лекувањето и во терминалната фаза на
болеста. При тоа основна задача е да се процени и да се најде адекватен пат како на пациентот
да му се каже вистината за неговата болест, а тоа да не предизвика несакани реакции. Освен при
соочувањето на пациентот со болеста, на пациентот треба да му се обезбеди квалитет на живот
кој ќе преставува рамнотежа меѓу желбите, целите и неговата моментална состојба. Па затоа
најдобро е да се зголеми довербата и себепочитувањето на личноста со малигно заболување,
при што истата ќе почувствува дека е сакана и прифатена од блиските и за него важни лица
(Holland, 1989).
Закључок
Заболените од канцер се соочуваат со голем број соматски и психосоцијални проблеми.
Соматската болка која се јавува во сите фази од развој на болеста, а посебно во терминалниот
стадиум, заедно со телесното пропаѓање, губењето тежина, алопецијата, го менуваат
физичкиот изглед на личноста. Се јавуваат страв од смртта, болка, губење на достоинството,
самопочитувањето, неизвесноста, а со тоа се намалуваат и социјалните контакти на личноста
со околината. Затоа, психијатрите и психолозите развиваат низа психолошки интервенции
наменети за овие заболени заради подобрување на квалитетот на живеење на овие лица.
Притоа, помошта се состои во подобро разбирање на болеста и активно соочување со неа,
соочување со стресорите поврзани со ракот и зголемување на позитивната слика за себе (Taylor, 1995).
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БОЛГАРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В
ИЗДАНИЯХ СЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ
Резюме: Тема предлагает обзор изданий славянского календаря в Болгарии, как часть
значимого православного наследия. Цель доклада показать духовно-просветительское
значение славянского календаря в культурной жизни болгар.
Ключевые слова: славянское благотворительное общество в Болгарии; издания
славянского календаря; православное культурное наследие.
Summar : The subject of this report is editions of Slavonic calendars in Bulgaria as part of the
significant orthodox heritage. The report aims at showing the spiritual and educational importance
of the Slavonic calendar for the cultural life of Bulgarians. The objectives are: to give an account of the
establishment and functioning of the Slavonic Charity Society in Bulgaria; to perform a brief bibliometric analysis of the editions; to describe the structure of the calendar; to explain the significance
of the Slavonic calendar as part of the Orthodox cultural heritage; to draw conclusions, based on this
research.
Keywords: Slavonic charity society in Bulgaria; editions of the Slavonic calendar, Orthodox cultural heritage.
Тема определяет следующие задачи: рассказать о создании и деятельности славянского
благотворительного общества в Болгарии, провести краткий библиометрический анализ
изданий, описать структуру календаря; объяснить значение славянского календаря как часть
православного культурного наследия и на основе исследования сформулировать заключения.
Славянское благотворительное сообщество в Болгарии
Славянское благотворительное сообщество в Болгарии является общественной
организацией, которая работает для утверждения духовных ценностей болгарского народа.
Основано благотворительное сообщество 17 августа 1877 года в Тырново и имело своей
целью помогать русским войскам и заботиться о беженцах. Инициатива создания общества
принадлежит Любену Каравелову, а на учредительном документе более шестидесяти подписей,
что свидетельствует о сильном желании среди культурной общественности оказать помощь
оказавшимся в беде людям. В августе 21 числа 1877 года состоялось второе собрание под
председательством Марко Балабанова и «тайным голосованием» избран совет правления в
следующем составе: арх. Стефан, С. Антонов, Г. Хаканов, Л. Каравелов, Ж. Момчев, П. Бояджиев,
Ц. Гичев, Хаджи Тодор, И. Гюзелев [2, с. 647].
Проголосован и одобрен Устав общества. Приоритеты, которые заложены в принятом
Уставе: помогать сиротам, заботиться о вдовах и бедных женщинах пострадавшим в войне;
лечить больных и раненых; собирать денежные средства для достижения вышеуказанных
целей.
Наличие множества беженцев в Тырново, Лясковец и Горна Оряховица становится
причиной, которая заставила руководство Сообщества собираться в третий раз 23 августа 1977
г. и тогда принято решение проводить заседания каждый четверг.
После короткого перерыва, идея о славянском сообществе, мотивирует всех участников
(57 человек), вновь собраться 21 ноября 1899г. (по новому стилю 4 декабря) в здании школы
имени Патриарха Евтимия в Софии. Славянское сообщество возобновляет свою духовнопросветительскую и благотворительную миссию.
01.05.2014 год.
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Авторитет Сообщества основан на компетентности его руководителей и по традиции
управляется выдающимися болгарскими учеными, деятелями культуры и общественности.
Первым председателем стал Васил Друмев, а за ним и Иван Вазов. Последующими руководителями
стали видные академики, профессора, государственные деятели и общественные деятели.
Председателем сообщества на сегодняшний день является акад. Никола Попов.
Важным событием в последние годы стала 110-ая годовщина Сообщества, которая
отмечалась в октябре 2009 года и прошла под патронатом министра культуры, приняли участие
делегации всех славянских стран. Основным мотто явилась идея, что славянство пребудет в
веках [по 5].
По настоянию Славянского сообщества, которое является активной структурой
гражданского общества Министерство культуры стало членом Международного фонда «Форум
славянских культур» с адресом правления в г. Любляна [по 4].
Библиометрический вид периодических изданий славянского календаря
С помощью библиометрических методов делаются социологические исследования,
которые определяют соответствие фонда библиотеки читательским потребностям. Закон
Брэдфорда (эмпирическая закономерность распределения публикаций по изданиям), Закон
Ципфа (эмпирическая закономерность распределения частоты слов естественного языка) и
Закон обратных квадратов (закон Лотки) – самые популярные законы, связанные с важными
явлениями или «регулярностью», которые наблюдаются в научной коммуникации. Приложение
этих законов к периодическим изданиям предоставляют ясную информацию потребителям и
удовлетворение их интересов. [1, с. 112].
Коллекция славянских календарей является библиографической редкостью и существует
не во многих болгарских библиотеках. Проблема охраны и сохранения ценных коллекций
периодических изданий получает все большую популярность, потому что являются частью
культурно-исторического наследия.
Объектом настоящего исследования стали периодические издания славянских
календарей. Представленный материал de visu в двух из самых крупных библиотек страны:
Национальная библиотека имени Святых Кирилла и Мефодия и Рильской библиотеки при
Рильском монастыре.
В Библиотеке при Рильском монастыре находится одиннадцать экземпляров календаря.
Проведен аналитический обзор календарей за: 1908; 1909; 1911; 1913; 1919; 1920; 1928; 1929;
1936; 1938; 1940 годы.
В Национальной библиотеке имени Святых Кирилла и Мефодия хранятся двадцать четыре
экземпляра славянского календаря за: 1908; 1909;1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1919; 1920;
1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1935; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 2007; 2011 годы.
Библиометрический вид славянских календарей можно представить в графической
визуализации. Цель сделать сопоставление между двумя большими библиотеками – светской
и духовной. Комплектация экземпляров в Национальной библиотеки относительно более
полная по сравнению с Рильской библиотекой, потому что у них разный объем фонда и у них
различные области приоритета комплектации. Национальная библиотека стремится включить
в свой фонд издания всех научных областей, а так же и художественную литературу. Рильская
библиотека с подчеркнуто богословской направленностью с типичной монастырской
литературой. Количественная разница в тринадцать экземпляров в пользу Национальной
библиотеки вызвана различным содержанием, объемом и приоритетными областями
библиотечных фондов.
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Структура славянского календаря
Основателем Славянского календаря считается Никола Бобчев. Он редактирует печатные
издания Славянского сообщества: Славянский календарь в период 1908-1938гг., Вестник
«Славянски преглед» (Славянский обзор) с 1907 по 1938гг. и издания Славянской библиотеки за
1920-1938гг. Его брат Стефан Савов Бобчев является председателем Славянского сообщества в
период 1903-1940гг. [по 3]. Оба брата играют значимую роль в развитии Славянского сообщества,
один как председатель, а другой как редактор изданий. Ревностно и усердно развивают
славянскую духовность и культуру и работают во имя единомыслия среди славянских стран.
Порядок Славянского календаря однотипный. Традиционно в начале календаря есть
слово председателя настоятельства. Каждый год текст разный, но тематически подчинен
конкретному событию, которое является значимым в соответствующем году.
Для Православной Болгарии самым главным является христианская праздничная
обрядность, которая занимает существенную часть в культурно-историческом наследии. В
славянском календаре есть раздел „Пасхалия”, в котором указаны все подвижные праздники.
Самым важным христианским праздником является Пасха. В Пасхалии описаны не только
праздники, но есть и другая информация как, например: описание солнечного и лунного круга.
Указаны периоды поста, которые связаны с мясными и периодом заговенья. Представлены
сведения о православной и католической Пасхе; Вознесение, Пятидесятница и др. В
Пасхалии содержится и краткая информация о посте, его значении для духовной и мирской
жизни. Объясняются и существующие четыре поста, которые проводятся в течение года –
Рождественский, Пасхальный посты, посты на Петров день и на День Богородицы, а также и их
продолжительность. Также находим общие сведения о том является ли соответствующий год
високосном или нет, вычисляется его продолжительность с точностью до дня, минуты и секунды
согласно Юлианскому календарю. С учетом толерантного отношения, к другим деноминациям
по отношению к верованиям в Болгарии, вписаны сведения по летосчислению времени
согласно еврейскому и мусульманскому календарям. Выявлены характерные особенности во
все четыре времени года.
На следующей странице указаны официальные праздники в Болгарии, которые
перекрываются с Церковными – большими Господскими, Богородичными и Праздниками
Святых. В список вошли и праздники, связанные с царской семьей, а так же и с национальной
историей.
По содержанию следует информация о самых крупных городах в мире и указана
численность населения в цифрах. Сохранена традиция в каждом издании, включена
тематическая поэзия, посвященная славянам.
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В календаре представлены сведения о мирских исторических событиях: открытие
Америки; перенесение табака в Европу; пресса Гуттенберга и книгопечатанье; первая железная
дорога; изобретение телеграфа и фотоаппарата; даты введения Григорианского календаря в
разных странах мира и др.
Затем следуют периодические издания, посвященные Славянству в Болгарии и
заграницей. Указан редакторский состав, издания и абонемент. Упомянуты славянские
сообщества, четко описаны настоятельство Славянского благотворительного сообщества
в Болгарии. В календаре содержится и подробная информация о создании деятельности
Славянского сообщества. Описано руководство – имена председателя и членов совета
правления настоятельства. Перечислены, все почетные члены сообщества содержится
информация о создании и деятельности Славянского сообщества. В содержание включены и
отрывки из устава Славянского благотворительного сообщества в Болгарии. Регламентированы
цели, состав, участие и т.д. Кратко описаны события, в которых приняло участие Славянское
сообщество в течении года. Подготовлен и представлен финансовый отчет по проведенной
благотворительной деятельности.
Затем следует сопоставительная таблица болгарских и иностранных монет, и такая
информация является полезной для торговых представителей. Упомянут и размер почтовых
расходов. Представлен отрывок из закона о гербовом аналоге. Календарь заканчивается
объявлениями, которые являются актуальными для своего времени, объявления связанные с
торговлей, как вид рекламной деятельности.
Православное культурное наследие в изданиях Славянского календаря
Болгария у истоков славянской письменности и культуры и является первым духовным
предводителем славянского мира. Культ к Святым Кириллу и Мефодию из самых продолжительно
почитаемых культов во всей болгарской истории. В 1985 г. папа Йоанн-Павел II провозглашает
их покровителями Европы.
Православное культурное наследие в изданиях Славянского календаря можно проследить
в содержательном отношении. Во всех изданиях календаря присутствует Пасхалия. Видные
православные представители духовенства являются инициаторами для создания Славянского
календаря. Насыщенный культурными и общественными событиями славянский календарь
издается с благословлением Болгарской православной церкви. Большая часть представителей
духовенства являются и благодетелями календаря.
Болгарское духовенство считает своим долгом принимать участие не только в жизни
церкви, но и в общественных делах. Спонсоры к изданиям календаря, в котором принимает
участие болгарское общество – представители церкви и миряне являются выражением
выявленной позитивности к печатному органу Славянского благотворительного сообщества.
Издания Славянского календаря показывают успешное сочетание православия, славянства и
культуры в глобальном мире различий.
Выводы
-

Многолетняя благотворительная и общественная деятельность Славянского
сообщества прослеживает и гражданскую позицию болгар на протяжении долгих
лет;
Информационный фонд календаря показывает однотипную структуру, которая
направлена к его духовной миссии и его культурно-просветительскую функцию;
Пасхалия в содержании издания является свидетельством для существенного
значения праздничного цикла в бытовой жизни болгарина;
Православное культурное наследие раскрывается в ясной позиции болгарского
духовенства, что касается духовно-нравственного развития личности;
Современное общество нуждается в изданиях календаря, потому что содержит
полезную историко-богословскую информацию, направленную к болгарскому и
мировому славянскому культурно-историческому наследию.
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СЛАВЯНСТВО: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИДЕЙ
SLAVDOM: LINGVOCULTUROLOGY OF THE HISTORY OF IDEAS
Аннотация: В статье рассматривается концепт «славянства» в лингвокультурном аспекте.
В содержании «славянства» выделены такие лингвокультурные элементы, как «славянская
взаимность», «панславизм». В силу избыточности культурной идентичности, славянство
является культурным мостом во взаимодействии Запада и Востока.
Ключевые слова: славянство, культурная идентичность, славянская вазимность,
панславизм, христианство, культурное взаимодействие Запада и Востока.
Annotation: The article discusses the concept «Slavdom» through the lingvocultural aspect.
The lingvocultural elements such as «Slavic mutuality», «pan-Slavism» are marked out into content
of «Slavdom». Because of the excessiveness of cultural identity Slavdom is a link in the interaction of
West and East.
Key words: Slavdom, cultural identity, Slavic mutuality, pan-Slavism, Christianity, the interaction of West and East
Лингво-культурологический концепт «славянство» приобрел в современности явный
гео-политический контекст. Полагаем, актуальным является обращение к изучению основных
культурных смыслов понимания «славянства» в истории древней и современной Европы.
Исторические судьбы славянства, осваивавшего европейское пространство, остались
неразрывно связаны с Европой (Гимбутиене 2003; Гильфердинг 2010).
Основой для лингвокультурологической реконструкции некоторых значимых направлений
в понимании славянства могут стать известные тексты западных философов, культурологов,
российских ученых XIX– XXвв., православное богословие. В исследованиях западных ученых
проблема культуры постсоветского пространства изучается в рамках культурной антропологии
(например, деятельность исследовательской ассоциации «Soyuz»(Post-Communist Cultural Studies Interest Group of the American Anthropological Association, an official unit of the American Association for the Advancement of Slavic Studies; работы B. Grant, F. Markowitz, J. Patica, J.R. Wedel).
Идею «славянской взаимности» встречаем в Повести временных лет. В XVв. идеи
объединения славянских народов развивались Константином Костенчским (Первольф 1874).
В XVIIв. культурологическое понимание славянства раскрыл Ю. Крижанич (Крижанич 1997).
Крижанич рассматривал, в качестве лингво-культурного средства объединения славян,
создание единого «всеславянского» языка. Известный просветитель определял культурную
идентичность как важнейшее основание для развития страны. Ю. Крижанич полагал
негативным влияние иностранных слов, например, на состояние храбрости воинов (Крижанич
1997:115–116). Совершенствование языка и речи является, как писал он, важным средством
усовершенствования в науках и государственных делах (Крижанич 1997:153). Духовной
твердыней народа и государства выступает православная вера (Крижанич 1997:353). Различным
образом рассматривается отношение понимания славянства Крижаничем к «панславизму» (
Пыпин 2002). В конце XVIII–начале XIX веков проблема самоидентификации славянского мира
рассматривалась известными учеными-славистами Г. Шафариком, Й. Пекаржа, Я. Коллара
(Ланцева). Исследователь проблемы славянства В.В. Ламанский отмечал неоднозначное
сочетание, взаимодействие в славянстве двух начал культуры Европы, романского и
германского (Ланцева).
Изучение славянства в контексте восточного и западного христианства является
отдельным направлением исследования проблемы. О построении Вселенской христианской
церкви на основе католицизма писал В. Соловьёв (Соловьев 1999). Для России, как полагает В.
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Соловьев, соединение церквей является высшим призванием и нравственным долгом, а для
славянства «… это самое дело есть настоятельная потребность, насущная необходимость,
без удовлетворения которой славянство как целое вовсе не может существовать» (Соловьев
1999: 42). С одной стороны, отмечает философ, существует всеобщее осознание человеческой
солидарности, а также потребность в интернациональном единстве, с другой стороны, такое
единство в настоящий момент отсутствует (Соловьев 1999: 243). Вселенская солидарность
предполагает, что «… каждая составная часть великого целого‒ каждая нация, каждое общество
и каждый индивид‒ не только имеет право на существование, но и обладает присущей ей
внутренней ценностью, которая не позволяет обращать ее в средство для достижения
всеобщего благосостояния» (Соловьев 1999:243). Соловьев считает необходимым осознание
православными христианами себя как органической части великого христианского тела, …
признать нашу духовную солидарность с братьями на Западе» (Соловьев 1999: 283). Философ
привлекает высказывание митрополита Московского Филарета о том, что «…не приличествует
судить других, но следует предоставить окончательный суд Духу Божию, правящему Церквами»
(Соловьев1999: 301).
В философии и культурологии понимание славянства развивали славянофилы, Н. Я.
Данилевский, К.Н. Леонтьев. Философы и историки особое значение в культурно-историческом
сообществе придавали языку (Гумилёв 2003; Данилевский 2008). О языковом родстве, как
наиболее заметном признаке славянского цивилизационного единства, писал известный
филолог-славист, историк, этнограф начала XXв. Т. Д. Флоринский (Бутковский). Возможность
внутреннего единства славян, как писал В.В. Ламанский, заключено в христианском братстве
и свободе, знамени славянских первоучителей, объединивших славянской грамотой всех
в одну славянскую церковь (Русско-славянская цивилизация 1998:397). Н.Я. Данилевский
рассматривал, в качестве необходимого, сочетание независимости и единства славянских
народов (Русско-славянская цивилизация 1998:297). М.М. Погодин писал о славянской
соборности, как чувству и сознанию духовной взаимности (Русско-славянская цивилизация
1998:365). «Не гордись перед Белградом, – писал А.С. Хомяков, –Прага, Чешских стран глава! Не
гордись пред Вышеградом, Златоверхая Москва! Вспомним, мы родные братья, Дети матери
одной, Братьям братские объятья, К груди грудь, рука с рукой» (Русско-славянская цивилизация
1998:427).
Западные культурологи (А. Тойнби, О. Шпенглер) выделяли, в качестве отдельного
цивилизационного типа, культуры, основанные на восточном христианстве, в состав которых
входили славянские народы. В понимании славянского сообщества отмечается также
особое значение этнокультурного, а не только цивилизационного подхода (Бутковский). О.
Шпенглером использовался термин «псевдоморфоза», проявляющегося на фоне мощного
влияния соседних по отношению к славянам этнокультур(Бутковский). Шпенглер использовал
это понятие применительно к деятельности Петра I(Бутковский). Б. Бутковский полагает, что
псевдоморфоз проявляется «…значительно шире, и в той или иной мере присутствует во
всех регионах славянского мира на разных этапах истории» (Бутковский). Псевдоморфоз
оказывается синонимичным с «чужебесием”,“ксеноманией”, означающим влечение, во вред
своей, чужой культуре( термин Ю. Крижанича)(Бутковский). В геополитическом смысле
славянство занимает положение моста между Западом и Востоком (Heartland, срединная,
осевая земля) (Бутковский).
Крайним вариантом неприятия культурной идентичности славянства в XX веке является
идеология национал-социализма. А. Гитлер в «Майн Кампф» писал о большевизме, лишившим
русский народ интеллигенции (Яковлев). Гитлер развивал также идею неполноценности
славян. В XXIв. видим возрождение идей национал-социализма на Украине. Беспрецедентным
геноцидом славянских народов в XXIв. стала военная операция НАТО против Югославии.
Проблема славянства, в контексте культур Запада и Востока, рассматривается в
православном богословии (Ланцева). Идеи славянской взаимности придерживались
свт. Филарет Московский(Русско-славянская цивилизация 1998: 304), архиепп. Леонид
(Краснопевков), Никанор (Бронкович), свтт. Сильвестр (Ольшевский), Иларион (Троицкий).
Свщмч. Иларион (Троицкий) в «Письмах о Западе» раскрывает противоречивые аспекты
123 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

взаимодействия славянства и культуры Запада. Католичество славян отличается особой
религиозностью (Ланцева). Православие, как основа славянской взаимности, не предполагает
обособления, принимает во внимание достижения западной цивилизации (Кучмаева 2012;
Панарин). Такой подход к славянству не является панславизмом.
Проектное исследование концепта «славянство» обнаруживает целый ряд позитивных
культурных смыслов последнего. Славянство признано, в качестве особого, своеобразного
историко - культурного типа (в том числе, в трудах известных западных философов и
культурологов). В контексте культурологической перспективы, славянство отличается
богатством, разнообразием его духовно-культурного содержания (не ограничиваясь
отнесенностью к западной или евразийской культурам). Славяне всегда оставались
своеобразным гео-культурным «мостом», культурным посредником многих цивилизаций. В
XX –XXI вв, после глобальных гео-политических перемен (крах социалистических режимов в
Европе, распад СССР), наблюдаем, в отношении к славянству, тенденцию к рецидиву националсоциализма. Культурная панорама современной Европы, других территорий западного мира
многовариантна, поликультурна (в историческом и современном аспектах). Славянство в
истории и современности довольно часто выполняло избыточные (в связи с богатством
культурной идентичности) миссии в культуре. Современное отношение к славянству, в
геополитическом измерении, радикальным образом отходит от признания культурной
самостоятельности последнего (что является основой непонимания)( Маличевич П.). Гуров в
Ялте ( герой «Дамы с собачкой» А.П. Чехова) не заболел в Крыму. Он влюбился в обычную женщину.
Это была Любовь. Россия не является «больным человеком Европы» (термин использован Р.
Коэном в статье «Глупость Путина в Крыму», опубликованной в «Washington Post»). Культурная
идентичность славянства не ограничивается рамками Европы, славянство представляет собой
пограничье, выступая в качестве посредника восточной и западной культур.
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АНАЛИЗА НА ДИСКУРСОТ ПОВРЗАН СО ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА
СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
DISCOURSE ANALYSIS RELATED TO THE STUDENTS’ PERCEPTION
OF PRINTED MEDIA IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Апстракт: Дали се читаат дневните весници во Република Македонија од страна на младата
популација? Колкаво е нивното влијание? Кои содржини се најчитани? Кои содржини најмногу
им пречат на младите? Ова се главните прашања на кои се фокусира трудот и врз основа на кои
е спроведено истражување меѓу студентите на Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип.
Трудот го поддржува фактот дека младите луѓе/студентите се свесни за значењето
на информираноста и, согласно тоа, дека за состојбите се информираат преку печатените
медиуми. Целта на трудот е да се претстави односот на студентите кон печатените медиуми. При
истражувањето се користени дескриптивната и квантитативната анализа, индукција, дедукција
и аналогија, а од истражувачките техники/алатки, користен е анкетен прашалник.
Резултатите од спроведеното истражување ја потврдуваат почетната хипотеза дека
младите/студентите ја знаат вредноста на информираноста. Дополнително, анализата на
добиените резултати упатува на генералниот заклучок дека популарноста на печатените
медиуми кај младите е присутна, но со поинаков начин на нивно следење – преку Интернет. Но,
загрижувачка е констатацијата која произлегува од истражувањето, дека едни од содржините
кои најретко се читаат се содржините од науката и технологијата - што остава простор за
медиумско анимирање на младите во таа насока.
Клучни зборови: млади, студенти, печатени медиуми, дневни весници.
Abstract: Whether young people in the country read daily newspapers? What is their impact?
Which contents are widely read? Which contents are young people mostly bothered by? These are
the main questions of scientific paper based on research conducted among the students of the University “Goce Delchev”-Stip.
This paper supports the fact that young people (students) are aware of the importance of information and, accordingly, for the various events and happenings students are informed through the
printed media. The aim of the paper is to present the students’ perception of the printed media. The
survey used descriptive and quantitative analysis, induction, deduction and analogy. Questionnaire
was used as a research technique/tool.
The results of the survey confirm the initial hypothesis that young people/students know the
value of information; that the popularity of printed media among young people is present, but with
a different way of reading - via Internet. Finally we a concern about the neglect of interest about
the contents related to science and technology - which leaves space for media animation of young
people in direction of increasing students’ interest above mention fields.
Keywords: youth, students, press, daily newspapers.
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Вовед
Изразот “масовно” во поимот масовно комуницирање веќе не значи само масовна
продукција и пренос на идентични информации кон голема маса луѓе, туку ја одредува и
појавата на масовен корисник како атомизиран поединец на масовното општество. Рајт Милс
(Wright Mills) ќе запише дека масовните медиуми на човекот од масата не му ја посредуваат
вистинската суштина на настанот, туку го осиромашуваат. Дури и повеќе од тоа - тие му
кажуваат кој е - му доделуваат идентитет; му кажуваат што сака да биде - го насочуваат неговото
настојување; му кажуваат како да се постигне таа цел - нудат техника; му кажуваат како да си
докаже дека е на целта и кога не е - му покажуваат како да избега од вистината. Ова денес е
основната психолошка формула за масовните комуникациски средства, формула за лажниот
свет кој го измислуваат и кој го пропагираат (преземено од Шопар, 2010:134). Во таа насока од
исклучително големо значење е влијанието што го имаат медиумите врз младата популација
– од образовен, политички, културен, историски, социолошки и друг аспект, што секако има
значаен импакт врз нивното профилирање во реалноста во која живеат и во реалноста што им
се проектира од страна на медиумите - печатени или електронски.
Во трудот се задржуваме на печатените медиуми, за кои еден од првите теоретичари на
“новинарската наука” Карл Бучер (Karl Bucher) ќе истакне: “Весниците од установи за објавување
вести станаа носители и креатори на јавното мислење, бојно средство на партиската политика”
(Bucher, on line). Тргнувајќи од влијанието на масовните медиуми врз младите, истовремено
и од нивната популарност, гледаност или читаност, но истовремено и од довербата во нив,
се поставува генералното прашање за односот на младите кон медиумите. Во фокусот на
истражувањето е односот на студентите кон печатените медиуми во Република Македонија.
Истражувањето беше спроведено во периодот септември - ноември 2013 година, меѓу
студентите на Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип, и даде значајни резултати кои би можеле
да послужат за некое идно, можеби и компаративно истражување во кое би биле опфатени
и студентите од другите универзитети во државата. Истражувањето беше спроведено преку
анкетен прашалник со кој беа опфатени 560 студенти, на возраст од 19 до 22 години, од кои
320 (57%) од женски пол и 240 (43%) од машки пол. Целта на истражувањето беше да се согледа
состојбата кај младите/студентите во однос на популарноста на дневните весници наспроти
информативните вести на ТВ и Интернетот, нивната доверба во медиумите, нивната перцепција
за влијанието на медиумите врз формирањето на нивните мислења и ставови. Студентите имаа
можност да се изјаснат за нивниот омилен весник, за тоа кои рубрики им се омилени, но и за тоа
што најмногу им пречи во весниците.
Печатот и неговото влијание
На студентите им беа поставени прашања за тоа дали читаат и купуваат дневни весници;
дали сметаат дека во весниците има доволно едукативни содржини за младите; кој е нивниот
омилен дневен весник; кои рубрики и содржини од весниците редовно ги следат; има ли одредени
содржини во весниците кои им пречат...
На прашањето поврзано со читаност на дневните весници, најголем дел од студентите
(300 или 53.57%) одговорија позитивно; 188 студенти, или 33.57%, се изјаснија негативно, а со
ретко или понекогаш 72 студенти, или 12.85%. Значајно е да се напомене дека позитивниот
одговор, не значи и “купување весници” затоа што речиси сите испитаници читањето на дневни
весници го поврзуваат со нивно следење на Интернет. Во прилог на ова се одговорите на
следното прашање Дали купувате дневни весници? на кое најголем дел од студенти (460 или
82.145%) одговорија негативно.
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Дали читате
дневни весници?

Да

Процентуална
застапеност

53.57%

Не

Ретко/понекогаш

Вкупно

12.85%

100,00%

33.57%

Табела 1. Добиени одговори на прашањето Дали читате дневни весници?
Дали купувате
дневни весници?

Да

Процентуална
застапеност

53.57%

Не, ги читам
на Интернет
82.145%

Вкупно
100,00%

Табела 2. Добиени одговори на прашањето Дали купувате дневни весници?
Студентите сметаат дека во весниците нема доволно едукативни содржини за младите.
Негативно одговориле 286 студенти, или 51.07%; со “има, но не доволно” одговориле 164, или
29.28%, а позитивно 128, или 22.85%. Она што го посочуваат во најголем дел од добиените
одговори е дека во весниците има преголема застапеност на политички содржини, а
едукативните содржини за младите се занемаруваат.
Омилен дневен весник на студентите, според добиените одговори, е дневниот весник
“Вест”. Објаснувањето што го даваа студентите беше дека “Вест” привлекува со својот формат,
со забавните содржини и рубрики, со необичноста на покривање на настаните, атрактивните
насловни страници. Оттука, за овој дневен весник се изјаснија 244 студенти или 43.57%. На
второ место е дневниот весник “Дневник” (68, или 12.14%), а потоа следуваат “Вечер” (32, или
5.71%) и “Нова Македонија” (20, или 3.57%). Голем дел од студентите немаат свој омилен дневен
весник (196, или 35%).
Кој е вашиот
омилен дневен
весник?
Процентуална
застапеност

Нова
Македонија
3.57%

Дневник

Вест

Вечер

12.14%

43.57%

5.71%.

Немам омилен
дневен весник
35%

Вкупно

100,00%

Табела 3. Омилен дневен весник на студентите.
Рубрики и содржини од весниците кои редовно ги следат?
Најследени рубрики од страна на студентите се рубриките Култура и Политика, за кои
се имаат изјаснето по 200 испитаници, или 35.71%. Потоа следат: Занимливости и забавни
содржини (160, или 28.57%), Спорт (60; 10.71%), Здравје, мода, убавина (40; 7.14%), Хороскоп
(40; 7,14%). Најмалку следени се содржините од областа на наука и технологија (30; 5.35%),
економија (20; 3.57%), црна хроника (10; 1.78%).
Има ли одредени содржини во весниците кои ви пречат? На ова прашање најголем дел
од испитаниците (470, или 84%) одговориле дека има, притоа истакнувајќи дека најмногу им
пречат содржините од политиката. Посочуваме некои од добиените одговори од страна на
студентите:
- “Самата насловна страница, преплавена со информации од политиката, ми создава
отпор да го разгледам весникот.”
- “Има толку многу политика што и воопшто да не се чита весникот само од насловите
може да се биде во тек со случувањата.”
- “Нѐ задушуваат со политика и затоа не ни сакам да ги читам весниците.”
- “Политиката е толку застапена што дури и во забавата и културата може да се
препознае.”
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Начин на информирање
Во однос на прашањето на кој начин најчесто се информираат, со мал процент на
отстапување, има едногласност во одговорите, а тоа е дека најчесто се информираат преку
Интернет - 540 (96.42%). Пренесуваме дел од добиените одговори: “поголемиот дел од денот
го поминуваме на Интернет”; “на Интернет информациите најбргу се шират”; “повеќе нѐ
интересира некој трач отколку црна хроника или политика”; “се информираме преку Интернет
за да не плаќаме за весник”, “зошто да купуваме весници кога истите информации ги има на
Интернет”. Останатите 3.58% ги посочиле ТВ вестите како начин на информирање.
Следното прашање имаше за цел да ги спротивстави само информативните вести на ТВ
и дневните весници. Добиените одговори се во корист на информативните вести на ТВ, преку
кои се информираат најголем дел од студентите (440, или 78.57%). Преку дневните печатени
медиуми се информираат 80, или 14.28% од испитаниците, а подеднакво преку двата медиума
40, односно 7.14% од испитаниците.
Студентите сметаат дека медиумите имаат исклучително големо влијание врз формирање
на нивните ставови и мислења за настаните и случувањата во земјата (позитивно се изјаснија 420,
или 75%). На прашањето дали поголемо влијание имаат електронските или печатени медиуми
предничат одговорите во корист на електронските медиуми: 320 студенти, или 57.14% сметаат
дека поголемо влијание имаат електронските медиуми во споредба со печатените медиуми за
кои се изјаснија 160, или 28.57%; 80 студенти (14.28%) сметаат дека електронските и печатените
медиуми имаат подеднакво влијание.
Во однос на довербата во печатените, односно електронските медиуми, поголемиот број
од анкетираните студенти (294, или 52.5%), повеќе им веруваат на електронските медиуми, затоа
што (како што истакнуваат во своите одговори) “поверодостојно и поопширно ги прикажуваат
настаните”, ”медиумот во електронска форма има можност на исправка на она што е напишано
и прикажано во текот на денот и тоа да го стори во следните информативни вести”. Оние
коишто повеќе им веруваат на печатените медиуми (156, или 27.86%), сметаат дека новинарите
во печатените медиуми “имаат поголема слобода на изразување, помалку се партизирани и го
објавуваат она што е најдобро”. 80 испитаници, или 14.28%, подеднакво веруваат и на печатените
и на електронските медиуми. Останатите испитаници (5.36%) се изјаснија дека не им веруваат
ни на едните, ни на другите.
Заклучок
Резултатите од истражувањето даваат сигнификантна слика за перцепцијата на младите
студенти на медиумите во Република Македонија, поточно за нивниот однос кон печатените
медиуми.
Сумирано, од резултатите од истражувањето се заклучува следново:
- Најголем дел од студентите читаат дневни весници, но тоа го прават на Интернет;
- Студентите сметаат дека нема доволно едукативни содржини во весниците;
- Посочуваат дека политиката е презастапена, а содржините за младите се занемаруваат;
- Во дневните весници најмногу ги следат рубриките поврзани со култура и политика,
занимливости и забава, а најмалку содржините од областа на науката и технологијата,
економија и црна хроника;
- Повеќе сакаат да се информираат преку информативните вести на ТВ отколку преку
дневните весници, но како најзастапена форма за информирање се јавува Интернетот.
- Омилен дневен весник на студентите им е “Вест”.
- Студентите сметаат дека медиумите имаат исклучително големо влијание врз
формирање на нивните ставови и мислења за настаните и случувањата во земјата, при
што поголем дел од студентите сметаат дека поголемо влијание имаат електронските
медиуми во споредба со печатените медиуми.
- Студентите имаат доверба во медиумите и повеќе им веруваат на електронските
медиуми.
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Согласно добиените резултати, произлегува дека не е намалена читаноста на дневниот
печат, туку истиот се следи во најголем дел преку Интернет. Довербата во печатените медиуми
е помала отколку во електронските, но тоа веројатно е одраз на сѐ помалку застапената форма
на директен контакт со весникот в рака. На студентите им пречи преголемиот број содржини
поврзани со политика, на сметка на едукативни, културни и забавни содржини, но од друга
страна тоа не значи дека не се следат содржините од политиката - веројатно поради нивната
презастапеност и неодминливост тие се следени од голем дел од нив. Загрижувачки е податокот,
со оглед на тоа што се работи за испитаници – студенти, дека меѓу најмалку следените содржини
се оние од областа на науката и технологијата што остава простор за медиумско анимирање на
младите во таа насока.
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ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕФОНИЈА - ТЕЛЕФОН СО ЧОВЕЧКО ЛИЦЕ
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕФОНИЈА – ТЕЛЕФОН СА ЉУДСКИМ ЛИЦЕМ
INTERNET TELEPHONY – PHONE WITH A HUMAN FACE
Резиме: Револуцијата во информатичката технологија како модерна социјално
економска парадигма условена од развојот на новата технологија воведе многу промени во
деловните комуникации. Експлозијата од информации и технолошките карактеристики на
мобилните средства на комуникација од третата генерација кои се користат информационите
супер автостради имаа влијание фиксната телефонија да ја изгуби битката во борбата со
мобилната телефонија.Во конвергенцијата на комуникациските видови посебно место
зазема интернет технологијата, методологијата за пренос на гласовните комуникации и
мултимедијалните содржини преку интернет.Мобилните телефони можат да работат како
интернет терминали,безжичната технологија станува омилен начин на телефонирање,систем за
бесплатно праќање аудио и видео разговори.Од друга страна дигитализацијата на електронски
конвертирања на слики ,звук и текст во процесот на декодирање може да предизвика
трансформација на оригиналната содржина во „совршена копија на оригиналот“, Поради тоа
во деловните комуникации од исклучителна важност потребно е да се дефинираат моралните
вредности на етичкото однесување.
Клучни зборови: нови технологии,телефонија,интернет,дигитализација,морал.
Abstract: Informatics revolution, as a modern social-economical paradigm caused by new
technologies, inducted many changes in business communications. The explosion of information
and technological characteristics of the third generation mobile communication devices that use
information by super highways impacted on fixed telephony to lose the battle in a duel with mobile
telephony. In convergence of communication aspects special place is occupied by intern technology, methodology for voice communication transfer and multimedia content via the Internet. Mobile
phones can work as internal terminals, wireless technology is becoming a favorite way of phoning,
system for free audio and video conversation sending. On other hand, electronic conversion digitalization of picture, sound and text in network decoding process can cause transformation of original
content into “a perfect copy of the original”. Because of that, of extreme importance in business communication is defining moral values of ethical behavior.
Keywords: new technologies, telephony, internet, digitalization, moral.
Сажетак: Информатичка револуција, као модерна социјалноекономска парадигма
условљена развојем нових технологија, увела је многе промене у пословним комуникацијама.
Експлозија информација и технолошких карактеристика мобилних средстава комуникације
треће генерације које се служе информационим супераутопутевима утицале су, да фиксна
телефонија изгуби битку у дуелу са мобилном телефонијом.У конвергенцији комуникационих
видова посебно место заузима интернет технологија, методологија за пренос гласовних
комуникација и мултимедијалних садржаја путем интернета. Мобилни телефони могу да раде
као интернет терминали, бежићна технологија постаје омиљени начин телефонирања, систем
за бесплатно слање аудио и видео разговора. С друге стране дигитализација електронског
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конвертовања слика, звука и текста у процесу декодирања може изазвати трансформацију
оригиналног садржаја у „савршену копију оригинала“. Због тога је у пословним комуникацијама
од изузетне важности да се дефинишу моралне вредности етичког понашања.
Кључне речи: нове технологије, телефонија, интернет, дигитализација, морал.
Telephone communication as a cornerstone of modern civilization
Since Alexander Graham Bell in 1872 in Boston has patented phone, many changes followed in
the area of society, especially in communications. Device to communicate on distance that receives
and transmits human voice or some other sign from one place to another, has become a cornerstone
of modern civilization, because of its ability to secure almost immediate connection between all the
part of the Globe.
Canadian sociologist of culture Marshall McLuhan nearly a century later, foretelling the era of
Internet in one interview said that computer has the potential to achieve technologically mediated
universal understanding and unity, the state of immersion in Logos that could tie humanity on one
family and create harmony and peace [5]. Because, how John Bernal claims “possibilities that science provides can be realized just by creating newly regulated and integrated political and economic
system in world standards” [4].
Telephone communication is a specific form of oral communication during which first impression is often formed about business partner of institution. Because people who make long introductions before they get to the point, widely and with a lot of repeating talk about what’s obvious, or use
puzzling allusions, get us easily to the edge of patience [9]. Communication by phone, and in recent
time also by popular internet video service, phone and chat communication “Skype” is very significant taken that it gives the possibility of fast and effective information exchange. Because internet
promises and keeps the promise of availability of increasing number of various information and develops services that treat information and communication in a multimedia and hypermedia way.
Multimedia information processing refers to presenting and processing information by applying to
or more forms of communication, i.e. to showing information on more “media ways”. Hypermedia
should be tied to the speed of information access, i.e. to the connection of data inside the database
[8].
Thanks to the internet potentials, phone communication didn’t stay poor cousin from the country, but, contrary, it became one of the leading forms in business correspondence. According to a
research by Forrester Research for Citrix Online, from October 2010 even 90% of surveyed stated that
in business communication they mostly use smartphones (phone calls). Anyway, Jackquette says
how each ideology tends to direct social processes and gain supporters for that direction of social
development that is levied by its actors “the protectors”, modern technology comes as an “ideology
without words”, and that’s why it’s exactly even more powerful ideology than the other kinds [3].
Telephone communication became a process that changes under active influence of
communicator’s needs. In that term is used fixed phone that is connected with cables; wireless and
radio-phone that use analog and digital signals; satellite phone that uses telecommunication signals
and Skype that uses the internet.
Telephoning in the era of electronic communications
Fixed telephony, connected with cables despite all the advantages in electronic world of communication is losing the battle in a duel with mobile telephony, especially with new generation devices. Mobile phones beside primary purpose are suitable for writing messages and can be in direct
connection with electronic e-mail, chat communication and Web content. Unless direct call isn’t necessary, message can be sent or voice message be recorded (voice mail). Modern fixed and mobile
phones have an option of leaving messages on a “secretary”. The message is left after you carefully
listen to the voice on the “secretary”. The largest advantage of mobile phone devices is its availability,
both spatially and temporally, also financially.
With the development of the internet also the internet telephony is being created (Voice over
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IP, VoIP), methodology for transferring main and multimedia content by “network of all networks”,
that implies achieving communicational services through the internet instead across the phone network. Technically it means that analog voice signals are being digitalized and encoded, and digital
information grouped in packages that are being transferred.
VoIP systems are available on desktop and laptop computers, as well as on smartphones.
Among the most famous VoIP service providers (Voice over Internet Protocol) are Skype and Google
Talk, wherein Skype allows free calls for private users and minimally charges use of public phone networks. Internet telephony compared to mobile, expands its functions, therefor besides caller identification (Caller ID), voice mail, fax, blocking calls, call waiting, diverting calls, redialing, number transfer,
talking with more people lets you video call, sending emergency messages, picture and video file
transfer.
Skype service program, whose founding is linked to two Swedes in 2003 is based on a VoIP
protocol. Thanks to cheap phoning over the internet1, (Skype Out), communicating with users from
classic phone networks (Skype In) to voice mall (Skype Voicemail) has totally changed the way of
communication.
Riaz Ahamed, professor in Information Technology and Computer Science with Universidad
Azteca de Chalco, Mexico, states following advantages of using VoIP system in business: decreasing
expenses; flexibility; more options (beside telephoning); reliability; call quality; easy installation and
use; bigger productivity; better communication with clients and employees; relieved distance work;
easy system upgrade easy integration with other applications such as e-mail, instant messenger, web
browser, social networks; video call possibility; conference call possibility with more than two persons; effective use of bandwidth and transfer of other data types besides voice – picture, text, video
files [10]. We are adding mobility, since VoIP systems only need internet connection, not a physical
address.2
Technology isn’t naive
Communication systems nowadays are mostly of visual character because of which the modern aspects of internet phoning require special knowledge, because digitalization of electronic
picture, sound and text conversion in the process of decoding can cause transformation of original
content into a “perfect copy of the original”. Important issue on a way to someone becoming a good
flight controller, good oncologist or good policeman consists of finding a way to coordinate responsibilities of this roles with individual skills [6]. Because, nowadays man leaves in a world determined,
chained by date’s network, relativistic; in a world that’s purpose itself has gone wild (“lying time on
the wall”, as Miljkovic would say), and history doesn’t have any end times… [2] Mobile phones offer
more possibilities for hiding the truth, or lies – from name writing on a display to controversial SMS
messages.3
One of the important assumptions of phone communications are expectations based on formed impression. First impression largely affects further communication. By the rule for the good
communication flow in phone communication especially significant are first ten seconds, i.e. the
time when trust is gained and comfortable atmosphere is being set. When a person feels that it’s
truly accepted, the way they are, only than is willing to advance, to thing about changes and development, to be different, to achieve maximum life possibilities [12].
Postmodernism, time in which we live isn’t a period or a phase, but a way of thinking, habits,
perceptions, spiritual emotions. Rapid development of technology and digital platforms lead to
creation of one ocean overfilled with novelty in which modern man can swim difficulty. Technology,
however, isn’t innocent and requires strict rules of behavior. Telephone bon-ton implies: answering a
call before the third ring; always remembering client’s last and first name; carefully listen to the caller;
not interrupting him while he’s taking; being positive and kind; avoiding buzzwords in your speech;
checking that client understood you; phone conversation style should be concrete, affirmative, clear
1
According to different studies compared to traditional phoning, by using mobile telephony could be saved 755-80%, especially on international calls, that are much cheaper.
2
VoIP systems are easily moved to a preferred location, and thanks to unique number, users can use their cellphones and
laptop devices and establish call with wireless network.
3
According to studies, human lies averagely 200 times a day and in most cases it’s happening during phone conversations.
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and distinct and terminology adjusted to the level of clients education. And some more: while you’re
talking, sit up; during conversation don’t show boredom or anxiety; don’t elaborate informations
quickly; don’t eat, during or smoke during the conversation and do not forget politeness, clarity and
brevity [1].
Epilog
According to N. Luhmann each communication involves selection within itself that can be a
sign of communicator’s manipulative purposes. Communication changes message recipient’s state
and at the same time acts like his limitation [7]. Because, ethics of surviving technological civilization
simply cannot avoid postulating responsibility for inter-mediate and far-reaching consequences of
our activities, if they represent coherent part of composing activities that create results with dangerous effects [11].
Ethicists mostly try to find principles that correspondents could use while solving moral concerns. Professional’s features are recognized in their activity in a form of “triple A” – Autonomy, Authority and Altruism. Autonomy is about possibility of independent judgment and decisiveness of a
professional about what and how to act; authority is related to the level of available knowledge and
the scale of professional’s acceptance by the client; altruism of a professional is recognized in taking
over duties and providing knowledge for the general good [13].
By inducting unity, innovation and creativity as its components, internet telephony, phone
with “human face” becomes more and more complex and attractive than the idea itself of using usual
moral standards in the process of business communication.
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COMPARING POST-COMMUNISM «BIG» AND «SMALL»: THE INAUGURAL ELECTIONS IN RUSSIA AND MACEDONIA (THEME DEVELOPMENT)
Annotation. The article will discuss the inaugural elections held in Macedonia and Russia. Both
countries at one point in time were members of larger Socialist states. Macedonia used to be a part of
the former Yugoslavia while Russia of course was the main state making up the former Soviet Union.
This historical and geopolitical fact unites the two countries for a comparison. There is a difference,
however, in the scale and degrees of comparison between the two countries: the population, the
territory and so on. This is why my article is entitled ‘Comparing Post-communism Big and Small.” The
title, of course, is just wordplay: it is understood that there is no such thing as large post-communism
and small post-communism formally. Rather, my ultimate purpose is to show how the democratic
political process developed and evolved in both the biggest and smallest socialist countries. I have
already talked about this theme at the conference in Calcutta, India. Now I want to continue it.
Key words: countries, Macedonia, Russia, inaugural elections, post-communism, governing elites, counter-elites, similarities, differences.
What tasks and/or problems do ‘inaugural elections’ decide and solve?
What kinds of transition results ought to be seen in real terms?
1. ‘Inaugural elections’ ought to be accompanied by the formation of pacts between elites. That
is, we should see a sense of political agreement and consensus between governing elites and counter-elites.
2. ‘Inaugural elections’ ought to be fast. That is, they should take place relatively quickly after
the fall of the authoritarian regime.
3. ‘Inaugural elections’ should be all-encompassing. That is, power must be democratically chosen from all levels of the societal hierarchy. No level should be banned or denied access.
4. ‘Inaugural elections’ ought to take place under the conditions of a rapidly forming multiparty system. These last two aspects are absolutely complementary processes to each other and
both are essential.
5. ‘Inaugural elections’ ought to be the means for democratizing to an all-encompassing sociopolitical system. In other words, the elections themselves are not only a mechanism for the realization of technical problems, but are in fact an instrument for the real-term democratization of society
as a whole.
6. Finally, ‘Inaugural elections’ must be trusted by the people. This is a critical condition, without
which all the rest becomes irrelevant and illegitimate.
And so, how did the process and results of the ‘inaugural elections’ in Russia and Macedonia
compare?
The Russian Case
1. Pacts.
It is difficult to find direct evidence of ‘pacts’ in Russia. The elite and counter-elite never achieved consensus and still have not achieved consensus. The various branches of power began to confront one another. This confrontation led in part to the storming of the Russian White House in 1993
and the dissolution of the entire system of representative government. In fact, this was a massive
inter-elite collision. In light of this it is important to emphasize that in August 1991 the President
of Russia and the Supreme Soviet were steadfast partners in the fight against the leadership of the
Communist Party of the USSR.
страна | 134

25.04.2014 год.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

2. Pace.
B.N. Yelstin did not force the enacting of ‘inaugural elections’ and decided upon them only then,
when he was certain he had secured the ‘state’ as much as was possible. Until then it was highly likely
that he was ready to postpone if not outright cancel the Presidential elections in 1996. If that had
in fact taken place, then the ‘inaugural elections’ in Russia would have formally been illegitimate. I
should note that in Russia at the time it was highly unlikely that there were any civil service cadres
not, in one way or another, connected to the Communist Party of the USSR.
3. The levels of hierarchy where elections took place.
At the outset of transition, President Yeltsin ended up not conducting elections of any kind:
there were no presidential elections (recall that Yeltsin himself was appointed President by the RSFSR
on June 12, 1991); there were no parliamentary elections (the All-Union RSFSR was appointed in the
Spring of 1990); there were no gubernatorial elections (they were all initially appointed); there were
no regional legislative elections (they were appointed in 1990 and still carried Soviet nomenclatures);
there were no elections for the heads of administrations of cities and regions (governors appointed
them); and finally there were no elections for local municipalities (the sub-regional Soviets were appointed in 1990). Even after the storming of the Russian White House authorities did not conduct
elections across the board, even though it likely would have been popularly supported and easy to
enact. In the end, only the Federal Duma (December 1993) and regional legislatures (Spring 1994)
were elected. Few today seem to recall these facts, but it is important to point out that from 1993
to 1995-96 local self-administration (ie, the city and regional administrative heads) in ‘democractic’
Russia was represented ONLY by appointees!
4. Party System.
The party system in Russia developed in sharp dichotomy, drawn along blunt ‘Communist-Democrat’ lines. A normal and diverse party system did not form, leaving the country only two diametrically-opposed, mortal enemies as choices: ‘Democrats’ on one side and ‘Communists’ on the other.
5. The Democratization of the Socio-political System
The possibility to democratize the socio-political system was ultimately blocked by the refusal
to conduct quick ‘inaugural elections,’ establishing the practice of naming appointees, and creating
the ‘power vertical’ in 1991. The ‘power vertical’ was NOT an intellectual product of the Vladimir Putin
team, but rather was the practice and norm of governmental construction under Yeltsin.
6. Societal Trust in Power.
Yeltsin during Perestroika was the idol of tens of millions of Soviet people. The people believed
in two ‘miracles’ – Yeltsin and elections. But Yeltsin did not conduct elections, and as a consequence
the people once again lost faith and trust in the power of government. However, this general phenomenon still survives today, only with a different degree of poignancy.
The Macedonian case
I am a political scientist and never idealize the political situation in post-communist countries.
As such, I must make note that the first step to democracy in Macedonia was quite a bit different from
what we might expect.
1. Pacts.
In Macedonia, in contrast to Russia, the elite pact was an objective reality. Here we did not see
the stark division of society into proponents and opponents of socialism. I conducted field research
in the Macedonian republic during the months of April and May 2012. I utilized in-depth interviews
as my chief method. I surveyed former communist party cadres across the board. All of the interviewees – from the former Secretary of the Central Committee Union of Communists of Macedonia
to the heads of party committees from cities all over the republic – said the exact same thing to me:
there was ‘another socialism’ in Yugoslavia. This socialism significantly differed from the socialism in
the USSR. Both the power elites and society in general in Macedonia wanted a democratic transition.
2. Pace.
Elections took place in Macedonia in 1990 even before there was an official declaration of independence from Yugoslavia. These elections decided the most critical political problems in that
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whoever won would de facto be in power.
3. On the levels of hierarchy where elections took place.
In Macedonia there were two levels of elections: governmental and societal. The first multiparty parliamentary elections in Macedonia took place on November 11 (1st round) and December
23 (2nd round) 1990. The societal elections took place on the same dates.
But the fact of the matter was that on January 27 1991 Kiro Gligorov was appointed as the first
President of the Republic of Macedonia NOT through general popular elections but rather through
the session of the General Assembly of the republic. In this we see the defect in the ‘inaugural elections’ of the Macedonian case.
But this is not the only thing to make mention of. The elections for the heads of local assemblies
were also NOT open to all and direct. They were realized rather through something akin to an electoral college – formed from the Deputies of the local Assemblies.
4. Party system.
The Macedonian case shows a massive level of societal attention to the formation of the party
system. This phenomenon was noticeable in 1990 just as it is today. It is possible that the level of societal attention was higher here in Macedonia than in all other post-communist countries (this is just
a hypothesis, of course, but it deserves greater attention and empirical research). Moreover, it was
sincerely understood by society in general and the leadership of the Union of Communists of Macedonia in specific that elections needed to take place on a fair, honest and multi-party basis.
Allow me to elaborate on the logic of multi-party system construction in Macedonia: it needs
to be stipulated that in contrast to Russia there were no and still are no ‘orthodox’ communist parties
and, in the broader sense, there was no strong ideological representation within society. This is an
important differentiation between Macedonia and Russia: the former did not have the pronounced
conflict between ‘communists’ and ‘democrats’ that existed in the latter as the main political menu in
1990.
In Macedonia the ‘law on elections’ (June 17 1990) created a very simple registration system for
political parties. What this ultimately means is that the most influential political parties in Macedonia were founded on the base of the original Macedonian communist party. 18 political parties and
unions took part in the first parliamentary elections with 11,550 candidates, signifying an intense
level of party activism within Macedonia.
5. The Democratization of the Socio-political System.
The system was, without doubt, highly and effectively democratized and politicized.
6. Societal Trust in Power.
Societal trust in Macedonian power was extremely high from the very beginning. Power conducted itself honestly and transparently and society noticed.
Conclusions
What are the similarities and differences in the Russian and Macedonian cases of ‘inaugural
elections’?
Similarities
There are similarities in the fact that there were fundamental limitations in both Russia and
Macedonia. In Russia those limitations were large, while in Macedonia they were less significant but
still present. In both countries authorities were not consistent in the manner in which democratic
elections were established and conducted. In fact, it is more accurate to say that Russian authorities
were more consistent in their lack of desire to conduct such elections. Such elections were held only
AFTER the famous events of 1993. Recall that from 1991-1993 no such elections were held: not at the
federal, regional, or local levels. As such, the Russian ‘inaugural elections’ can be arguably categorized
as deferred. In Macedonia, meanwhile, only the country’s Parliament was elected through classical
democratic mechanisms.
What hindered democratic processes in Russia and Macedonia? In Russia there were two chief
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reasons: first, the fear of the Yeltsin team to lose power. Second, there was a perceived absence across
the regions of governing actors upon whom the Yeltsin team could rely. Almost everyone in a governing position across the regions was considered ‘red’ by the Yeltsin team.
Do not forget that Macedonia is part of the Balkans. A very strong nationalist factor is in play
here. The country’s new authorities were not, therefore, afraid of a so-called communist renaissance.
They were more afraid of Albanian separatism and the further division of what was an already small
state.
Differences
The biggest differences reside with the fact that democratization in Macedonia took place with
much less political conflict and was faster, more consistent and more purposeful. The country did not
divide along ‘red’ and ‘white’ lines. Political parties played and continue to play a huge role in national
politics. Successive parliamentary elections always produced new party leaders in Macedonia. Consequently, there was and is always a revitalization of the political elite in Macedonia.
In Russia the political reality through the 1990s was all about conflicts and societal division.
‘Inaugural elections’ were therefore delayed in a manner of speaking and when they did take place
analysts were hard pressed to call them democratic. This is especially so when discussing the Presidential elections of 1996. Political parties in Russia were not genuine. Rather, they were more like
facsimiles or simulacra of real political parties. The Russian state alone formed the political system.
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УЧАСТИЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ В ШЕНГЕНСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ: ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
PARTICIPATION OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND IN THE SCHENGEN ACQUIS: THE LEGAL ASPECT
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям правового регулирования участия
Великобритании и Ирландии в Шенгенском праве, а также причинам нежелания этих двух стран
полноправно участвовать в Шенгенских достижениях. Рассмотрены основные нормативноправовые акты, к которым относятся: Протокол о Шенгенских достижениях, интегрированных в
рамки Европейского Союза, Протокол о применении некоторых аспектов статьи 26 Договора о
функционировании Европейского Союза к Соединенному Королевству и Ирландии, Протокол
о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении пространства свободы,
безопасности и правосудия, а также Решение 2000/365/ЕС Совета от 29 мая 2000 г., закрепившее
частичное участие этих двух стран в Шенгенском праве.
Ключевые слова: правовое регулирование, Шенгенское право, Великобритания,
Ирландия.
Abstract: This article deals with the issues concerning peculiarities of legal regulation of the
participation of Great Britain and Ireland in the Schengen law and potential rejection reasons for
full participation in the Schengen acquis. The article presents following regulatory legal acts: the
Protocol on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union, the Protocol
on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European
Union to the United Kingdom and to Ireland, the Protocol on the position of the United Kingdom
and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, as well as the Council Decision of
29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to
take part in some of the provisions of the Schengen acquis
Keywords: legal regulation, Schengen law, Great Britain, Ireland.
Как известно, на территории ЕС сформировалось Шенгенское пространство, на котором
действуют нормы шенгенского права. В юридическом смысле можно выделить два признака
Шенгенского пространства. Во-первых, это прозрачность внутренних границ, то есть отсутствие
контроля на границах, связывающих друг с другом государства-члены, во-вторых, введение
единых правил пересечения внешних границ, включая единый визовый (или безвизовый)
режим для граждан третьих стран.
С учетом особенностей возникновения Шенгенского права географические границы
Шенгенского пространства не полностью совпадают с границами территории ЕС.
Лишь два государства-члена ЕС Великобритания и Ирландия официально не входят и не
обязаны входить в это пространство. Особый статус Великобритании и Ирландии оформлен
специальными протоколами, прилагаемыми к учредительным документам ЕС. Помимо
протокола о Шенгенских достижениях, интегрированных в рамки ЕС, к ним относятся: Протокол
о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении пространства свободы,
безопасности и правосудия и Протокол о применении некоторых аспектов статьи 26 Договора
о функционировании Европейского Союза к Соединенному Королевству и Ирландии.
В протоколе №19 о Шенгенских достижениях, интегрированных в рамки Европейского
Союза оговаривается возможность полного или частичного участия Ирландии и Великобритании
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в положениях Шенгенских достижений1.
В Протоколе №21 о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении
пространства свободы, безопасности и правосудия говорится о том, что никакая мера,
принятая на основании раздела V Пространство Свободы, Безопасности и Правосудия,
никакое положение любого международного соглашения, заключенного Союзом согласно
упомянутому разделу, и никакое решение Суда Европейского Союза, дающее толкование
указанных положений или мер, не имеют обязательной силы для Соединенного Королевства
или Ирландии либо не подлежат к ним применению2.
Протокол №20 о применении некоторых аспектов статьи 26 Договора о функционировании
Европейского Союза к Соединенному Королевству и Ирландии подтверждает право
Соединенного Королевства и Ирландии подвергать лиц, желающих въехать на его территорию,
проверкам, которые оно считает необходимыми в целях:
а) «удостовериться в наличии права на въезд в пределы территории Соединенного
Королевства у граждан государств-членов или у лиц, находящихся на их иждивении, которые
реализуют субъективные права, предоставленные правом Союза, а также у граждан иных
государств, которым такие права были предоставлены соглашением, имеющим обязательную
силу для Соединенного Королевства, и
b) принять решение о предоставлении другим лицам разрешения на въезд в пределы
территории Соединенного Королевства либо об отказе в таковом».3
Не являясь Шенгенскими государствами, Англия и Ирландия имеют право присоединиться
к Шенгенскому пространству в любое время. Для этого им необходимо подать соответствующую
заявку в Совет ЕС, которая впоследствии не может быть отозвана.
Англия и Ирландия частично присоединились к нормам шенгенского права по
вопросам борьбы с преступностью на основании Решения 2000/365/ЕС Совета от 29 мая 2000 г.,
касающееся их участия в некоторых положениях Шенгенских достижений. В данном документе
указаны статьи, которые должны применяться в отношении Соединенного Королевства и
Ирландии. Статьи о мерах в отношении сопровождающих лиц, о полицейском сотрудничестве,
о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о применении принципа Ne bis in idem4,
о выдаче (экстрадиции), о передаче исполнения обвинительных приговоров, о наркотиках, о
защите данных личного характера, о шенгенской информационной системе (ШИС), о защита
данных личного характера и безопасности данных в рамках ШИС, о распределении расходов
на содержание ШИС. Также прописаны компетентные органы Великобритании и Ирландии,
которые наделены полномочиями в соответствии с Решением, а также упомянуты Нормандские
острова и остров Мэн, Гибралтар, их правовое положение в соответствии с данным Решением.5
И Англия, и Ирландия сохраняют паспортный контроль на границах с другими
государствами-членами ЕС, то есть при пересечении границы Великобритании или Ирландии
гражданам стран-членов ЕС нужно просто предъявить паспорт. Шенгенская виза не имеет силы
на их территории.
Остается открытым вопрос, почему же Соединенное Королевство не планирует
присоединяться к Шенгенскому пространству. Причина этого достаточно весомая. Дело в том,
что, по сравнению с другими европейскими государствами, в Великобритании не получил
широкого развития институт паспортного контроля за передвижением и проживанием людей
на ее территории.
Таким образом, вступив в Шенгенскую зону и открыв свою границу для въезда и выезда
не только законопослушных граждан ЕС (что уже сделано в рамках общего рынка), но и
1
Протокол №19 о Шенгенских достижениях, интегрированных в рамки Европейского Союза (в редакции Лиссабонского
договора от 13 декабря 2007 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/protoc/19
2
Протокол №21 о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении пространства свободы, безопасности
и правосудия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/protoc/21
3
Протокол №20 о применении некоторых аспектов статьи 26 Договора о функционировании Европейского Союза к
Соединенному Королевству и Ирландии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/protoc/20
4
правовой принцип, согласно которому одно и то же действие не должно дважды делаться предметом какого-либо
правового разбирательства.
5
2000/365/EC: Council Decision of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0365:EN:HTML
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для всех физических лиц, Великобритания может столкнуться с наплывом иммигрантов и
других иностранцев, пребывание которых внутри британской территории станет трудно
проконтролировать. Соответственно, из двух вариантов - присоединяться к Шенгенским
соглашениям и одновременно ужесточать паспортный контроль внутри страны либо оставаться
в прежнем качестве - британское правительство пока что выбирает последний.6
Несколько иными причинами обусловлено неприсоединение Ирландии. Ирландия
в прошлом входила в состав Соединенного Королевства. Она по-прежнему связана с
Великобританией тесными историческими, экономическими, культурными узами, в том числе
«общим туристическим пространством» (Common Travel Area), имеющим некоторые сходства с
Шенгенской зоной. Вступление Ирландии в Шенгенскую зону без Великобритании потребует
разрыва (по крайней мере, ослабления) этого пространства, на что Ирландия решиться не
может.
Следовательно, если Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Ирландская Республика когда-либо присоединятся к Шенгенскому процессу, то, скорее всего,
они сделают это совместно и одновременно.
Список литературы:
1. Green N., Hartley T. C, Usher J. A. The Legal Foundations of the Single European Market. Oxford,
1991.
2. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав
человека : учебник / рук. авт. кол. и отв. Ред. Л. М. Энтин. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – М. :
Норма : ИНФРА-М, 2012.
3. Протокол №19 о Шенгенских достижениях, интегрированных в рамки Европейского
Союза (в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г.) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/protoc/19
4. Протокол №21 о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении
пространства свободы, безопасности и правосудия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eulaw.ru/treaties/protoc/21
5. Протокол №20 о применении некоторых аспектов статьи 26 Договора о функционировании
Европейского Союза к Соединенному Королевству и Ирландии [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/protoc/20
6. Правовой принцип, согласно которому одно и то же действие не должно дважды
делаться предметом какого-либо правового разбирательства.
7. 2000/365/EC: Council Decision of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000D0365:EN:HTML
8. Право Европейского Союза в 2 . Т. 2. Особенная часть: учебник для бакалавров/ под ред.
С. Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 1023 с. – Серия :
Бакалавр. Углубленный курс.
9. Cullen D. Variable Geometry and Overlapping Circles: in Search of a Suitable Model for Justice
and Home Affairs // Bieber R., Monar J. (eds.). Justice and Home Affairs in the European Union. P.85.

6
См.: Cullen D. Variable Geometry and Overlapping Circles: in Search of a Suitable Model for Justice and Home Affairs // Bieber
R., Monar J. (eds.). Justice and Home Affairs in the European Union. P.85.

страна | 140

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Ю.А. Зусман
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Россия,
yurizusman@yandex.ru

81’25

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО
СТИЛЯ
OFFICIAL STYLE TEXTS: PECULIARITIES OF TRANSLATION
Аннотация: В статье рассматриваются лексико-синтаксические особенности официальноделового стиля английского и русского языков. Рассмотрены основные приёмы и методы
перевода официально-деловых и юридических документов.
Ключевые слова: официально-деловой стиль, перевод, клише, фразеологизмы.
Abstract: The article deals with lexical and syntactical peculiarities of the official style of the
Russian and English languages. The article discusses basic techniques and methods of translation of
official, business and legal documents.
Key words: official style, translation, cliché, phraseological units.
Для современного мира характерно интенсивное развитие международных контактов
в различных областях деятельности человека, и, прежде всего, в области экономических,
политических и социальных отношений. На этом фоне возрастает объём деловой
корреспонденции, деловых, юридических и дипломатических документов, а также возникает
необходимость их перевода на различные языки. В связи с этим растёт и потребность
в профессионалах, способных адекватно перевести подобные тексты. При подготовке
переводчиков необходимо особое внимание уделять формированию у них устойчивых навыков
перевода деловой корреспонденции и документации, дипломатических и юридических
текстов. При этом студенты должны, прежде всего, хорошо усвоить особенности официальноделового стиля, который характерен для подобных документов.
Как известно, официально-деловому стилю свойственна стабильность, замкнутость
и стандартизованность. Язык официально-деловых и юридических документов требует
выполнения обязательных норм оформления документа, точности формулировок, абсолютной
адекватности их понимания, логичности, стандартизованного характера изложения, строгого
порядка расположения материала, определённых синтаксических структур и т.д. Официальноделовой стиль не допускает использование просторечий, жаргонизмов, диалектизмов,
разговорной лексики, а также экспрессивных речевых средств.
Одной из характерных черт официально-делового стиля является использование
специфической терминологии и фразеологии. В подобных текстах количество терминов
и процедурной лексики обычно составляет более половины всех словоупотреблений и
может доходить до 70 процентов. Ниже приводятся примеры специальной терминологии,
фразеологических сочетаний и клише, характерные для официально-делового стиля
английского и русского языков.
the above mentioned
on behalf of
hereinafter named / called
hereinafter referred to as
hereby
henceforth
aforesaid
legal entity
01.05.2014 год.

вышеупомянутый
от лица, от имени
называемый в дальнейшем
в дальнейшем именуемый
сим, этим, настоящим
с этого времени, впредь
вышеиз ложенный,
вышесказанный, вышеупомянутый
юридическое лицо
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Для различных сфер деятельности используется своя терминология, свои фразеологизмы
и клише. Например, для дипломатической сферы характерна следующая лексика:
high contracting parties –
to ratify an agreement –
protectorate –
extraterritorial status –
plenipotentiary –

высокие договаривающиеся стороны
ратифицировать соглашение
протекторат
экстерриториальный статус
полномочный представитель

Также в дипломатическом языке широко используются латинские и французские слова и
выражения, например, такие как:
persona grata –
persona non grata –
pro tempore –
the quorum –
conditio sine qua non –
status quo –
Charge d’affaires –

персона грата
персона нон грата
временно, на время
кворум
обязательное / непременное условие
статус-кво, положение вещей
поверенный в делах

Вместе с тем, латинские и французские слова и выражения используются не только в
дипломатическом языке, но и деловых и юридических документах, например:
delegatus non potest delegare (лат.) – уполномоченный не может
передавать свои полномочия
lis pendens (лат.) –
иск, находящийся на рассмотрении
voir dire (франц.) –
предварительный допрос свидетелей
profit a prendre (франц.) –
право использования
de facto (лат.) –
де-факто, на деле, фактически
de jure (лат.) –
де-юре, юридически, в силу закона
Для официально-делового стиля английских юридических текстов характерны парные и
тройные синонимы. Ниже приводятся примеры таких синонимов и их соответствия на русском
языке.
aid and abet –

оказывать пособничество / пособничать
и подстрекать
care and attention –
внимание и забота
cease and desist –
прекратить и воздерживаться впредь
final and conclusive –
окончательный, заключительный,
окончательный и решающий
null and void –
не имеющий / утративший юридическую /
законную силу, недействительный
cancel, annul and set aside – аннулировать, отменять
give, devise and bequeath –
завещать
convey, transfer and set over – передавать имущество, право;
переуступать
Для языка деловых документов характерна традиционность средств выражения,
использование определённых клише, что существенно повышает информативность документов
и заметно облегчает их восприятие. Ниже приводятся примеры таких речевых оборотов,
используемых в деловой лексике русского языка, и их соответствия в английском языке:
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настоящим сообщаем, что

this is to inform you that; notice is hereby
given that
настоящим извещаем
this is to advise you
настоящим удостоверяется
this is to certify
настоящим подтверждаем, что
this is to confirm; we herewith confirm that
примите, пожалуйста, к сведению
please be informed / advised that
сообщаем вам, что
please be advised that
для предъявления по месту
serve and avail as occasion may require;
требования
to whom it may concern
к сведению всех заинтересованных лиц; to whom it may concern
всем заинтересованным лицам
Для создания официального, строгого тона используются следующие лексические
средства:
а) нейтральная, книжная лексика:
expiration of validity – истечение срока действия
amicable settlement – мировая сделка
б) слова иностранного происхождения:
менеджер по логистике – Logistics Manager
индекс импортных цен – index of import prices
commencement of work – начало работы
Force Majeure circumstances – форс-мажорные обстоятельства
в) аналитические глагольные формы:
провести беседу (а не побеседовать) – to hold a discussion (а не to discuss)
оказать помощь (а не помочь) – to render assistance (а не to assist)
проводить реконструкцию (а не реконструировать) –
to make reconstruction (а не to reconstruct)
г) устойчивые словосочетания атрибутивно-именного типа:
уполномоченные органы – authorized bodies
установленный порядок – established order
предварительное согласие – preliminary approval
д) в английском языке используется лексика, уходящая своими корнями в латинский и
французский языки, а не исконно английские слова:
utilize (а не use) – использовать
pursue (а не follow) – преследовать
request (а не ask) – просить
permit (а не allow) – разрешать
е) в английском языке в официально-деловом стиле не употребляются фразеологические
глаголы, например:
Местные власти едва терпят их.
The local authorities barely tolerate (а не put up with) them.
Большинство слов в письменной деловой речи употребляется только с одним словом
или с ограниченной группой слов. Например, глагольные сочетания: приказ – издается;
цена – устанавливается; задолженность – погашается; счет – выставляется (оплачивается);
рекламация (претензия) – предъявляется; платеж – производится; оплата – производится
(гарантируется); договоренность – достигается; кредит – выделяется и т. п.; именные
сочетания: цены – низкие, высокие; доводы – веские; скидки – значительные, незначительные;
необходимость – настоятельная; сотрудничество – взаимовыгодное, плодотворное, успешное;
расчеты – предварительные, окончательные; рентабельность – высокая, низкая и т. п. Так же и в
английском языке, например: to issue (submit) an invoice; to draw a bill; to effect (make) payment;
to come to an agreement; high, low prices; strong reasons; preliminary invoice и т.п.
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Для делового стиля характерным признаком является наличие разного рода сокращений,
аббревиатур, сложносокращенных слов.
Например, в английском языке:
MP – Member of Parliament – член парламента
НМS – His Majesty’s Steamship – корабль ВМС Великобритании
pmt – Parliament – парламент
В русском языке используются такие аббревиатуры и сокращения, как:
НИИ – научно-исследовательский институт – Research Institute
Минфин – Министерство финансов – Ministry of Finance
Минздрав – Министерство здравоохранения – Ministry of (Public) Health
ВАК – Высшая аттестационная комиссия – VAK – Higher Degrees Commission
При переводе аббревиатуры используются следующие способы:
1. аббревиатура расшифровывается и переводится полностью;
2. если в переводящем языке есть устоявшийся эквивалент в виде аббревиатуры, то
необходимо использовать его;
3. если в переводящем языке нет устоявшегося эквивалента, то даётся её аббревиатура на
переводящем языке, состоящая из первых букв переведённой оригинальной аббревиатуры.
Для официально-делового стиля характерна констатация фактов и событий и,
следовательно, безличность. Поэтому здесь широко используются безличные и неопределённоличные предложения.
Настоящим удостоверяется, что…
This is to certify that…
Необходимо принять меры для устранения…
It is essential that necessary steps be taken to eliminate…
При написании делового письма в русском языке предпочтение отдается страдательным
конструкциям, нежели действительным. Например, вместо «Мы выполним» используется
«Нами будет выполнено»; вместо «Вы предлагаете» - «Вами предложено». Страдательный
залог, как правило, используется при необходимости подчеркнуть факт совершения
действия: «Оплата гарантируется»; «Предложение одобрено». Однако для придания тексту
большей убедительности, а также в случае, когда необходимо указать конкретное лицо или
организацию как субъект юридической ответственности, более предпочтительной является
форма действительного залога: «Завод «Металлист» срывает поставку сырья»; «Руководитель
кооператива не обеспечил технику безопасности».
При переводе официально-деловых текстов необходимо следовать принятым нормам
оформления документа. Поэтому переводчику нужно иметь в своём арсенале соответствующие
образцы.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА-ПРЕДИЗВИК И ОПАСНОСТ ЗА
НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ
АПСТРАКТ: Новите концепти на човековите права, пројавите и развојот на автентичните
граѓански иницијативи и активности на невладините организации, како и во земјите на
развиените демократии, и новите политички вредности, верувања и идеи, носени на силните
бранови на светската глобализација, се повеќе ги релативизираат националните граници на
транзиционите држави и го поттикнуваат и го катализираат „акциониот потенцијал“ на нивните
граѓани. Тоа се клучните предуслови за партиципативно практикување на демократијата и во
транзиционите земји.
Клучни зборови: човекови права, политички вредности, светска глобализација
ABSTRACT: New concepts of human rights, development and manifestations of authentic civic initiatives and activities of non governmental organizations, as well as countries in the developed
democracies, and new political values, beliefs and ideas, carried on the strong waves of globalization,
more and more relativize the national boundaries of the transition states and encourage and catalyze
“action potential” of their citizens. These are key prerequisites for practicing participatory democracy
also in transitional countries
Keywords: human rights, political value, world globalization
ВОВЕД
Во светот се пораширени се процесите на така наречената „политичка глобализација“, за
која познатиот теоретичар Мирослав Печујлиќ вели: „Посебен вид политичка глобализација
претставува распространувањето на демократијата и на човековите права во
регионите во светот, каде што никогаш не ги имало. Од соборувањето на диктаторскиот
режим во Португалија во 1974 година бројот на демократиите во светот доживеа метеорски
пораст, искачувајќи се од 39 на 174. Ова им даде основа на некои теоретичари да ја постават
теоријата за ’третиот бран на демократијата’,кој се шири незадржливо низ светот со развојот на
постиндустриското, глобализирано општество“.1
Политичката глобализација се повеќе ја шири свеста за важноста на човековите права,
а особено на она право луѓето во колку е можно поголема мера самите да ја „кројат“ својата
судбина и да решаваат за неа, без оглед во која држава и во кој уставно –политички систем
живеат. За да може да го поседува својот меѓународен легитимитет, ниедна држава не може
повеќе да ги крши безгранично човековите права на своите граѓани, бидејќи заштитата на
човековото достоинство, исто така, не познава граници во светот на се пошироката „глобална
демократија“. Европската унија на граѓаните им овозможува да покренат спор и против својата
влада, кога таа ќе се осмели да ги крши нивните права.
Политичката димензија на глобализацијата подразбира не само постоење нови
невладини и транснационални субјекти во меѓународниот и внатрешно – политичкиот
живот на поодделните национални суверени држави, туку и нивно директно и индиректно
влијание врз политиката на тие држави. Трансформираните меѓународни организации во
своето дејствување се повеќе им се придружуваат на асоцијациите и групите со предзнакот
„невладини“, кои имаат транснационален карактер. Ова се составните делови на „глобалното
општество“ во меѓународни рамки, ова е и „архитектурата“ на новите меѓународни односи, кои
ги креира светската глобализација, како предуслов и основа на„партиципативната демократија“,
практикувана и „прекугранично“, односно, на меѓународно ниво, и во внатрешниот политички
живот на суверените држави.
1
Miroslav Pecujlic: “Lavirinti politicke globalizacije”. Anali Pravnog fakulteta Drzavnog univerziteta u Beogradu, 2001, vol..49,
br.1 -4, str. 416
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОПШТЕСТВОТО
Ч. Кегни и Ј. Виткоф сметаат дека „глобализацијата е интеграција на државите низ се
поголеми контакти, комуникација и трговија, со што се создава холистички, единствен глобален
систем,во кој процесот на промени ги поврзува се повеќе луѓето во заедничката судбина“2
Кети Хајтен ја доведува демократијата во сооднос со глобализацијата, обидувајќи се да
укаже како може да се одговори на предизвиците на огромно зголемената меѓуповрзаност во
глобализираниот свет: „Ентони Гиденс тврди дека она на што ние најмногу треба да одговориме
на предизвиците на глобализацијата тоа е „продлабочувањето на демократијата сама по себе››,
како и на „демократизирањето на демократијата“. Тоа бара раздвојување на различните начини
како демократијата и глобализацијата се во овој момент измешани и создавање меѓународни
политики, практики и институции, кои раѓаат надеж во градењето на глобалната заедница
при спротивставувањето на експлоататорските и угнетувачки тенденции. Осмислувањето
и заживувањето на демократијата може да ни помогне да одговориме попродуктивно,
поправедно и попрагматично на предизвиците на глобализацијата3
Луцио Леви ги исцртува контурите на денешниот глобализиран свет, предупредувајќи на
опасностите, кои, според него, и се закануваат на демократијата од процесите на глобализацијата:
„Недржавните актери (компаниите и мултинационалните банки, движењата на глобалното
граѓанско општество, религиозните организации, криминалните организации и терористите
и други) се натпреваруваат со државите за моќта за глобалното одлучување. Државите ја
загубија контролата врз граѓанското општество и не се повеќе исклучиви протагонисти во
меѓународните односи. ... Треба да се запрашаме уште колку
долго демократијата може да издржи во светот каде што граѓаните се исклучени од
учествувањето во одлуките, кои се одразуваат врз нивната судбина. Глобализацијата треба
да биде демократизирана пред таа да ја уништи демократијата.“4 М. Алброу истакнува дека
„глобализацијата ги означува сите оние процеси со чија помош луѓето од целиот свет бидуваат
инкорпорирани во едно светско општество, односно, во едно глобално општество“.
Според А. Мек Гру, „глобализацијата е, едноставно кажано, интензификација на глобалната
меѓуповрзаност“5
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ПРОМЕНИТЕ ВО ПОЛИТИЧКИТЕ КУЛТУРИ НА ТРАНЗИЦИОНИТЕ
ОПШТЕСТВА
Глобализацијата, без никакво сомневање, постојано донесува „свеж и силен ветар“ во
„едрата“ на транзиционите општества на патот кон нивната демократизација и менувањето
на парохијалните или поданички компоненти на политичката култура со партиципативни.
Говорејќи за „еден процес на политички развој кон отворен, компетитивен демократски систем
на владеење“, Чен Пао Чоу истакнува:
„Трансформацијата на режимот од ситуација на владеење без демократија кон демократско
владеење е комплексен процес, кој вклучува неколку честопати преклопувачки фази. Данкварт
А. Растоу, еден од водечките научници во областа на истражувањата на трансформацијата
на режимите, предлага едноставен модел за да ги опише некои од главните елементи во
различните етапи на демократизацијата. Моделот започнува со нагласка на клучниот предуслов
-националното единство, кое мора да биде
постигнато пред да започне транзициониот процес. Согласно со динамичниот модел на
демократска транзиција на Растоу, првата етапа во демократската транзиција е подготвителната
фаза во која долготрајната политичка борба е неопходен елемент, кој создава разни форми на
предизвици за недемократските владетели и режими. Втората етапа е фазата на одлучување,
во која владејачките елити решаваат да институционализираат некои критички демократски

2
SVETSKA POLITIKA: TREND I TRANSFORMACIJA, Centar za studije Jugoistocne Evrope i Fakultet politickih nauka Univerziteta
u Beogradu, 2006 god.
3
Kathy Hytten: DEWEYAN DEMOCRACY IN A GLOBALIZED WORLD; EDUCATIONAL THEORY Volume 59 Number 4 2009, p. 395,
Board of Trustees University of Illinois
4
Lucio Levi: „La paix aujourd’hui dans un monde globalisé“, „Le Taurillon” –magazine eurocitoyen, 10.2.2013; http://www.
taurillon.org/La-paix-aujourd-hui-dans-un-monde-globalise,05475
5
McGrew, A.: The Great Globalization debate: An Introduction, The Global transformation Reader, Polity Press, Cambridge,
2000
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практики, процедури и правила / закони. Завршната етапа на транзициониот процес е
фазата на привикнување, во која и политичките актери и населението се привикнуваат кон
востановените демократски правила и процедури. Хуан Ј.Линц ги дефинира трите етапи на
трансформацијата на режимот во насока кон демократското устројство како либерализација,
транзиција и консолидација.“6
Но, покрај методите и средствата во политичката борба за премин од недемократските
форми на владеење кон демократска консолидација на политичките системи во транзиционите
држави, дали ќе биде тоа мирно, еволутивно или со бурни политички и други судири, „Тој
систем на иновативност треба да биде отворен, изложен на постојани подобрувања и способен
да се адаптира кон промените. За да биде успешна таа политика на иновативност, потребен
е консезус меѓу сите вклучени актери и кохеренција меѓу различните политички институции.
Тоа е важно поради комплексноста на процесот на иновации и вклученоста на елементи на
различни политики во него. Целта треба да биде создавање систем, кој ќе биде заснован врз
самостојност и соработка, но исто такaи врз соработка меѓу институциите и организациите во
тој систем.“7
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Глобализацијата овозможува забрзана демократизација на политичките системи во светот,
особено во транзиционите земји. Преку границите во светот се шири свеста за потребата за
зголемена политичка партиципација, дека учеството на луѓето до политичкитеодлучивања
не може во 21-виот век повеќе да биде привилегија само на елитите, или на мал избран круг
луѓе склони кон авторитарно, или тоталитарноуправување со државите. Партиципативната
политичка култура е клучот со кој луѓето во државите развој, во транзиција, а и не само тие, ќе
си ги отвораат вратите на глобализираниот и демократски консолидиран свет.
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ГРАНИЧНА НУЛТА ДЕРИВАЦИЈА ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
ПОРАДИ ПРОМЕНИ ВО ИЗГОВОРОТ
MARGINAL ZERO DERIVATION IN ENGLISH DUE TO CHANGES IN
PRONUNCIATION
Апстракт: Нултата деривација е зборообразувачки процес при кој од една лексема се
формира нова единица што припаѓа на различна зборовна група, но со иста форма, и слично,
проширено значење. Новосоздадената лексичка единица - производ на процесот, се однесува
според барањата на новата зборовна група и ги прифаќа тие карактеристики. Во англискиот
јазик, покрај чистата нулта деривација, која е без каква било промена на зборот, и флективната
– каде со флективна интервенција се менува зборот, се разликува и гранична нулта деривација,
при што почетната и крајната лексема, онаа пред и таа по процесот, се карактеристични по
тоа што припаѓаат на различни зборовни групи, семантички се слични, генерално се формално
идентични, но се разликуваат во изговорот. Токму поради таа мала разлика, отсликана во
изговорот на лексемите, таквата нулта деривација во англискиот јазик не припаѓа во чиста или
флективна, туку се нарекува гранична, бидејќи постои само гранична, маргинална разлика меѓу
двете набљудувани лексеми. Граничноста се огледа во: само различен изговор (на самогласка
или согласка), или промена на самогласка или согласка во ортографијата и со тоа промена во
изговорот.
Клучни зборови: нулта деривација, изговор, согласка, самогласка, англиски јазик
Abstract: Zero derivation is a word formation process when from one lexeme a new element is
formed, which belongs to a different lexical category, but has the same form, and similar, expanded,
meaning. The newly formed lexeme – the result of the process, behaves according to the requirements of the new word class and accepts those characteristics. In English, besides the prototypical
zero derivation, which happens without any kind of word change, and the inflectional one – when
inflectional intervention changes the word, a marginal type is also distinguished, when the starting
and the resulting lexeme, the one before and the other after the process, are characteristic by the fact
that they belong to different lexical categories, are semantically similar, generally they are formally
identical, but differ in pronunciation. Due to that minor difference, portrayed in the pronunciation
of lexemes, that kind of zero derivation in English doesn’t belong to prototypical or inflectional, but
is called marginal, because there is only minor, marginal difference between the two observed lexemes. The marginality is seen in: different pronunciation only (of a vowel or a consonant), or a vowel
or consonant change in the orthography and thus change in pronunciation.
Key words: zero derivation, pronunciation, consonant, vowel, English language
При граничното нулто деривирање, иако зборот има иста форма кога се појавува во две
категории, токму разликата во акцентот и, во овој случај, во изговорот прави нулто деривираниот
збор да биде различен од основниот. За ваквото, второ, нулто деривирање важи општата шема
која го отсликува овој процес во англискиот јазик:
Л1 (=природна класа) + Ø → Л2 (=нулто деривирана лексема со променет изговор)
Ablaut е термин во англискиот јазик што значи процес на замена на една самогласка со
друга, а кој бил многу чест во пораните фази на англискиот и нему блиски јазици. Овој процес
не е веќе продуктивен, така што она што сега постои во модерниот англиски јазик е остаток од
постарите стадиуми на овој јазик, а лексемите во продолжение се само дел од тие што ќе бидат
предмет на анализа во овој труд:

страна | 148

01.05.2014 год.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

глагол				именка
sing				song
abide				abode
shoot				shot
sell				sale
Што се однесува на изговорот, има именки кои завршуваат на безвучни фрикативни
согласки, како што се /s/, /f/, /θ/, a се преобразени во глаголи со озвучување на крајната согласка
во /z/, /v/ и /ð/, соодветно. Така, именката use /s/ се менува во глаголот use /z/, без никаква друга
промена освен озвучување на крајната согласка. На оваа категорија ѝ припаѓаат и примерите
кои забележуваат промена во ортографијата од историски причини. Тука се вбројува и именката
advice /s/, која била пишувана со c во XVI век, додека соодветниот глагол advise /z/ не ја променил
својата ортографија. Аналогно на ова, именката belief /f/ се променила од beleeve во beleefe
во XVI век, многу веројатно по аналогија на паровите како grieve-grief, prove-proof, додека
глаголот believe го задржал оригиналното v. Во сите овие случаи, промената во графичката
форма соодветствува со промената на звукот од безвучна во звучна согласка. Поради ова,
озвучувањето е претставено и графички, но ваквата категорија не е веќе продуктивна.
Безвучните фрикативни согласки /к/, /f/ и /θ/ кај некои именки се озвучени во /z/, /v/ и
/ð/ во соодветните глаголски форми, така што озвучувањето на согласката во англискиот јазик
предизвикува промена од именка во глагол. Тоа го покажуваат примерите во продолжение:
mouth /’mɑʋθ/ им. → mouth /’mɑʋð/ гл.
compliment /’kσmplımǝnt/ им. → compliment /’kσmplımɛnt/ гл.
Меѓутоа, кај ваквите именско-глаголски преобразби се разликуваат две групи. Едната
опфаќа лексеми кај кои нема никаква формална разлика, но има мала, неопходна семантичка
дистинкција придружена со промена на зборовната група и различна синтаксичка функција во
реченицата. Покрај ова, се разбира, се менува и изговорот на последната согласка во случајот
со mouth, и на последната самогласка во случајот со compliment.
Еве како изгледаат овие лексеми во реченични состави:
Don’t talk with your mouth /’mɑʋθ/ full. → ‘Thank you,’ she mouthed /’mɑʋðıd/.
Your words are a compliment /’kσmplımǝnt/ to her. → I complimented /’kσmplımɛntıd/ her on
her English.
Инаку, тука станува збор за семантички трансфер од именка кон глагол бидејќи во
последниот случај именката compliment значи комплимент, убав збор, а со метафоризација
глаголската лексема го добива значењето да се каже убав збор, да се даде комплимент,
пренесувајќи и проширувајќи го значењето од доменот на именката во доменот на глаголот.
Таков е случајот и со изворната, именска лексема mouth - уста кој по метафоризацијата добива
глаголска улога и преобразена во глагол значи да се изусти, да каже нешто.
Другата, поинаква група ја сочинуваат лексемите кај кои постои формална разлика меѓу
именката и глаголот која, секако, се отсликува и во изговорот, односно звучната страна, а е
придружена со синтаксичка промена. Такви се следниве лексеми илустрирани со примерите
наведени подолу:
именки				глаголи
half /’hɑ:f/			 halve /’hɑ:v/
believe /bı’li:v/
belief /bı’li:f/			
advise /ǝd’vɑız/
advice /ǝd’vɑıs/			
breathe /’brı:ð/
breath /’breθ/			
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The second half /’hɑ:f/ of the book is more exciting than the first. → The mother halved /’hɑ:vd/ the
apple for her children.
I admire his passionate belief /bı’li:f/ in what he is doing. → She believed /bı’li:vd/ everything he
told her.
Let me give you a piece of advice /ǝd’vɑıs/. → I’d advise /ǝd’vɑız/ you taking a different approach.
You can see people’s breath /’breθ/ on a cold day. → People breathe /’brı:ð/ more slowly when they
are asleep.
Како во примерите што беа набљудувани претходно, така и овде, значењето на зборовите
се пренесува од еден во друг домен, настануваат лексички и синтаксички односно функционални
промени кога се произведува нова лексема со поинаква, различна улога во реченицата. Оттука,
именката half која стои зад зборот половина, како нулто деривиран глагол има значење да
подели на половина, изворната именка belief се преведува како верување, верба чиј домен е
поврзан со глаголскиот опсег и значи да верува, а идентично е и однесувањето на именката
advice – совет во последниот пример, која како глагол значи да се даде совет, да се советува
некој. Покрај лексичките и семантички промени кои се надворешно невидливи, процесот е
обележан со морфолошки интервенции така што изменетата форма на зборот нѝ ја посочува
разликата меѓу видовите зборови.
Во британскиот англиски јазик особено важно е дека разликата меѓу licence им. и license гл. како и меѓу practice им. и practise гл. постои само во пишување, што се забележува од
ортографијата и со тоа овие лексеми си го обезбедуваат местото меѓу граничните случаи на
нулта деривација. Тоа е така бидејќи и именката и глаголот се изговараат со финално /s/, додека
пак, во американскиот англиски двете лексеми (именска и глаголска) имаат иста ортографија:
license, practise.
Иста форма, а различен изговор не илустрираат само примерите на нулта деривација
од именка во глагол, туку и од придавка во глагол, како што е покажано со следниве парови на
лексеми:
придавки				глаголи
→
approximate /ǝprσκѕımeıt/
approximate /ǝprσκѕımǝt/
→
articulate /ɑ:tıκjʋleıt/
articulate /ɑ:tıκjʋlǝt/
The approximate /ǝprσκѕımǝt/ price of the book is £20. → Your story approximates /ǝprσκѕımeıtѕ/
to the facts we already know.
She is unusually articulate /ɑ:tıκjʋlǝt/ for a ten-year-old. → Children don’t always find it easy to
articulate /ɑ:tıκjʋleıt/ their ideas.
Во првиот пример, метафоричката врска меѓу придавката и глаголот е претставена
со преносот на значење од придавката approximate, која значи приближно на глаголот со
значење приближува. Таков е случајот и со другите лексеми, каде придавката articulate – јасна,
разбирлива го пренесува значењето на глаголската изведенка, која е сега друга лексема и го
именува дејствието со значење зборува, изговара јасно.
Всушност, освен проширеното значење и поврзувањето на двата домена или двете лексеми
по пат на семантички трансфер, во овие разгледувани единици карактеристика е и различниот
изговор на претпоследната самогласка. Што се однесува на флексијата, таа е изразена и при
овој вид нулта деривација и слободно претставена преку додавките за време, лице, број, вид и
залог. Од друга страна, придавката не прима никакви наставки, бидејќи именката која се наоѓа
во нејзина непосредна близина е таа што ги носи флективните додатоци.
Друга важна промена во изговорот, вклучително и модификација на крајната самогласка,
е очигледна во паровите како: breath /e/ ~ breathe /i:/, bath, glass со /æ/ во американскиот
англиски јазик, и со /a:/ во британскиот англиски, blood ~ bleed, food ~ feed. Други примери
каде има промена на самогласката се следниве:
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глаголи			 именки
sit		~		seat
full		~		fill
lose		~		loss
tell		~		tale
proud		~		pride
Но, не само самогласката, може и согласката да биде различна:
глаголи				именки
descend		~		descent
prove			~		proof
speak			~		speech
а се случува да има промена и кај повеќе од еден звук:
глаголи				именки
choose		~		choice
succeed		~		success
lend			~		loan
think			~		thought
live			~		life
Ваквиот вид на внатрешна модификација се среќава и при афиксација кај следниве
примери на правилна и неправилна англиска множина:
self			~		selve-s
shelf			~		shelve-s
wharf			~		wharve-s
wife			~		wive-s
Од досега кажаното се заклучува дека во англискиот јазик, кој е аналитичен и со тоа
илустрира малку флективни интервенции, граничната нулта деривација поради промени во
изговорот е присутна во две форми: кога се менува буква во зборот, како во парот advice /
ǝd’vɑıs/ им – advise /ǝd’vɑız/ гл. и со тоа се менува изговорот, или се менува само изговорот, како
што е случајот со mouth /’mɑʋθ/ им. – mouth /’mɑʋðıd/. Сепак, и во едниот и во другиот случај се
менува зборовната група, се проширува значењето, а формата на зборот останува иста, освен
малите интервенции кои се од само формална природа, поради што овие примери на нулта
деривација се нарекуваат гранични случаи.
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КИБЕР ИЗКУСТВОТО - СВЯТ ВЪВ СВЕТА
CYBER ART - WORLD IN THE WORLD
РЕЗЮМЕ: Съвремието ни е характерно с непрестанна и бърза промяна в начините
на комуникация, размяна на идеи и бързи, кросови канали на споделяне. Тези способи са
валидни и за изкуството. Днес то е особенно силно повлияно от навлизането на дигиталните
технологии във всекидневието, постоянно предизвиква изследователски търсения и дискусии
във всички сфери на познанието. Света на новите технологии провокира изследователи,
социолози, културолози и психолози , поставя ги пред необходимостта от създаването на
нов терминологичен апарат и методологически подходи. “Нови медии” е вид изкуство, което
включва творби, създадени с нови технологии, медии, включително дигитално изкуство,
компютърна графика, компютърна анимация, виртуално изкуство, интернет, интерактивни
технологии, роботика, компютър, както и биотехнологиите.
Новите медии се разглеждат, като ползващи компютърната технология за производство и
разпространение на интернет, уеб сайтове, компютъра и дисковете. Новите медийни изкуства
влияят и определят съвременните философски теории, разработени на базата на тяхната
пространствена организация, хипертекст, бази данни и мрежи.
Кибер изкуството включва не само това, което се случва в екрана вътре във виртуалния
свят, но „работи“ и извън него. Например само се опитва да разреши проблемът с електронните
отпадъци, създавайки арт произведения от самите тях. Дизайнери и художници предлагат
своите творби от остарели електронни продукти за масово ползване, като маратонки, кресла,
дори билборди, скулптури и пр. Повечето създадени произведения имат за цел – защита на
околната среда. Масово, чрез електронните отпадъци са представяни отново електронни
продукти или техни производни, например роботи, компютърни вируси, фантастични модели
и пр.
Дигиталното изкуство, като цяло има много общо с фантастиката, тъй като е способно
да представи всичко или почти всичко. Дори двуизмерните модели са толкова реалистични и
убедителни, така изпълнени с цвят и невероятни функции, че и възрастните започват да вярват
в тях.
Интернет изкуството възниква практически със създаването на самата глобална
мрежа. То има многослойни функции и измерения. В съвремието се разпределя все повече
по предназначения, а защо не и по жанрове. То повлиява например редица улични изкуства,
а някои от тях дори създава. Такива са изкуствата, а защо не и направленията: Бърз транзит,
Улична забава, Обществено изкуство, Транзитни улични изкуства, Графити и др. Всички тези
подразделения са ориентирани в служба на хората, с цел тяхното подпомагане, не целят
изява на автора, което важи и за Вандализма. Разликите със салонните изкуства са очевидни, а
приликите многобройни. Двата вида изкуство все повече преливат едно в друго и резултатите
са все по-смайващи. Днес всеки развит университет обучава, чрез въведените програми,
създаването на кибер- изкуства. Всеки младеж, дори този, който не умее да рисува се представя,
чрез електронни изкуства в профила си, за да е по-впечатляващ. Можем да си зададем въпроса
дали този вид изкуства съхраняват най-добре историята или пък историята се пренаписва
отново, чрез эновият „ свят във света“.
Ключови думи: Ново изкуство, медии, изображения, изобретения, Кибер изкуство, Ново
медийно изкуство, компютър, интернет, анимация, художник, артист, Анна Янева
SUMMARY: Today is characterized by constant and rapid change in the means of communication, exchange of ideas and fast, cross channels sharing. These methods are valid and Art. Today it is
particularly strongly influenced by the emergence of digital technologies in everyday life, constantly
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produces research queries and discussions in all areas of knowledge.
World of new technologies provokes Researchers , Sociologists, Cultural Anthropologists and
Psychologists put them to the need to create a new procurement system and methodological approaches. “ New Media “ is a type of art that includes works created by new technologies , media,
including digital art , computer graphics, computer animation, virtual art , Internet , interactive technologies , robotics, computer and biotechnology.
New Media regarded as using computer technology for production and distribution of the Internet, websites, computer and discs. New Media Arts influence and define contemporary philosophical theories developed on the basis of their spatial layout , hypertext , databases and networks.
Cyber Art includes not only what is happening on the screen inside the virtual world, but
“works” and beyond. For example, only trying to solve the problem of electronic waste, creating art
works of themselves. Designers and artists offer their works of obsolete electronic products for mass
use, sneakers, chairs, even billboards, sculptures, etc.
Most created works aiming - protection of the environment. By e-waste are presented again
electronic products, or derivatives thereof, such as robots, computer viruses, fantastic models, etc.
Digital art in general has a lot to do with science fiction because it is able to present everything
or almost everything. Even two-dimensional models are so realistic and convincing, so full of color
and amazing features that adults begin to believe in them
Internet art occurs with the creation of the global network itself. It has multi-functions and dimensions. In modern distributed in more uses, and why not by genre.
As it affects a number of street art, and some of them even created. Such are the arts, why not
directions: Rapid Transit, Street Entertainment, Public Art, Transit Street Art, Graffiti and more. All
these subdivisions are directed to the service of people, in order to support them, not intended expression of the author, which also applies to vandalism.
Differences with the saloon arts are obvious, but many similarities. The two types of art increasingly overflow into each other and the results are more stunning. Today every developed University
teaching, by introduced programs, the creation of Cyber Arts. Every young man even the one who
doesn`t know how to paint is presented by Electronic Arts in his profile in order to be to be more impressive. We can ask ourselves whether this kind of art best stored history or history being rewritten
again by new “world in the the world.”
Keywords: New Media Art, images, inventions, cyber art, New Media Art, computer, Internet,
animation, artist Anna Ianeva
Под „ново изкуство от миналия и началото на нашия век” разбираме изкуството
на модернизма, постмодернизма и хипермодернизма. Те според повечето критици са
взаимосвързани помежду си по различни начини (като генезис, като теза и антитеза и пр.),
а по мнението на Липовецки дори представляват три последователни фази на едно общо
художествено явление, наречено модернизъм1. Произходът на новото медийно изкуство
може да бъде проследен от възникването на движещите фотографски изобретения от края
на 19 век. След този период фотографията и движещите творчески изображения са обичайна
практика. Фотографията става конкурент на изобразителното изкуство измества с бързи
темпове натурните образи в жанровете и ги замества в пълна степен. Следствие на това в
творческите среди реакциите са изненадващи. Възникват нови течения, начини на работа и
арт дейност. Някои от тях, като футуризма, сюрреализма, дадаизма и др. проповядват тезата за
анти изкуство и антицвят, обявяват се против закостенелия галериен ритуал и много повече,
започва размиване границите между жанровете в изкуството и възникването на нови видове
изкуства. Новите изкуства са базирани на фотографията, киното, видеото, монтажа и колажа.
След 1940 г. компютъра е влязъл в употреба и става обичайно средство за работа в офисите,
магазините и пр. Еволюцията на цифровия компютър продължава с компютъра Whirlwind,
който е построен в партньорство между Харвард и IBM през 1944 г. и тежи 5 тона2. Развитието
на машината продължава през 1945 г. под ръководството на Джей Форестър (Jay Forrester) в Масачузетския технологичен институт, като част от проект ASCA свързан с въздушната
стабилност на флота3. Системата за пръв път демонстрира в „програмируема“ среда симулация
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полет, демонстрирана през 1951 г. Това не е първият цифров компютър, но това е първата
възможност за възпроизвеждане в реално време на текст и графика на голям екран - осцилоскоп.
През 1950-те, много художници и дизайнери са работили с механични устройства и аналогови
компютри по начин, който може да се разглежда като предшественик на работата на първите
цифрови технологии. Едно от най-ранните електронни произведения датира от 1952 година и се
намира в колекцията V & A е „Oscillon 40“. Художникът, Бен Лапоски, използва един осцилоскоп,
за да манипулира електронните вълни, които се появяват на малкия флуоресцентен екран. Найранните фотографии са в черно и бяло, но в по-късните години художника използва филтри, за
да се произвеждат цветни изображения, като например „Oscillon 520“(обр.1 и 2). Постепенно,
чрез създаването на собствени си програми, художници и компютърни специалисти се сдобиват
с възможност да експериментират по-свободно с творческия потенциал на компютъра.
Възникването на принтера, като ранно изходно устройство, спомага развитието на процеса,
като запечатва на хартия в началото предимно геометрични форми. Bell Labs, днес със седалище
в Ню Джърси, подкрепят началото на американското компютърно изкуство и имат ключова
роля сред пионерите. Ранни художници и компютърни специалисти, които са работили са:
Клод Шанън, Кен Нолтън, Леон Хармън, Лилиан Шварц, Майкъл Нол и Били Kлувър- инженер,
който работи с Робърт Раушенбърг, като образуват „Експерименти в изкуство и технологии“
(EAT). Лабораторията започва живота си като „Bell Telephone Laboratories“ , 1925 г. и става водещ
авторитет в областта на новите технологии. Част от работата включва компютърно генерирани
анимации. Така започва създаваното изкуство/ генерирано в самият компютър. Броят на хората
занимаващи се с него започва бързо да расте, като работещите се разделят на компютърни
програмисти и художници. В края на 1970 г. със създаването на Apple и Microsoft се появат
някои от първите персонални компютри. Така компютъра става достъпен и компактен за
домашна употреба. Заедно с това се усъвършенстват мастилено-струйните принтери днес, найевтиният метод за цветен печат. С възникването на 3D програмите за компютърна анимация, се
появява и т. нар. виртуално пространство, в което вече може да се случва всичко.
Бързото развитие на този вид технология дава възможност на творците да преминат
границите на хартията, платното, глината, камъка и пр. , като средство за изява, и да започнат
да създават компютърно изкуство. След 1990г. , възниква и терминът „ компътър арт“,
описващ художнци и дизайнери работещи с компютър до днес. Художниците, работещи с
компютри ползват технологията в практиката си като допълнителен инструмент сред много,
и го използват, като взаимозаменяемо в работата си. Тенденцията при тях и дизайнерите, е
да работят по интердисциплинарен начин, смесвайки медии, жанрове и техники4. Мнозина
вече не се определят като практикуващи една конкретна медия. Произведенията могат да
бъдат компютърно генерирани в компютъра, да бъдат създадени извън него и впоследствие
сканирани и внесени, в него, като и да бъдат отпечетани на различни носители, дори на платно,
като приликата с нарисувана картина е огромна. Те биха могли при този последен етап да
бъдат надрисувани, което е вече честа практика. Художниците вече са компютърни артисти
и художници. Инструментите на софтуера са рисунка, живопис, фотография и компютър,
смесване и използване на различните характеристики на всеки. Технологията веча позволява
работата да наподабява боята от физическия свят, като разлика няма, някои практикуват
смесването и с цифровите бои, като понякога е трудно да се направи разграничение между
двете. Днес всеки вид изкуство е в състояние да бъде внесено във виртуалния свят, жанровете
отдавна са му подчинени, комбинациите са безкрайни, а света на виртуалното пространство
е в състояние да предаде най-невероятни светове, с чудни цветови възможности. Изкуството
на модернизма считано някога за революционно отдавна служи на виртуалния свят, например
първите компютърно генерирани модели приличат на инсталация (Обр.2). Още повече и найсъвременните изкуства се обработват, изработват и произвеждат във виртуалния свят. Някои
от тях са графитите, аерографското изкуство и други видове изкуства на градската среда.
Компютърните програми могат да наподобяват молив, химикалка или акварел, също различни
повърхности- камък, глина, зебло и др. Художниците ползват софтуерни пакети като Илюстратар
(Illustrator) и Фотошоп (Photoshop) за създаването на цифрови или линейни модели. Би могло
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да се създаде също дигитален модел, след това да се проектира върху платно с помощта на
цифров проектор, където художникът може да започне да експериментира във физическата
среда на боя. Също така цифровите снимки на картините в процес на изпълнение, могат да
претърпят допълнения на компютъра преди се добавят към платното. Прилага се също метода
на работа, чрез т. нар. „намерени изображения“, обикновенно в интернет, които се видоизменят
и дообработват, сред тях могат да фигурират и творби и снимки от цялата световна история.
Компютъра разширява света на художника до неузнаваемост, поглъщайки в себе си цялото
световно изкуство. Днес може да видим части, цветове или отделни елементи от всяка една
работа, независимо от кой исторически период, създадена в миналото, като подложка, част
от продукт или допълваща компютърния свят по един или друг начин. Дори филми с реални
герои могат да бъдат създадени и са претворявани във впечатляващи виртуални образи,
задоволяващи всяка творческа фантазия. Такъв хит например беше филмът„Беоулф“, с режисьор
Робърт Земекис (2007г.). Примерите са много.
Италианският
концептуален артист Маурицио Блогнини, твърди ,че че новите медийни артисти имат един
общ знаменател, което е самостоятелната референтна връзка с новите технологии5 (Обр. 3).
“Нови медии” или Нови медийни изкуства е вид изкуство, което включва творби,
създадени с нови технологии, медии, включително дигитално изкуство, компютърна графика,
компютърна анимация, виртуално изкуство, интернет, интерактивни технологии, роботика,
компютър, както и биотехнологиите (Обр.4).
Новите медии се разглеждат, като ползващи компютърната технология за производство и
разпространение на интернет, уеб сайтове, компютъра и дисковете. Новите медийни изкуства
влияят и определят съвременните философски теории, разработени на базата на тяхната
пространствена организация, хипертекст, бази данни и мрежи.
Счита се че Новите медийни изкуства възникват след 1940г., след бум-а на новите
технологии. В този смисъл те са рожба на пост и хипермодернизма и са възникнали след залеза
на модернизма. Някои учени задават въпроса, защо изящното изкуство, като академична
дисциплина, е разделено в съответствие с неговите инструменти на работа? Целта на изкуството
не е ли да предадава идеи, да общува, чрез значения. Изкуството е класически разделено в
зависимост от техниките. Въпреки всичко Новите медии могат да бъдат подразделени по начина
по който са разделяни изящните изкуства, според начина си на работа. Те съдържат интернет
базирано изкуство, алгоритмично изкуство, информационни визуализации, интерактивно
изкуство, дигитално изкуство и дизайн, включващи рисуване, скулптура/моделирани образи,
принтове, фотография, филмово и кинетично изкуство, видеоарт и др. подразделения.
Нови медии е термин, целящ да обхване появата на цифровите, компютризирани
или мрежови информации и технологии за комуникация в по-късните години на ХХ-ти век.
Глобализацията и интернет се посочват като причина за възникване и приложение на т.нар.
„нови медии” 6. Те направляват свободното общуване във всеки край на земното кълбо, правят
възможно посещението чрез глобалната мрежа на всяко обществено, политическо, културно
или социално събитие. Научната и творческата мисъл и дейност практически са без граници
и може да бъдат посещавани и видени в реално време. Галериите, творците, кураторите и
потребителите на изкуство успешно са базирани в интернет пространството като посетители,
потребители, читатели, участници и създатели. Още повече, че те създават/творят директно в
това ново виртуално пространство, променяйки изкуството като вид, носител на информация,
визия, динамика, презентиране, експониране и пр. Комуникацията е на много равнища и е
почти безгранична, като възможности.
Чрез Новите медийни програми, студентите в университетите имат възможността
да се запознаят с най-новите форми на творчество и комуникация. Да определят какво е
нова технология и как да работят с нея. С Новите медии учащите работят изграждат опита,
позволяващ им да използват нови и стари технологии и разказ. Чрез изграждането на проекти
в различни медии, те придобиват технически умения, практически речник за критика и анализ,
и се запознаят с историческите и съвременните практики.
Един от най- характерните аспекти на Новите медийни изкуства (New Media Art) е огромият
брой начини, по които може да се изразяват. Те включват кибер изкуството, което се счита за
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еволюционно изкуство, съвместяващо огромен брой други техники. Кибер изкуството (Cyberarts или cyberart) е сравнително нов термин отнасящ се до изкуство произведено с помощта на
компютърен софтуер и хардуер. То може да бъде представено в компютър, като носител, но и да
съществува физически в галерия, демонстрирайки връзката си с компютърното производство,
негов изразител, би могло да бъде реално съществуваща персона, както и хартия, платно и др.
носители на традиционните и новите медийни изкуства (Обр.5). Роботизираното изкуство е
част от механичното задвижване на кинетичното изкуство, то ползва природните сили, както и
се влияе от физическото движение, има тясна връзка със скулптурата. Пресъздава хуманоиди
или насекоми, като движение. Роботизираното изкуство има голяма база в компютърните
игри, игрите с роботи, както и в компютърната илюстрация, комикси и анимация. Това е една
роботизирана арт продукция заливаща в момента масово сайтовете. Комбинацията между
хора и машини провокира въображението на творците и младите хора, залива и филмовата
индустрия. Движенията наподобяват тези на човешкото тяло и анатомия (Обр.6).
Кибер изкуството включва не само това, което се случва в екрана вътре във виртуалния
свят, но „работи“ и извън него. Например само се опитва да разреши проблемът с електронните
отпадъци, създавайки арт произведения от самите тях. Дизайнери и художници предлагат
своите творби от остарели електронни продукти за масово ползване, като маратонки, кресла,
дори билборди, скулптури и пр. Повечето създадени произведения имат за цел – защита на
околната среда. Масово, чрез електронните отпадъци са представяни отново електронни
продукти или техни производни, например роботи, компютърни вируси, фантастични модели
и пр.
Дигиталното изкуство, се отнася до художествени произведения и практики, които
използват цифровите технологии като съществена част от творческия и процеса на експониране
на изкуството, от 1970 г. насам. То влиза, като раздел в Новите медийни изкуства. Цифровите
технологии включват редица арт дейности, като рисуване, графика, скулптура и музика /
саунд арт, новите форми, като нет арт, дигитално изкуство инсталация, и виртуална реалност,
които са вече познати художествени практики. Творците работещи по този начин се наричат
цифрови художници. Медията се ползва за изработване на реклами, специални филмови
ефекти, предпечатната подготовка и графичния дизайн, така нашумял, като специалност в
университетите. Специалноста е изцяло компютърно генерирана, като ползва и внасянето на
готови форми, като снимки и рисунки, също така служи за създаването на музика в музикалната
индустрия. Средствата за рисуване са компютърната мишка и таблет. Дигиталното изкуство
ползва 2 и 3D визуална технологии, които чертаят и рисуват във виртуалното пространство.
Различни медии се ползват от възможностите им филми, телевизия, печат, за бързо
създаване на прототипи, игри / симулации и специални визуални ефекти. Освен компютърно
генерираните анимации, създадени с помощта на компютър, съществуват и дигиталните арт
инсталации предоставящи широко поле за изява и включващи много форми. Те представляват
незабравимо интерактивно преживяване използване на проекционните методи, които оставят
публиката с усещането за сензорно обгръщане, много цифрови инсталации се опитват да
създадат потапящи среди. Други отиват още по-далеч в опита да се улесни пълното потапяне
във виртуалните области, раздавайки подходящи очила на публиката, включват движение и
мирис, ангажирайки всички сетива почти реално. Инсталациите са с вариативни мащаби и могат
да бъдат поети от различни пространства, както и да ги преформулират изцяло (Обр.7). Като
цяло дигиталното изкуство има много общо с фантастиката, тъй като е способно да представи
всичко или почти всичко. Дори двуизмерните модели са толкова реалистични и убедителни,
така изпълнени с цвят и невероятни функции, че и възрастните започват да вярват в тях.
Интернет изкуството възниква практически със създаването на самата глобална
мрежа. То има многослойни функции и измерения. В съвремието се разпределя все повече
по предназначения, а защо не и по жанрове. То повлиява например редица улични изкуства,
а някои от тях дори създава. Такива са изкуствата, а защо не и направленията: Бърз транзит,
Улична забава, Обществено изкуство, Транзитни улични изкуства, Графити и др. Всички тези
подразделения са ориентирани в служба на хората, с цел тяхното подпомагане, не целят
изява на автора, което важи и за Вандализма. Разликите със салонните изкуства са очевидни, а
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приликите многобройни. Двата вида изкуство все повече преливат едно в друго и резултатите
са все по-смайващи. Днес всеки развит университет обучава, чрез въведените програми,
създаването на кибер- изкуства. Всеки младеж, дори този, който не умее да рисува се представя,
чрез електронни изкуства в профила си, за да е по-впечатляващ. Можем да си зададем въпроса
дали този вид изкуства съхраняват най-добре историята или пък историята се пренаписва
отново, чрез новият „ свят във света“.

Обр.1 Изображение на Oscillon 520‘, Бен Лапоски , 1960.
(Profile image of Victoria Pazmiño)

Обр. 2 Един от най-ранните компютри.Първите Компютри са били изключително скъпи,
защото те изискват толкова много ръчен монтаж, както и окабеляване,
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Обр. 3 Работа на Маурицио Блогнини

Обр.4
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Обр.7 Ранно 3D изображение на художника Кенет Снелсън, 1989г. Цифров артист и художник
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ABOUT REMBRANDT’S PAINTINGS, HAMAN BEGGING THE MERCY
OF ESTHER AND JUNO
Abstract. This paper deals with Rembrandt’s paintings: Haman begging the Mercy of Esther
from the National Art Museum in Bucharest, and Juno from the Metropolitan Museum in Washington. Haman begging the Mercy of Esther (236x 186 cm) is painted as an oil painting on canvas and
little is known about this painting. The painting stems from 1659, and it is dated but not signed .
There is no written record when and how it appeared in this museum. Romanian people heard about
it after Nicolae Ceausescu’s fall from power (1989). This painting is mentioned in Bucharest Guide
which was printed in 1980.
During Ceausescu’s reign, it was exhibited at the Universal Gallery. Since there wasn’t enough
space and the room was dimly lit, the effects of Rembrandt’s art were not emphasized completely.
The canvas was painted with rich colors: golden, yellow, ochre and dark and they were enlivened by
Haman’s red clothes. The faces were given in a dim tone, but it is clear that they are brilliantly painted.
Nowadays this canvas represents the most valuable exhibit in the museum.
Rembrandt’s canvas Juno was painted in 1665 for an Amsterdam merchant Hermann Becker.
After Baker ‘s death in 1678 , the painting disappeared without a trace, and it is not known where it
was until the mid-nineteenth century. It was the property of the Berlin merchant Ota Vezendonk
until 1888. After Vezendonkov’s death, the heirs lent Juno to the Circuit Museum in Bonn. It is cataloged there not as Rembrandt’s original work , but as the work of an anonymous master imitator. The
Council of the Rhine area and Bonn got this painting in 1925. Shortly after the Nazis came to power in
1933, the Bonn Museum was ordered to focus on the art of the Rhine and sell everything that was not
in their charge. In accordance with this order, the painting was displayed at the auction in Cologne
1935, as a “ work in Rembrandt’s style ,” and it was sold for 900 marks. This masterpiece of art is now
displayed at the Metropolitan Museum in Washington and art historians consider it to be one of the
most valuable works of this Dutch painter.
Keywords: Rembrandt Harmensz van Rijn, Haman begging the Mercy of Esther , the National
Museum of Art , Bucharest , 1659, Juno, oil , 1665, the Metropolitan Museum , Washington.
The National Museum of Art ( National Museum de Arta al Romaniei ) in Bucharest, keeps
a prestigious collection of paintings of the most important European artists from the Renaissance to pointillism. Particular attention in this temple of art is devoted to the canvas Haman
begging the Mercy of Esther by a painter of the Dutch Baroque period, Rembrandt van Rhine.
The most important Dutch painter and one of the most famous in the history of art, Rembrandt
van Harmensz Rhein, was born in the university town of Leiden on 15 July , 1606. His father, Harmen Hertis, was a miller and a co-owner of the windmill “ Rhine “ which produced malt, the main
ingredient of beer. His mother Neeltgen (Cornelia ) Willemsdochter van Zuytbrouck was a baker’s
daughter . The family owned the mill on the Rhine for at least four generations and probably got its
last name Van Rhein from the Dutch name of that river.1
Having finished primary school, Rembrandt enrolled at Leiden University on 20 May,
1620. But Rembrandt probably never wanted to commit himself to the academic vocation, since he attended the lectures only for a short time. Soon after his admission, probably at the beginning of 1621. year, he became a student of the Leiden painter Jacob van Isakson Svanenburg
. In the workshop of this mediocre painter, who had lived in Italy from the 1600s until 1617 and
1
See: Kamenko M. Markovic and Blagoje V. Nesic, Psychological characteristics of Rembrandt’s self-portraits, individual and
group portraits in „Paper,“number 13, book 2, University in East Sarajevo , Faculty of Philosophy, Pale, 2011,p. 67.

25.04.2014 год.
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worked in Venice , Rome and Naples , Rembrandt remained until 1624. His new teacher Peter Lastman (1583-1633) also worked in Italy and his paintings influenced by Italy were usually smaller, dramatic almost to the level of grotesqueness, but often in abundant and gorgeous
colors . Lastman’s miniature baroque scenes, ‘Caravaggio in a small’ influenced Rembrandt.2
In his hometown, Rembrandt lived up to his father’s death, 1629, and then he moved to Amsterdam and joined the household of art dealers of Henry van Uylenburgh’s paintings.
Rembrandt signed the painting The Anatomy Lesson of Dr. Tulp Nicolaes Piters (The Hague , Mauritius)
in January, 1632. His brilliant artistic career began with this group portrait. From ’The Anatomy Lesson’’ to the Simeon in the Temple3 , Rembrandt painted a little less than 600 paintings.4
Rembrandt’s work can be divided into two stages: “ The first Amsterdam phase’’ which lasted
from 1632 to 1642 , and “ the second phase “ which lasted from 1642 to 1669. In any case , there is no
doubt that Rembrandt painted in the second half of his life very differently than he painted in the
first half. With the inner life fire that grew in the artist, so ‘grew the fire’ in the colors, and Rembrandt’s
coloring was getting warmer, deeper, more audible.
Having chosen this new way, Rembrandt would no longer stop. The more life gripped him and
the more people hindered him, the more he felt free and the strokes of his brush were getting more
daring, the layers of his colors fuller, the sonority of the colors ever fuller and more exciting.
The canvas Haman Begging the Mercy of Esther (236 x186 cm.) is a masterpiece of art. In order
to understand Rembrandt better, we should know that the painting was created in 1659, just a few
months after the artist’s bankruptcy in 1658. The canvas is darkened as if it had been smoked, all
soaked with dark gold, a good substratum, and especially deep tonality.
A middle-aged man with a silk turban on his head and a gold earring in his right ear , and
Esther who begs Haman, are portraits .It is possible that the Jews posed for this painting who lived
in the Jewish ghetto in Amsterdam, in which Rembrandt moved after his bankruptcy. Even though
the man’s portrait, especially his eyes, were masterfully painted, the woman’s portrait is even much
better . Ester shines while sitting gracefully on the throne, and her dark eyes with heavy eyelids look
dreamily to the left . She seems to be wrapped in an unfathomable mystery. The light on her face and
hands is magical – in a Rembrandt style. A plush suit, silk robes , turbans , gold and jewels that sparkle
in clear, darkened air create a special atmosphere.
Drown everything in shadow, plunge into it even light itself , and only then pull it
out of the darkness in order to seem more distant , brighter , let the waves of darkness circle around the light centers, tint them , deepen them , congeal them , and at the same time
make the darkness transparent , make semi-darkness completely transparent , and finally
give the strongest colors something slightly transparent which does not allow them to become black - this is what Rembrandt was searching for, and that is present in this painting. .
Neither of the characters look at each other and that enhances the drama of the painting. This painting can be said to be one of the most detached and steadiest since there is precision and balance
in its arrangement, if behind the maturity of the full cold-heartedness would not appear nerves that
flicker like embers.
Rembrandt’s painting Juno (132.1 x 124.5 cm) shows the queen of gods as a healthy, young
woman with a curvaceous body, elaborately dressed , with a golden crown and a scepter in her hand.
Dutch people in Rembrandt’s time knew that the ancient world gave Juno a variety of attributes. She
was worshiped as a protector of the state, a lunar deity, the goddess of marriage and protector of
2
Michelangelo Merisi Caravaggio (1583-1610) was the son of a bricklayer from Caravaggio near Bergamo. He began as a
masonry worker , preparing fresco makers’ mortar for the substratum ; he didn’t go to school and he had no teachers who would help
him become a painter. Caravaggio opened a new chapter with realism in art . He was “the first Italian who stood up against idealism”
confessing that nature is the only source of artistic creation. Although Caravaggio had no students, the number of his followers in the
seventeenth century, was unexpectedly large . Being very talented, he was the first painter who began to use bright – dark.
3
Rembrandt began and ended his career with the same painting of Simeon in the temple, a painting of an old man comforted
with a symbol of hope before his death.
4
See : Horst Gerson , Rembrandt Paintings , Haririson House , New York , 1968. The book includes the most accurate information about Rembrandt’s work. The book contains the names of almost all Rembrandt’s work as well as the names of museums, galleries
and private collections that own them . However, Haman begging the Mercy of Esther is not mentioned in the book. The reproduction
of this work was first published outside the borders of Romania , in Serbia , in 2005, 346 years after its creation . See : Kamenko M .
Markovic ‘ Koordinate jedne duše-Rembrandt,” Gradina, “ no. 11 , Cultural Centre of Nis , Nis , 2005, p . 89
In Horst Gerson’s book, The Portrait of a Man with a Black Hat in his Hands’ is not mentioned ( oil on panel, 81.7 x 71 cm, Circuit Art
Museum, Los Angels).
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women, especially in childbirth.
What is the role that Rembrandt assigned to his Juno and who was it painted for? It is quite
possible that Rembrandt painted this painting as a goddess of plenty for Herman Becker, a wealthy
merchant from Amsterdam. In the inventory of Becker’s legacy from 1678, Juno is mentioned in life
size . There is no doubt that this painting is now in the Metropolitan Museum in Washington.
There are no written records where Juno had been from 1678 to the half of the nineteenth
century, but there are some reasons to believe that it belonged to an English private collection. Until 1888, it was the property of the Berlin merchant Ota Vezendonk . After his death , the heirs of
Juno lent it to the Circuit Museum in Bonn. When it was cataloged there in 1914, it was not listed as
Rembrandt’s original work, but as the work of an anonymous imitator. The Council of the Rhine area
and Bonn got this painting in 1925. Shortly after the Nazis came to power in 1933, the Bonn Museum
was ordered to focus on the art of the Rhine and the painter Hans Baldung Greene (1485-1545).The
museum was supposed to sell all that did not fit this requirement. In accordance with this order, the
painting was displayed in the auction in Cologne 1935, as a “ work in Rembrandt’s style ,” and it was
sold for 900 marks.5
After a while, experts admitted that Juno is Rembrandt’s genuine work .Uniform light that shimmers on the broadly exposed body, a spontaneous and agile movement of a brush in combination
with thin layers, the powerful harmony of colors, all of these fit the dating of this picture from around
1665.
Although Rembrandt’s Juno is not quite in line with today’s ideals of feminine beauty, her character is striking and beautiful. There is a small crown on her head, and she is followed by one of its
characteristics, a peacock . As far as her features are concerned, Juno looks like Hendrickje Stoffels,
the second unmarried wife of Rembrandt. Since Hendrikje died in 1663, and since Herman Becker put
pressure on Rembrandt in 1664 to finish the painting , it is likely that the artist had worked on this
painting for several years.
Once again we get some information about Rembrandt’s work owing to his financial difficulties
. The documents from that time show that from 1662 to 1663, Herman Becker, an Amsterdam merchant of jewels , marble floor tiles , textiles and other similar goods , lent money to Rembrandt twice.
The artist gave Becker nine of his paintings and two books of engravings and drawings as collateral.
In 1664, one of Rembrandt’s close friends went to Becker in order to pay principal and interest on
each loan. Becker refused the money. According to some sources, Baker said, “Let Rembrandt finish
Juno first . “ The following year a dispute between Rembrandt and Baker ended in a friendly manner
. Rembrandt finished the painting at the end of 1665.
The radiographic recording from 1982 showed new evidence that clarified Baker’s dissatisfaction with the late delivery of Juno. The artist made a big change on the painting. Juno’s right arm was
originally painted in a position almost symmetrical to the left arm, with both hands resting on the
stand or the table . Then he changed his mind. He raised her right arm in the current position and
gave her a scepter . It is possible that Rembrandt began to make changes and then stopped working on the picture . In 1662, he signed the famous canvas the Syndics of Cloth Guild (Amsterdam,
Rijksmuseum ) and several extraordinary portraits. The Portrait of Frederic Rebel on the horseback (London , National Gallery) and Homer (The Hague , Royal Art Gallery) were painted in 1663. In 1664, he
painted two masterpieces : Self-portrait (Florence , Uffizi Gallery ) and Lucretia ( Washington , Mellon
Collection ). The following year, he finished Juno, and signed Finances (Amsterdam, Rijksmuseum )
which might be the most brilliant creation of his art.
Thus, he ends his life with many masterpieces and reconciliation with himself . Was he created
to find out what peace meant in his soul? When he signed the paintings, he could now believe that
the time of happiness had come.
This artist with whom the Dutch art reached a peak and who belonged to the group of geniuses that humanity has ever had in art generally- indeed he is the least Dutch of all Dutch artists .
Rembrandt was a visionary with hallucinations, an enraptured poet and a dreamer.
5
The public sale of works of art in Berlin, which was coordinated by Hans V. Lange from 12th to 13th March 1941, sold
Rembrandt’s study for the painting Quintus Fabius Maximus (179 x 197 cm). As is well known, Rembrandt’s painting itself was located,
since 1931, at the Royal Palace in Belgrade. See: Kamenko M. Markovic, Rembrandt Quintus Fabius Maximus, ‘’the Moon Track”, “Filip
Visnjic,” Sid, 1994, p. 25
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Rembrandt van Harmensz Rhein was a poet, who was always ready to sacrifice in his portraits the formal devotion to expressiveness in art, and he deepened a psychological study and made it poetic following his feelings. Due to his beliefs and practices, as an artist and as a man, he stood out in his society and therefore he came into conflict with it.
Studying Rembrandt’s life, one can learn not only how to perceive the world, but also how to live in it.
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HALF A CENTURY OF LAZAR LICENOSKI’S DEATH – A GREAT PAINTER OF MACEDONIAN MODERN ART
Abstract. This paper deals with Lazar Licenoski’s paintings (1901-1964), since it has passed half
a century since his death. Lazar Licenoski was born in Galicnik, one of the most beautiful parts of
Macedonia. He studied painting at the Belgrade School of Art : at the department for teachers from
1921 to 1925 , and he attended an academic course of Milan Milovanovic from 1925 until 1927. He
was in Paris from 1927 until 1929 and he was influenced by Marcel Lenoir , Paul Baudouin, and André
Lhote . He painted landscapes of his native land, still life, and episodes from the life of artisans and
self-portraits. His best works are lyrical landscapes: Landscape with Trees and Houses, Houses near
the Water, Lake Ohrid, Houses in Galicnik, Poppy Fields.
In this paper, special attention is paid to one of his unfamiliar landscapes which is not known to
the general public. It is a landscape which probably shows the panorama of Galicnik, or its immediate
surroundings. The painting was kept until 1990 in the apartment of a family of Macedonian origin in
Turnu Severin (Romania). This painting was signed in Cyrillic in the lower right corner. In 1990, fire
broke out and destroyed the painting.
As an artist, Licenoski is considered a great painter in the history of the Macedonian painting
and because it has passed half a century since his death, there is a good reason to talk about his artistic works.
Keywords : Lazar Licenoski , Galicnik , Skopje , Belgrade, Paris , colorist expressionism , still life,
portrait , landscape , Turnu Severin.
Origin and life

Style is the Man
Buffon

Lazar Licenoski was born on 26th March, 1901, in Galicnik1, one of the most beautiful parts of
Macedonia. He studied painting at the Belgrade School of Art : at the department for teachers from
1921 to 1925 , and he attended an academic course of Milan Milovanovic from 1925 until 1927. His
first solo exhibition was in Skopje, immediately after his graduation in Belgrade. Like many other
artists, he also went to Paris to improve his education. He was from 1927 until 1929 in the “ capital
of the world , “ at the studio of Marcel Lenoir , but he also visited the studio of Paul Baudouin at the
Ecole des Art et Mertiers , and André Lhote . He often visited, Academie de la Grande Chamuiere2,
which was quite popular at that time.
In late 1929, he returned to Skopje , and made exhibitions with the group “Shape” Until the very
end of the Second World War, he lived and worked in Belgrade . “Since January, 1945, he taught at
1
Galicnik is a village which is 17 km far away from Mavror, and it is well known, among other things, for a great number of
masons , icon painters and woodcutters. Makarie and Marko Frchkovski, both wodcutters, were born here, and they together with a
group called Petra Filipovski, aka “Garka,” made the iconostasis of the Church of the Ascension of Jesus. This masterpiece was created
in the period from 1819 to 1824. See: Kosta Balabanov, Antonie Nikolovski, Dimitar Kornakov, Monuments of Culture of Macedonia,
Misla, Skopje, 1980, p. 67
2
The artistic atmosphere of Paris between 1925 and 1935, at the time when Lazarus Licenoski formed his artistic speech, was
marked by a quiet reaction to the achievements of the avant-garde movement of the first and second decade ( cubism , orphism ,
early abstract), opposite to whose expressionist drive and destruction of the traditional view – which most painters and a part of the
former censors rated as intellectualism and hermetic speech - a call for spontaneous and emotional artistic expression was made and
it was driven by the direct impressions of natural motifs . This is a well-known saying: “Back to the appearance of things , “ which was
essentially a gradual abandonment of further research enterprises and it engaged in grounded artistic experiences, which are now
interpreted in a variety of personal variants.
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the School for Applied Arts in Skopje”3. Being a distinguished and respectable person in Yugoslavia,
Licenoski was elected as a board member4 at the congress of the Association of Artists of Yugoslavia
which was held in Belgrade on 6th and 7th May, 1950.
He had several solo exhibitions in Skopje, Belgrade and Zagreb. He had group exhibitions in Skopje , Paris, Belgrade , London , Liverpool, Manchester , Thessaloniki , Prague, Sofia , Rome , Bucharest , Bretford and Tunisia . He was a member of DLUM
and SLUJ, and a corresponding member of SASA. He died on 10th April, 1964 in Skopje.
Artistic works
Beyond general biographical data, there is another prominent figure in contemporary Macedonian art , whose creations ranged from colorist expressionism. Nikola Martinoski ( 1903-1973 ) and his
works of art occupied the top position at that time in Macedonia.
The development of these two artists were quite similar : it is primarily related to the experience that they drew from the contact with artistic atmosphere of Paris and during the fourth decade
of their search, it gradually became individualized by the choice of their own themes for paintings,
which were mostly related to their home town. Licenoski was fond of his homeland as well as his
people and he included that in his paintings . His well-known works deal with episodes from the life
of fishermen (fishermen from Ohrid ) , small artisans , vendors , lumberjacks.5
“ Some of Licenoski’s paintings show social motives of his home land with a sentimental - ironic
note ( Rural notability on the Galicka weddings 1936, Coceci 1939) . But these paintings , although
related to the plebeian oppressive environment , were created solely with compassion for homeland
- far away from any conscious criticism of social and political nature.’’6
The colorist factor has a constant predominance over the expressive effect of forms for Lazarus Licenoski: after leaving Picaso’s and Lotov model, he returned to the theme of the Macedonian areas and included in his paintings colored chords, which were dominated by vast
areas of different shades in green tonalities. Its white, sparkling and juicy color in all shades has a gleam of young leaves after rain. “ Therefore, Licenoski doesn’t bring the picturesque motifs in their extensive narrative details ( Bacija7 , Dolap8 , Affion fields ) but tends to reduce them to the basic data , subjecting them to the dominant pictorial function of color.
Unlike Martinoski, he does not insist on a linear treatment of form , but he draws the presented facts
of motifs directly from the matter, in which it is revealed partial acceleration of pictorial manuscripts. 9
‘’During the retrospective exhibition of Macedonian artists in 1950. in Ohrid , where all eleven
members of the Association of Artists of Macedonia exhibited their works, Lazar Licenoski and Nikola
Martinovski stood out with the maturity of their concepts. Licenoski exhibited Weavers of Rugs, Selfportrait , the Head of Galicanka, and Affion fields, perhaps one of his best landscapes ever. Martinovski
exhibited a self-portrait and two drawings.10
The paintings from coloristic expressionists from the Kingdom of Yugoslavia , represent,
in fact, a form of prolonged Romanticism , in which through certain aspects of the individual visions, moods were presented which came from direct human dealing with the phenomenon
of nature or some underlying feelings of vitality. In such a spiritual climate, only occasionally
covert or overt signs of dramatic situations entered and they contained reflexes of those riots and
3
Stanislav Zivkovic, Art School in Belgrade, 1919-1939, Gallery of Serbian Academy of Sciences and Art, the National Museum
and the Museum of Contemporary Art, Belgrade, 1987, p. 122
4
Art, New Management Association of Fine Artists of Yugoslavia, the Union of Artists of Yugoslavia, no . 2 , Belgrade, 1950 ,
p . 79. The new administration of the Association included President Bozidar Jakac , vice presidents - Marko Celebonović and Marijan
Detoni , Secretary General- Sreten Stojanovic , and members of the Board of Directors : George Andrejevic-Kun , Anthony Augustincic
, Vojin Bakic , Zoran Didek , Boris Kalin , Slavko Pengov , Vilko Seferov , Frano Simunovic and Branko Sotra . The Supervisory Board consisted of Gojimir Anton Kos , William Svecnjak and Ljubica Sokic . Lazar Licenosti was elected for the newly formed Arts Council.
5
Lumberjack 1939, Drawing-charcoal, 400 x 340 mm, sign. d. l: Licenoski (Cyrillic), owned by Zoe Licenoski, Skopje.
6
Boris Petkovski, Social Culture in Macedonia 1930-1950, in “Surrealism, Social Art,” Museum of Contemporary Art, Belgrade,
1969, p. 62
7
Oil on canvas, 81 x 100 cm, sign. DL: Licenoski, Museum of Contemporary Art, Belgrade.
8
Oil on canvas, 161x113, 5 cm The painting is signed in the lower left corner: Licenoski (Cyrillic), Art Gallery, Skopje
9
Jesa Denegri, coloristic expressionism of the fourth decade, “The Fourth Decade, expressionism colors, Poetic realism,” Museum of Contemporary Art, Belgrade, 1971, p. 24 “
10
Art, Exhibition of Macedonia Artists in Ohrid, the Union of Artists of Yugoslavia, no. 2, Belgrade, 1950, p. 75.

страна | 166

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

forebodings which began to express on the general social horizon of time . On the other hand, in the
plastic fiel , paintings of coloristic expressionism helped to further strengthen the awareness of the
autonomy of artwork : developing pictorial and painted values , it has raised a culture of painting to
the extent of full professionalism, so it is no coincidence that precisely in this complex, several toprange international Yugoslav paintings were created. The names of Lazarus Licenoski and Nicholas
Martinoski are engraved in the history of Yugoslav art .
n the year when Macedonia celebrates half a century of the death of Lazarus Licenoski , the history of Macedonian art gives another acknowledgment. Namely , in Bucharest , a series of festivities
celebrating a century and a half since the establishment of the School of Fine Arts , where Nicholas
Martinoski, one of the most talented students in the history of this school, is the main subject.11
The creativity of Lazarus Licenoski is carefully researched and classified. vertheless , the general
public, did not know until now that in Turnu Severin Romania)12, up to 1990 a certain painting of Licenoski was kept in the apartment of a family of Macedonian origin. It is a landscape which probably
shows the panorama of Galicnik, or its immediate surroundings . In the foreground, on a hill , two
wonderfully painted houses (whose distinctive architecture refers to this area) are painted. To the
right of them, there are slender trunks of dark-blue painted trees and there is a ridge of bluish mountains in the background. The canvas is dominated by sail and juicy green color, which is also typical
of Licenoski . The painting is signed in Cyrillic in the lower right corner.
It has been half a century since the death of Lazarus Licenoski, one of the finest poets of Yugoslav painting. What we have in mind when we say this is a number of extraordinary landscapes ,
among which are : Houses near the Water, Lake Ohrid , Landscape with Trees and Houses , Houses in
Galicnik , Poppy Fields , but also several sophisticated portraits of women.
Since it is half a century after the death of Licenoski, there is a good reason to say something new
about him, something that will enrich the biography of this artist, art teacher , and founder of Macedonian
modern art and one of the most subtle painters of self-portraits13 in the history of the Macedonian art.
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A self-portrait as a special art discipline in Macedonia began to be fostered in the late 18th century . The first self-portraits were
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ПРИНЦИПИ ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ
Резиме: Промените се вечни а потребата да се справуваме со нив постојана. Постојат
различни погледи врз начинот и структурата на однесувањето кон промените. Теории и модели
има безброј, во зависност од погледот искуствата, амбиентот, појдовната основа, кластерот,
дејноста и сл. Секој модел развива основни принципи и чекори кои помагаат да се надмине
промената и проблемот кој со неа доаѓа.
Клучни зборови: Промени, менаџмент, принципи, чекори
Summary: Changes are eternal and the need to deal with them constantly. There are different
views on how the structure and behavior to change. Theories and models are innumerable, depending on the view experience, the ambience, the starting point cluster, activity and so on. Each model
developed basic principles and steps that help to overcome the problem and change that comes
with it.
Keywords: Change management, principles, steps
1. КОНТЕКСТОТ НА ПРОМЕНИТЕ
Промените се единствена постојана категорија во природата и во заедниците на лугето.
Од атмосферските до политичките, од мали до впечатливи и суштински, составен дел се на
секоја организација и предизвикуваат потреба од постојано прилагодување на вработените и
работните ресурси. Неминовноста на постојаното случување како филозофија на создавањето
нови вредности се нарекува промена. Некогаш промените во економијата се случувале еднаш
во месецот или во годината, денес во некои индустрии работите се менуваат во секунда.
Имеративот на прилагодувањето во модерната економија не е никаква новина: тој постои како
цивилизациска реалност исто колку и економијата, но никогаш, до денес, во толку голем замав и
интензитет. Зависно од тоа колку добро ќе се подготвуваат луѓето, лидерите ќе водат, културата
и институциите ќе се прошират, а информатичката технологија и комуникциите ќе помогнат
– промените ќе поминуваат со многу или малку успех. Сега светот се наоѓа во информациска
џунгла каде информациите секому се на дофат на раката. Пак сме на пазарот, со тоа што тој сега
се наоѓа во кибернетички простор на мрежното соседство.
2. ПРИНЦИПИ И ЧЕКОРИ ЗА УСПЕШНИ ПРОМЕНИ
Постојат многубројни истражувања и врз нивна основа разработени методологии и
врз нив создадени принципи за успешно справување со промените. Врз основа на таквите
истражувања како корисни утврдени се следните принципи:
Принцип за промена бр. 1 Промената е процес: Имплементацијата на промените трае
меѓу 3-5 години, а посложени иновации, веројатно уште подолго. Ако промената се смета како
процес, плановите за промена ќе бидат повеќе стратешки. Ако промената се смета како настан,
плановите за промена ќе бидат практични и оперативни. Доста од промените не успеваат
поради емоционални причини, затоа што луѓето при промената го губат спокојот кое често
погрешно се толкува како отпор кон промените.
Принцип бр. 2: Постојат значителни разлики меѓу она што е предизвикано во развојот
и имплементацијата на иновациите. Имплементацијата е составена од чекори и активности
околу учење да го користите на иновации. За тоа треба да се инвестира многу во луѓе, време и
ресурси за развој на страна игнорирајќи го ставот дека имплементација секогаш бара еднаква
инвестиција на ресурси.
Принцип бр 3: Организацијата нема да се промени додека поединците во неа не се
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променат. Рамката на Роџерс1 која обезбедува стандардна класификациона шема за опишување
на иновации во универзална смсила.Тоа е брзината според која луѓето ги прифаќаат, или не
успеваат да ги усвојат. Постојат повеќе категории на луѓе од аспект на прифаќање на новото:
1.Иноватори, 2. Брзо прифаќање, 3. Рано мнозинство, 4. Скептици( касно мнозинство) 5.
Задоцнето усвојување.
Принцип бр. 4: Иновацијата има различни лица : иновациите се производи, процеси,
услуги.... Во зависност од иновацијата, процесот на промена може да барат повеќе време
и ресурси. Во случај на интеграција на два производа разумно да се очекуваат поврзаните
процеси за промена да траат повеќе време и трошењето на ресурси да се интензивира.
Принцип бр. 5: Интервенциите се активности и настани кои се клучни за успехот.
Луѓето се поуспешни во средини во кои на промената се навраќаме повеќекратно. Повеќето
кратки настани, односно интервенции, кај клучните вработени кои се случуваат во неформална
атмосфера обезбедуваат силен амбиент и држат тензија на постојаност и мобилност.
Принцип бр. 6: Пристапите горе-долу и долу- горе даваат резултати, но хоризонталната
перспектива е најдобра. Причините се неколку: 1. Врвот никогаш нема да се откаже од
контролата во областите кои ги смета важни; 2. Базата нема ниту време ниту капацитет да
задвижи промени; 3. Базата ги опструира промените од страв дека тие имаат негативно дејство
најнапред кон нив; 4. Раководството обично ги игнорира иницијативите на базата
Принцип бр. 7: Ангажираното лидерство е од суштинско значење за успешноста на
долгорочна промена. Овој став поаѓа од фактот дека сепак, промените ги движат авторитетите.
Колку и да има идеи, желби и иницијативи, сепак базата не може дса води промени доколку
лидерот не е вклучен.
Принцип бр. 8: Задачите даваат резултати. Кога дадената задача е придружена со постојан
контакт може да даде добри резултати. Обично пропаѓаат активностите за кои е доделена
задача и на неа од страна на раководителот се заборавило.
Принцип бр. 9: Организацијата е главната единица за промена. Просторот во кој се
работи е примарна единица на анализирање на состојбите пред да се започне со промените.
Затоа, стратегиите за интервенција се насочуваат најнапред во објектот во кој се врши дејноста.
Принцип бр. 10: Тимската работа ја олеснува промената. Споделувањето на напорите и
нивното компетентно извршување е секогаш полесно кога се прави во група.
Принцип 11: Соодветните интервенции ги намалуваат предизвиците на промената а
секоја активност бара соодветни услови. Принципиелно промените се случуваат во амбиент кој
априори е против нив. Затоа секое олеснување и креирање на опуштен амбиент е добредојдено.
Принцип бр. 12: Контекстот на институцијата влијае на процесот на промени. Големината
и видот на објектот се важни за промените а вработените, со сопствените парадигми како
главни носители на промените исто така.
3. ЧЕКОРИТЕ НА УСПЕШНАТА ПРОМЕНА
Сите се прашуваат која е тајната на успешноста во промените. Промената како активност
на последователност и логички, каузален редослед ја карактеризираат следните чекори:
1. Чуство на неодложност: При промените мора да се дејствува брзо-но не брзоплето.
Треба да се гради свест за неодложност. Лошиот или добар старт не зависи само од шефот (кој
има значајна улога), туку и од нас самите. Затоа разработка на визија за промената наместо
фобии и стравови од неа е право решение. .
2. Создавање раководен тим: На луѓето им се потребно освежувања. Водачите инспирираат
а чувството на одговорност нив ги влечи кон повисоки дострели. Добро е кога ќе се создаде ноив,
разнообразен и полифункционален тим. Довербата кај новите луѓе ќе биде силна инспирација.
Тимот, демонстрирајќи посветеност и ентузијазам, треба да работи на взаемната доверба.
3. Никаде нема да стигнеме ако неправилно сме го испланирале (согледале) нашето
патување. Визијата се согледува и се гради правилно. Мапите на иднината треба да се исцртаат
внимателно водејќи сметка за ефикасноста на услугите (производот) и нивниот однос со
1

Rogers, E. Diffusion of Innovations. (4th ed.). New York, NY: The Free Press, (1995).
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расходите. Нема добра визија ако не е соодветно покриена со конзистентна стратегија.
4. Споделена визија е следниот чекор на успешната промена. Недоволно е ако вработените
само се информираат. Потребна е интеракција со прашања и целосни одговори. Само на
тој начин визијата нема да биде ,,на директорот,, и од зборови ќе се трансформира во дела.
Индивидуалната визи-ја никогаш нема завршница. Ќе биде или бојкотирана или опструирана
ако сите не веруваат во неа и ако не ја доживуваат како своја, лична.
5. Делегирањето, е следниот петти чекор. Преку него се отстрануваат хиерархиските
бариери помеѓу различните нивоа и со модернизирањето, реалната конкуренција,
ослободувањето и поттикнување на мислење се добиваат нови дополнителни сили кои
вцеруваат во мисијата и визијата. Реалното делегирање и избалансираниот пристап на еднакви
права и обврски ги поттикнува и мотивира луѓето и ја зголемува и довербата помеќу сталежите
и групите.
6. Создавање на краткорични успеси е шестиот чекор кон успешна промена. Филозофијата
на краткорочниот успех ја зголемува постојано самодовербата а тоа го овозможува за релативно
мали средства. Јавните смислени победи обезбедуваат дополнителен авторитет на новините и
промените.
7. Не се откажувајте е следниот чекор. Неодложноста не смее да заврши уште со првиот
чекор. Таа треба да се негува цело време. Справувајќи се со промените и постигнувајќи мали
победи не значи дека големите треба да ги оставиме. Сепак описите и задачите по нив треба да
се концизни за да не не оптеретуваат непотробно и дополнително.
8. Одржливост и последниот чекор во редицата на успешната промена. Најважно е
да не се застане на 7-миот чекор, туку да се поттикнуваат и ориентираат вработените да го
практикуваат новото.
9. Комплементарност, последователност, актуелност и заедништво: Ниедна од претходните
мерки не може да создаде успех како изолирана активност.
4. ЗАКЛУЧОК
Промените се константа и се случуваат. Навидум се проблематични но знаат да бидат
и иснпиративни и да мобилизираат. Успешноста во справувањето со промените зависи од
начинот со кого ќе се спротиставиме (развивање на методи) и чекорите кои ги практикуваме.
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МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА
ПСИХОСОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО МЕНТАЛНИ
РАСТРОЈСТВА ВО ЗАЕДНИЦАТА
Резиме: Грижата за лицата со ментални растројства минувала низ различни периоди.
Векови наназад овие лица биле препуштени сами на себе, изолирани во затвори или биле
држени во нивните сиромашни семејства без никаква подршка од општеството. Лошата
состојба на овие лица била согледана бо раните години од деветнаестиот век кога дошло
до значајни промени во ментално здравствената грижа на овие лица. Настапила ерата
на институционализација,создавање „домови„ кои за жал многу бргу станале постојани
живеалишта за овие лица, притоа креирајки “институционализам/хоспитализам“. Увидувајки
ги недостатоците на овој вид на грижа во последните триесетина години од 20-тиот век се
направени значајни чекори во подобрување на грижата за лицата со ментални растројства.
Развиена е мрежа на сервиси во заедницата за заштита на менталното здравје на овие лица,
вклучен е мултипрофесионален пристап во психосоцијалната заштита на корисниците на
психијатриски услуги во заедницата. Психосоцијалниот третман вклучува широк спектар на
интервенции во центри за ментално здравје, заштитни домови, социјални клубови, заштитни
вработувања и слично. Индивидуалниот пристап кон секој корисник е од посебно значење
за психијатријата ориентирана кон заедницата. Во овој труд елабориран е психосоцијалниот
пристап во подршката и заштитата на менталното здравје на лицата со ментални растројства во
рамките на основните сервиси во заедницата.
Клучни зборови: Ментално здравје, Ментално растројство, грижа во заедница
Summary: The care for the people with mental disorders has developed during the time.
Centuries backwards these people were left alone, isolated in prisons and they were kept in their
poor families without any societal support. The bad condition of these people had been taken into
consideration in the early years of the nineteenth century when some major changes in the mental health care of these people had happen. The era of institutionalization, creating “homes”, that
very fast became permanent residence of these people; creating “institutionalism” had taken over
the care for the people with mental disorders. Detecting the disadvantages of this type of care, in the
last thirty years of the twentieth century are made significant steps in improving the care of people
with mental disorders. A network of services in the community is developed in order to protect the
mental health of these people; multidisciplinary approach is used in the psychosocial protection of
the users of psychiatric services. The psychosocial treatment includes wide specter of interventions
in mental health care centers, protectoral homes, social clubs, and protectoral employment. The individual approach towards every service user is very significant for the psychiatry oriented towards
the community. In this paper is elaborated the psychosocial approach used in order to support and
protection the mental health of the people with mental disorders in the borders of the basic community services.
Key words: Mental health, Mental disorders, community care
1.Развој на грижата во заедница
Недостатоците на хоспиталниот третман ја наметна потребата од промени во заштитата
на лицата со ментални растројства. Современата психијатрија го понуди третманот во
заедницата како најсоодветна алтернатива на класичната хоспитална ментално здравствена
грижа. Можностите за пренесување на ментално здравствената грижа за лицата со психички
растројства од клиниките во заедницата од секогаш играле значајна улога во развојот на
системите за ментално здравје. Рано во 19-тиот век, лошата состојба на лицата со ментални
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растројства била основа за широката поддршка и промени во здравствената грижа на овие
лица. На лицата кои биле изолирани во сиромашни домови, затвори, или биле држени во своите
домови без никаква помош, се гледало како на некои на кои им е потребен третман во пријатно
опкружување. Ерата на институционализација која следи потоа трае повеќе од еден век. За
време на овој период се создадени голем број “домови“. Овие институции на почетокот биле
формирани со цел за краткорочно згрижување и третман на лицата со ментални растројства.
За жал моделот на институционализација, создадените „домови„ многу бргу станале постојани
живеалишта и често аверзивни средини. Доколку некој бил примен во таква установа,
институцијата набрзо станувала негов “дом“ кој се грижел за сите негови потреби, но притоа
креирајќи“институционализам/хоспитализам“ – синдром кој се карактеризира со адаптација кон
условите во болницата, намалување на сопствениот капацитет за функционирање, соодветно
однесување и механичко егзистирање (Lehman, 1998). Кај моделот на институционализација,
улогата на услугите при престојот се претвориле во одделување од природната средина и
„врзување на ментално болните“, отколку спроведување на третман.
Промена на гледиштата започна на почетокот на 50-ите години и го достигна зенитот во
70-ите години на минатиот век, во корист на деинституционализацијата. За време на овој бран
на реформи, десетици илјади лица биле пуштени во локалните заедници за да имаат можност
да живеат во што помалку рестриктивна средина (Talbott, 1979; 1981; Banchrach, 1980). Неколку
модели на услуги во домови во заедницата се јавиле во раните години на движењето за
деинституционализација.Најзастапени биле: „куќи на пола пат„ (Budson, 1978), „Fairweather-ови
логори„ (Fairweather, 1980; Fairweather ,Sanders, Maynard и Cressler, 1969) и „грижа за штитеници
сместени други семејства„ (Linn, 1981; Linn, Klett и Caffey, 1980). Системот за ментално здравје
не создаде единствен и широко прифатен целосен модел на услуги во заедницата во првите
неколку декади од процесот на деинституционализација. Наместо тоа, многу од поранешните
пациенти биле едноставно пуштени во нивните семејства или домови за штитеници кои се
јавија како опција за грижа, или биле оставени да се грижат за себе на отворениот пазар на
домување (Carling и Ridgway, 1988).
Увидувајќи ги недостатоците на овој вид на грижа, последните триесетина години од
20-тиот век се направени значајни чекори во подобрување на грижата за лицата со ментални
растројства во заедницата: зголемување на квалитетот на услугите, подобра социјална
интеграција, намалување на стигмата кон лицата со ментални растројства и дискриминаторски
однос кон семејствата на овие лица. Голем број докази во областа на психијатријата ориентирана
кон заедницата покажале дека интервенциите во заедницата можат значајно да ги подобрат
долгорочните последици од долгогодишниот престој во психијатриските болници и да ја
олеснат социјалната реинтеграција на лицата со ментални растројства.
2. Мултипрофесионален пристап во психосоцијалната интервенција
Клиничкиот психијатриски модел во третманот на психијатриските заболувања, акцентот
главно го ставале на работата на ангажманот на клиничкиот психијатриски персонал. Во фокусот
се наоѓаат клиничките психијатри и психолози во болничкиот третман во кој главно се одвива
целокупниот третман на психолошката патологија. Системот на заштита во заедницата, акцентот
го става на мултипрофесионалниот пристап за подобрување на здравјето и потенцијалите на
личноста. Вистинското значење на мултипрофесионалниот пристап може да се добие само во
заедницата, каде што психијатрискиот третман претставува само еден сегмент од целокупната
организациона мрежа на психијатриските услуги. Во мултипрофесионалниот пристап во
заедницата, психијатрите имаат улога на сервис кој според потребата би интервенирале во
случај на психијатриска криза на корисникот. Се зголемува значењето на професионалците
кои директно учествуваат во социјалната и работната рехабилитација на корисниците на
психијатриски услуги во заедницата. Социјалните работници, социотерапевтите, работните
терапевти, педагозите и едукаторите од најразличен профил, низ заедничката соработка,
го подобруваат работното функционирање на корисниците на психијатриски услуги во
заедницата.. Исто така мултипрофесионалниот пристап подржува и овозможува интервенции и
177 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

во социјалната средина во која егзистира корисникот на психијатриските услуги во заедницата.
Овие интервенции се насочени кон разбивање на предрасудите околу психијатриските болести
и поадекватно разбирање и прифаќање на лицата со психички растројства од страна на
нивното семејство и пошироката заедница. Во пракса, пристапите на психосоцијалниот третман
претставуваат или учење нови вештини и помагање на поединецот да превземе поголема
контрола врз својот живот или модифицирање на околината во која тие живеат, во правец на
постигнување разбирање и подршка за да им се помогне да ги постигнат своите лични цели.
Психосоцијалниот третман вклучува широк спектар на интервенции: заштитни домови, групи
за самопомош, заштитни вработувања и слично. Индивидуалниот пристап кон секој корисник
е од посебно значење за психијатријата ориентирана кон заедницата.
3.Развивање сервиси за заштита на ментално здравје во заедницата
Со развивањето мрежа на вонболнички форми на заштита во заедницата им се
приближуваат услугите на клиентите, овозможувајќи им користење на услуги во нивната
непосредна животна средина. На овој начин многу поефикасно се спречуваат влошувањата на
психичкото растројство и потребата од психијатриска хоспитализација и поквалитетно учество
во општествениот живот. Придобивка од ваквиот третман има и општеството, бидејќи овој
третман, освен што е многу похуман, е и поекономичен.
Третманот во заедницата кај нас, истакнува Ортаков (2006), нуди: Алтернатива на
хоспитализацијата; континуиран третман и грижа кои одговараат на потребите на корисниците;
програми за рехабилитација и ресоцијализација; можности за заштитно вработување;
интервенции на самото место на живеење; помош за секој вид психички проблеми, од
најтешките до најсекојдневните животни проблеми (стр.27).
Приоритет на заштитата на менталното здравје во заедницата е градење на социјална
мрежа за помош и подршка на корисникот од страна на семејството, пријателите, соседите,
граѓанските оргнизации, религиозни заедници, заради нивно подобро вклучување во
терапијата и подршка во процесот на ресоцијализација и реинтеграција.
Организацијата на услугите на ментално здравје во заедницата воспоставена во светот
и кај нас вклучува: центри за ментално здравје со дневни центри и дневни болници, заштитни
домови, заштита во хомо и хетеро семејна средина, социјални клубови, заштитни работилници,
вработување во социјални фирми.
-

Центри за ментално здравје

Центрите за ментално здравје во заедницата претставуваат организациски единици кои
даваат услуги од областа на менталното здравје за лица со ментално здравствени проблеми.
Дејностите во рамките на дневните активности се одвива низ индивидуална и групна тераписка
работа, фармаколошка терапија, совети и интервенции во кризни сосотојби, рехабилитациски,
ресоцијализациски и рекреативни активности, како и можности за средби со семејството,
пријателите и активности за доквалификација, преквалификација, градење на социјална мрежа
за најразлични видови подршка на корисниците како би ги оствариле своите потенцијали.
Центрите за ментално здравје вршат функција на дневни болници, дневни центри и амбулантски
психијатриски услуги, во кои работи мултипрофесионален тим составен од социјален работник,
психолог, работен терапевт, медицинска сестра и психијтар. Секој ваков центар има и своја
патронажна или мобилна служба, која директно, на самото место на живеење, дава услуги и
интервенции во случаи на криза кај пациентите, што е често начин да се спречи повторната
хоспитализација на пациентот и последиците од истата.
-

Заштитно домување-подржано домување

Заштитните домови се најефикасен начин на ресоцијализација и реинтеграција во
средината на лицата со ментални проблеми. Заштитните домови како прв чекор кон самостојно
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живеење на лицата со ментални растројства, треба да бидат вистински домови, кои им
обезбедуваат право на слобода и независност во животот, исто како на секој друг член во
заедницата. Во зависност од видот на менталното растројство и состојбата на корисникот,
животот во овие домови се одвива со примена на различни форми на асистенција, тернинг на
вештини неопходни за снаоѓање во секојдневниот живот, понекогаш и континуирана помош,
супервизија, а најчесто целосно самостојно.
-

Социјални клубови

Фокусот во социјалните клубови не е третманот на корисниците како во центрите
за ментално здравје, туку на нивната работна рехабилитација, меѓусебното дружење и
збогатување на социјалните контакти. Најразлични видови тренинг и едукација за работно
оспособување трасираат пат кон вработување и реинтеграција во заедницата на лица со
ментални растројства. Посетителите на клубот се лекувани пациенти. Членовите и волонтерите
самостојно ги оргнизираат активностите без присуство на медицинско лице. Овие клубови
преставуваат модел за ресоцијализација и реинтеграција на лицата со ментални растројства,
нивната тераписка функција е приближување на членовите до реалниот живот и природната
средина. Пракса е во клубовите да се покануваат и роднини и пријатели на пациентите кои им
се соодветна подршка. Нивното присуство има двоен ефект: тие во социјалниот клуб внесуваат
социјални модели на однесување, ценети во општествената заедница; социјалните клубови
и активностите во нив имаат профилактички тераписки ефект на неидентификувани лица со
ментални проблеми меѓу другите членови на семејството или пријателите.
-

Терапија во хомо и хетеросемејна средина

Една од основните карактеристики во хомосемејна средина е лекување на пациентите
во нивното семејство и овозможување на дијагностичко-терапевски пристап не само кон
пациентот туку и на неговото биолошко семејство. Елементи на семејните интервенции се:
психо-едукации,бихевиорално решавање на проблемите ,семејна подршка и менаџмент на
криза (Белевска&Trajkov,2006).
Терапијата во хетеросемејна средина преставува лекување на пациентите во туѓо
семејство. Некои од пациентите немаат семејство и/или нивното семејство нема можности да
ги прими назад. Овие пациенти, поединечно или во групи од по 2-3 члена, се сместуваат во туго
семејство. Често тоа се селски семејства во близина на матичната психијатриска институција.
Во одредени временски интервали овие семејства ги посетува лице од тимот на матичната
институција, а и самите пациенти повремено ја посетуваат психијатриската институција
(Трајкова; Белевска, 2002).
-

Заштитни работилници /фирми

Психосоцијалниот третман вклучува широк спектар на различни интервенции, како
на пример, самораководење (менаџирање) на сопствената болест, тренирање на вештини,
семејни интервенции, групи за самопомош, заштитно вработување, заштитни домови и
сл. Индивидуалните планови за секој корисник се од посебно значење за психијатријата
ориентирана кон заедницата. Заштитните работилници се користат како прв чекор кон
осамостојување и вклучување во средината. Со вработувањето во заштитна работилница
корисниците добиваат финансиски средства кои им обезбедуваат и финансиско осамостојување
и поголеми можности за подобар и поквалитетен живот. Корисниците кои имаат или изучиле
занает, покажале успех во работата и долготрајно добра психичка сосотојба имаат можност да
се вработат во други фирми, најчесто со скратено работно време.
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Заклучок
Можеме да заклучиме, грижата за менталното здравје во заедницата значи организација
на психијатриска служба, која на адекватен начин ги задоволува потребите на заедницата како
психијатриски сервис, а истовремено се грижи за сузбивање на дискриминаторскиот став кон
корисниците на психијатриски услуги, сузбивање на стигмата, заштита на човековите права и
на секој начин се обидува да ги реинтегрира корисниците во општеството обезбедувајќи им
инклузија на лицата со ментални растројства во заедницата.
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ПСИХОМОТОРНА РЕЕДУКАЦИЈА
ДВИЖЕЊЕТО КАКО ТЕРАПЕВТСКА МЕТОДА ПРИ РАБОТА СО
ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ
PSYCHOMOTOR REEDUCATION
MOVEMENT AS A THERAPEUTIC METHOD WHEN WORKING WITH
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Апстракт: Психомоторната реедукација претставува терапевтска постапка при работа со
деца и адолесценти со пречки во психомоторниот развој. Движењето на телото,допирот,гласот
ја чинат основата на оваа терапевтска метода. Најголема примена наоѓа при работа со деца
со интелектуална попреченост, кај деца дисхармоничен развој, кај хиперактивни деца, кај
деца со пречки во говорот, кај деца со проблеми во однесувањето. Вежбите кои се изведуваат
при психомоторна реедукација треба да одговараат на календарската возраст на детето, и да
будат чувство на пријатнот и задоволство.Можат да се изведуваат групно или индивидуално
но со предходно направена програма за секое дете во зависност од проблемот кој го има и
од сознајните способности со кои располага. Целта на психомоторната реедукација е со
стимулација, на дисфункционалните когнитивни механизми да се подобри успешноста на
детето во оние домени на однесување во кое се манифестира одредениот дефицит.
Клучни зборови: психомоторна реедукација,движење, деца со интелектуална
попреченост, терапевтска постапка.
Abstract: Psychomotor reeducation is a therapeutic procedure when working with children
and adolescents with disabilities in psychomotor development. Body movement , touch and voice
is the basis of this therapeutic method . The biggest application is in working with children with
intellectual disability, children with disharmonic development, hyperactive children , children with
speech problems and children with behavioral problems . The exercises performed in psychomotor
reeducation should suit calendar age of the child , and evoke a sense of pleasantness and pleasure.
The exercises can be conducted in a group or individualy but with previously made program for each
child depending on the problem that it has and its capabilities . The purpose of PSYCHOMOTOR reeducation is stimulation of dysfunctional cognitive mechanisms to improve the performance of the
child in those domains in which the behavior is manifested specified deficit..
Keywords : psychomotor reeducation, movement , children with intellectual disabilities, therapeutic procedure .
Вовед
Психомоторна реедукација или терапија со движење е начин на превежбување на
искуствата на детето или адолесцентот а во одредени случаеви и на возрасниот, кои настанале
поради дисхармоничен развој на структурите на психомоторниот спрег, или кои настанале
поради декомпензација на функциите во психомоторниот спрег со што значително се менува
доживувањето за сопственото постоење во светот кој го опкружува.Реедукација на искуствата е
важна не само за развојот на појмовните системи со што се влијае на сознајната организираност
на личноста, туку и за разрешување на чувствителната напнатост и нејасната усмереност на
аспирациите на личноста кон светот.За овој психотерапевтски правец за прв пат се зборува
кон крајот на XIXвек кога заедно со рзвојот на психологијата и психотерапијата се развиваат
терапевтски правци како релаксација и психомоторна реедукација и набргу биле прифатени
26.04.2014 год.
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од земјите на западна Европа.За основоположник на психомоторната реедукација се смета
Едвард Сеген кој потпирајќи се на учењето на Пијаже ги поставил основните принципи на
психомоторната реедукација.
Психомоторнатара
реедукација преставува специфично поле кое е усмерено на
развој на:моториката,моторичките вештини, умешност,координација на движења, брзина на
движења,развој на гностичките способности,развој на когнитивните функции и за збогатување
на психомоторното искуство на детето.
Дижењето и телото како дел од психомоторната реедукација
Телото преставува извор на задоволство, а со првите движења се открива слободата на
движењето и сопственото постоење и се остварува доживување на сопственото тело и телото
во просторот.Децата на тој начин учат дека во целокупноста на своето телесно постоење се
дожививеат себеси како личности.Доживувањето на самиот себеси преставува основа за развој
на личноста во целост.
Психомоторната реедукација користејќи го допирот како психомоторна и сензомоторна
активност врши рекапитулација на целиот развоен тек на односот према себе и према другите.
Погледот, допирот, гласот,зборот, движењето се составен дел од психомоторната реедукација
и имаат за цел да му помогнат на детето да го ублажи или да го реши проблемот кој го има.Со
едноставни движења се остварува првата комуникација и се врши размена на позитивни чувства
меѓу детето и терапевтот.Психомоторната реедукација преку движењето кое се преточува во
вежби ги поставува своите основни ставови или принципи на кои реедукаторот-терапевт мора
да се придржува. Тоа се:секоја применета вежба мора да биде јасно дефинирана во замислата
на терапевтот;секое движење во вежбата мора да биде изведено со прикладен ритам,мора да
биде едноставно во однос на целта која сака со него да се постигне;движењата и вежбите мора
да бидат пропратени со пријатни чувства; во секоја вежба зборот е важен, па секое движење
и секое чувство мора да бидат именувани;секое движење треба да одговара на календарската
возраст на детето и на неговите интереси и способности.
Детето преку движењата се запознав себе си, своето тело и другите во однос на себе.
На тој начин ги усвојува и зацврстува просторно-временските односи, а преку моторните
активности ги доградува прасичните и гностичките способости и ја развива потребата за
дружење, комуникација и социјализација. Во оваа терапевтска метода се користи движењето
кое е поврзано со допир, говор и игра со што се делува на развивање на когнитивните,моторн
ите,емоционалните и јазичките способности.
Целта на психомоторната реедукација е да со стимулација, на дисфункционалните
когнитивни механизми се подобри успешноста на детето во оние домени на однесување во
кое се манифестира одредениот дефицит.
Примена на психомоторната реедукација кај деца со интелектуална пореченост
Психомоторната реедукација наоѓа свое место и како психотерапевтска метода усмерена
на развојот на оние способности на детето кои му овозможуваат слобода на движење.
Најприменета метода е и при третман на деца со дисхармоничен развој,деца со пореметено
однесување, деца со неразвиен говор, деца со дисгностичи и диспрактични проблеми, кај
дизлатерализираност, хиперкинетички синдром, кај деца со первазивни растројства,кај деца
со интелектуална попреченост.
Кај децата со интелектуална попреченост можноста да се организира движењето е
доста слабо.Неиздиференцираните искуства не му овозможуваат на детето складност и
организираност на движењето. Движењето и телото во движење му помагаат на детето со
интелектуална попреченост да се открие себе си и другите во просторот и времето и да може
што подобро да ги диференцира своите чувства и да така стекнатите искуства да ги означи
со зборови.На овој начин детето во својата свест создава појмови, остварува контакт и
комуникација што е важно за неговиот психосоцијален развој.
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Индивидуалниот пристап при работа со деца со интелектуална попреченост подразбира
претходна обработка на секое дете а тоа означува:процена на оргганизираноста на
психомоториката, проценка на организираноста на говорот и проценка на организираност на
сознајните функции. На овој начин се овозможува создавање на индивидуална програма која
одговара на способностите и интересите на детето.Оваа програма ќе овозможи да се создаде
правилна слика за индивидуалните разлики на детето во однос на начинот како ги прима и
обработува информациите, на неговите реакции, емоционалните чувства, однесувањето,
социјализацијата и односите во семејството.
Со психомоторна реедукација може да се започне во првите три четири години од животот
на детето и би се состоела од оние моторни активности кои спонтано се јавуваат во текот на
развојот.
Во оквирот на својата работа терапевтот спроведува вежби од општа или специфична
реедукација во зависност од проблемот кој го има детето.Секое движење и секоја вежба
која се изведува јасно се именува, означува објаснува.Секогаш се запожнува со вежби кои не
преставуваат проблем за извршување на детето, а потоа се менуваат и комбинираат. Вежбите
можат да се извдуваат индивидуално или групно со предходно направен план за нивно
извршување.
Кај децата со интелектуална попреченост се применубаат сите вежби психомоторната
реедукација но прилагодени според нивните сознајни способности.
Вежби за доживување на телесната целост
Кај децата со интелектуална попреченост доживувањето на телесната целост е недоградено
и не одговара на неговата календарска возраст. Секоја вежба или третман започнува со
разговор кој го поведува терапевтот со цел да го опушти детето и да дознае за секојдневните
активности кои детето ги извршува. Потоа терапевтот и детето застанувајќи пред огледало
заедно извршуваат движења со телото или со делови на телото и при тоа преку налогот кој го
задава терапевтот се остварува комуникација помеѓу нив.Ако детето дозволи телесен контакт
терапевтот со вежбите кои се базирани на законитостите на созревање на мускулниот тонус
предизвикува чувство на пријатност при тоа именувајќи ги деловите на телото кои се вклучени
во движењето.Со оваа вежба детето треба да осознае дека телото постои низ движење и така
доживеани деловите на телото ја чинат основата на поимот телесна целост и ја доживуваат
својата сопственост.
Вежби за откривање на присуството на другиот
Децата со интелектуална попреченост и кога се наоѓаат во група, контакт остваруваат
површно или делимично и секогаш тој контакт е преку допир со сиромашна вербализација.
Самиот квалитет на допир зависи од моменталното чувство на пријатност или непријатност
без некоја одредена порака во смисла на размена на движењата и организирање на игра со
другите. Најчесто овие деца во себе не го откриваат чувството за организирана игра со другите.
Целта на оваа вежба би била овие деца да се вклучат свесно во организирана ига. Затоа
вежбите треба да бидат сосем едноставни и добро познати за да не ги збунат децата.
Заклучок
Сите вежби на психомоторна реедукација можат и потребно е да се применуваат во
работата со деца со интелектуална попреченост. Кои вежби и во која мера ќе се применуваат
зависи не само од возраста на децата туку и од организираноста на нивната психомоторика.
Затоа е потребно да се направи добра стручна дијагностика и врз основа на тоа да се
пристапи со реедукација.. Само така психомоторната реедукација ќе ја оствари својата цел а
тоа:анксиолитичко растеретување, упштување на шемите на акции во контекс на развојот на
сознајната организираност и и психосоцијалниот развој во целина.
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РАЗЛИКИ МЕЃУ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЗИЦИИТЕ
АДМИНИСТРАТОР ЗА ЧР И АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ВО ОДНОС НА
КОМУНИКАЦИСКИТЕ ВЕШТИНИ И ТИМСКИТЕ УЛОГИ (ПИЛОТ
ИСТРАЖУВАЊЕ)
Abstract: We conducted a pilot study on candidates for the working positions: sales agents and
HR administrator in order to see whether there are differences regarding their communication skills
and the team roles. For this purpose we used the Communication Skills Questionnaire and Belbin
Team Roles Questionnaire. The obtained data indicated that there is a significant difference among
the candidates regarding the scale Resource Investigator.
Key Words: Team Roles, Recruitment, HR, Communication, Interview
Вовед
Процесот на регрутација и селекција на кандидати за различни работни позиции
претставува сложен процес кој од страна на регрутерот бара ангажман и голема посветеност.
Целта на самиот процес е да се пронајдат кандидати кои се соодветни за одредена работна
позиција. Соодветноста на кандидатите се одредува врз основа на различни аспекти кои
вклучуваат претходно работно искуство, интерес за позицијата но и поседување лични
карактеристики кои се соодветни на работните задачи кои лицето ќе треба да ги извршува на
работното место.
При спроведување на процесот на селекција на кандидати како најчеста алатка се користи
структурирано интервју. Покрај него како многу корисни алатки се користат тестови на знаење,
тестови кои мерат одредени вештини, прашалници и инвентари на личност.
Бидејќи различните работни позиции подразбираат поседување одредени личносни
карактеристики, голем број тестови кои се користат во процесот на селекција на кандидати
даваат информации кои кандидатите ги подредуваат во одредени категории.
Во рамките на секојдневните барања од страна на компаниите за пронаоѓање соодветен
кадар за нивните компании, од исклучителна значајност е да се работи со алатки кои се
осетливи и кои можат да дадат јасни насоки во процесот на регрутација. Токму затоа целта на
ова пилот истражување е да се провери дали постои значајна разлика во одговорите на скалите
од Инвентарот на тимски улоги Белбин и прашалникот за стилови на комуникација меѓу лицата
кои одбираат да работат во продажба (позиција насочена кон луѓе) и лицата кои одбираат да
работат во оддел за човечки ресурси - правна служба (позиција насочена кон процес).
Метод
Проблем
Дали постојат значајни разлики меѓу кандидатите за позицијата агент за продажба и
кандидатите за позицијата администратор за ЧР?
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Хипотези
Х1: Кандидатите за позицијата агент за продажба се насочени кон категоријата „луѓе„ за
разлика од кандидатите за позицијата администратор за ЧР кои се насочени кон категоријата
„процес“.
Х2: Кандидатите за позицијата агент за продажба се насочени кон категоријата„истражувач
на ресурси„ за разлика од кандидатите за позицијата администратор за ЧР кои се насочени кон
категоријата „завршувач“.
Испитаници
За целите на ова истражување користен е пригоден примерок составен од лица кандидати
за работните позиции администратор за човечки ресурси (18 кандидати) и агент за продажба
(17 кандидати). Кандидатите за позицијата администратор за човечки ресурси имаат завршено
правен факултет и имаат најмалку една година искуство во сектор или оддел за човечки ресурси.
Кандидатите пак за позицијата агент за продажба, имаат искуство од најмалку една година во
продажба. Сите кандидати се на возраст од 25 до 35 години.
Инструменти
За целите на ова истражување користени се два прашалника: Инвентар на тимски улоги
Белбин и Прашалник за комуникациски вештини. Инвентарот на тимски улоги Белбин мери
седум улоги на вработените во рамките на тимот, при што со него се добиваат информации
за придонесот кој едно лице може да го има во тимот, кои се најсоодветните работни позиции
за него и предлог распределба на работните задачи. Тимските улоги кои тој ги мери можат
да се поделат во 3 категории: Акција (Завршувач, Имплементатор и Моделар), Социјално
насочена улога ( Координатор, Истражувач на ресурси и Тимски играч) и Улога насочена кон
размислување ( Мониторинг евалуатор, Иноватор и Специјалист). Во истражувањето беше
користена верзијата на инвентарот во која има осум улоги.
Прашалникот за комуникациски вештини мери четири начини на кои лицата ја
воспоставуваат и одржуваат комуникацијата. Прашалникот мери четири категории на
комуникациски стилови: Акција, Процес, Луѓе и Идеја.
Резултати и дискусија

Табела 1: Аритметички средини на скалите од инвентарот на тимски улоги Белбин и
прашалникот за стилови на комуникација кај кандидатите за позицијата администратор за ЧР
Највисоките аритметички средини кај кандидатите за позицијата администратор се
појавуваат на скалите „завршувач“ и „имплементатор“. Тимската улога „завршувач“ се јавува кај
лица кај кои доминира педантност и совесност, тоа се лица кои посветуваат посебно внимание
на својата работа и внимаваат на деталите. Почитуваат рокови и создаваат чувство на итност
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во тимот. Улогата „имплементатор“ пак опишува лица кои се дисциплинирани и доверливи,
конзервативни и прачтични. Тие се грижат плановите да се остварат систематски и ефикасно.
Сите наведени доминантни карактеристики се всушност карактеристики кои се сметаат за
пожелни за оваа работна позиција.

Табела 2: Аритметички средини на скалите од инвентарот на тимски улоги Белбин и
прашалникот за стилови на комуникација кај кандидатите за позицијата агент за продажба
Спротивно на очекувањата кај лицата кои аплицирале за позицијата агент за продажба
речиси се еднакви вредностите на аритметичките средини на скалите процес, завршувач и
имплементатор. Ниту една од скалите кои имаат нависоки аритметички средини не влегуваат
во категориите на скали кои се насочени кон луѓето.
Сепак, единствената значајна разлика меѓу кандидатите кои аплицирале за двете позиции
е во скалата истражувач на ресурси (t= -2.28, p<0.05) каде во согласност со втората хипотеза
кандидатите кои аплицирале за позицијата агент за продажба имаат значајно повисоки скорови
на оваа скала. Лицата кои влегуваат во категоријата „истражувач на ресурси“ се ектравертни,
ентузијастични и комуникативни. Тоа се лица кои ги истражуваат можностите и развиваат
контакти кои можат да бидат полезни за компанијата.
Како заклучок ја акцентираме потребата ова пилот истражување кое е спроведено на мал
примерок да се развие и само така неговата цел да ги даде основните насоки и создаде простор
за понатамошни истражувања ќе биде исполнета и оправдана. Треба да се има предвид дека
овие резултати се само насока за понатаму.
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МЕСТОТО И УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРОБЛЕМОТ НА МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА
THE PLACE AND THE ROLE OF THE FAMILY IN DEALING WITH THE
PROBLEM OF JUVENILE DELINQUENCY
Abstract: Juvenile delinquency is a term that indicates that the minor comes into conflict with
society, i.e. its norms, values and laws and involves violation of the moral and / or legal norms in society. This kind of behavior in some way is a “youthful rebellion against the adult world” and includes
children with behavior problems and juvenile offenders.
In the scientific and professional circles there are many views regarding the causes of juvenile
delinquency and ways to deal with it. Taking into account the results of a lot of research and practical
work in this field, we can freely say that from the wide range of risk and protective factors, family occupies an important place and has a very important role.
In order to implement an effective prevention and treatment of this social problem, that increases its prevalence and complexity in most of the countries in Europe and the world, there is a need to
provide a multidisciplinary approach in providing assistance and support to families.
Therefore, the place, the role and the influence of the family in preventing and dealing with the
problem of juvenile delinquency will be analyzed in this paper.
Key words: family, juvenile delinquency, risk and protective factors.
Апстракт: Малолетничката деликвенција претставува термин кој означува дека
малолетникот доаѓа во судир со општеството, односно неговите норми, вредности и закони
и подразбира кршење на моралните и/или кривично-правни норми во општеството. Овој вид
на однесување, на некој начин претставува „младешки бунт против светот на возрасните” и ѓи
опфаќа децата со воспитно-социјални проблеми и малолетните сторители на кривични дела.
Во научните и стручни кругови постојат голем број гледишта во однос на причините за
појавата на малолетничка деливенција и начините за справување со неа. Имајќи ѓи во предвид
резултатите од голем број истражувања и практична работа во оваа област, слободно може да
се каже дека од широкиот спектар на фактори на ризик и заштита, семејството зазема важно
место и има исклучително значајна улога.
Со цел спроведување ефикасна превенција и третман на овој општествен проблем кој ја
зголемува својата распространетост и комплексност во голем дел од земјите во европа и светот,
се наметнува потребата од обезбедување мултидисциплинарен пристап во обезбедувањето
помош и поддршка на семејствата.
Од тие причини, во овој труд ќе бидат анализирани местото, улогата и влијанието на
семејството во превенцијата и справувањето со проблемот на малолетничка деликвенција.
Клучни зборови: семејство, малолетничка деликвенција, фактори на ризик и заштита.
Вовед
Семејството претставува фактор кој има исклучително важна улога во процесот на раст
и развој на децата. Семејната средина може да биде фактор на заштита, односно да влијае во
насока на помош и поддршка на детето за успешно справување со развојните периоди и кризи,
или да биде фактор на ризик, односно да има негативно влијание и да претставува причина
за развој на проблеми во себе, со себе или со околината околу себе. Во научната и стручна
литература неоспорен е фактот дека со цел успешно справување со проблемот на деликвентно
25.04.2014 год.
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поведение кај малолетните лица, на семејството и односите во него, треба да им се посвети
големо внимание и истите да бидат земени во предвид и искористени во процесот на откривање
на причините, но и во барањето решение за овој сериозен општествен проблем.
Семејството и однесувањето на децата
Во кругот на семејството се случуваат најголем дел од процесите на раст и развој на децата.
Семејството претставува еден од агенсите на социјализација кој има исклучително важна, а
во одредени случаи и пресудна улога во формирање на личноста. Во кругот на семејството
се поставуваат основите на моралното, интелектуалното, работното, естетското и физичкото
воспитување и развој.
Исто така, семејството претставува влез во светот на возрасните, преку семејството децата
стапуваат во контакт со останатиот свет, усвојувајќи или отфрлајќи ги неговите вредности, норми
и влијанија. Семејството врши еден вид на трансмисија, односно поврзување на примарниот
семеен свет со надворешниот свет и обратно, ѓи внесува во семејството позитивните вредности
од општеството во кое живее. Каков ќе биде односот на детето кон пошироката околина во
многу зависи од ставот на неговото семејство и начинот на кој тоа функционира во потесната
и пошироката општествена средина (Стаменкова – Трајкова, 2001).
Семејството може да биде заштитен фактор и/или ризичен фактор, односно да влијае
во насока на заштита на малолетникот и неговата личност или да го загрози неговиот раст и
развој, како резултат на што може да пројави деликвентно поведение. Ризичните фактори во
семејството се поврзани со родителската практика, осетливоста и знаењето да се влијае врз
развојот на детето поддржувајќи го во совладувањето на развојните проблеми. Сиромаштијата,
родителските конфликти, дезорганизацијата, насилството, малтретирањето, употребата на
дрога, менталните заболувања на родителите или нискиот степен на образование во семејството
претставуваат ризик фактор (Димитријоска, 2012).
Семејствата кои се карактеризираат со топли меѓучовечки односи и ефективно
родителство имаат помала веројатност за појава на општествено неприлагодено однесување
и малолетнички криминал. Од друга страна во семејствата каде што постои висок степен на
брачни и семејни конфликти, несоодветно родителство и насилство, постои многу поголема
веројатност децата да манифестираат негативно однесување или да станат сторители на
кривични дела (Henry, Tolan & Gorman-Smith, 2001).
Позитивната емоционална клима во семејството влијае врз појавата на емоционална
стабилност и високо самопочитување кај малолетникот, за разлика од тоа, отсуството на
пријатна семејна атмосфера влијае во насока на лошо емоционално прилагодување и појава
на емоционална нестабилност.
Семејствата кои не извршиле позитивно воспитување, во кои децата ѓи немаат стекнато
основите на моралното воспитување, усвоено позитивни вредносни системи и навиќи создаваат
поволно тло за развој на општествено неприлагодено однесување, од наједноставните сѐ до
најсериозните појавни форми. Развојот на децата зависи и од прилагоденоста на семејството
кон општеството: кога семејството е среќно и задоволно, малолетникот се развива во личност
која не доаѓа во судир со општеството и неговите норми на однесување.
Кога се зборува за влијанието на семејството, треба да се потенцира сека децата не ја
формираат својата личност само преку свесното делување на родителите, туку и преку
перцепција на нивните постапки и секојдневниот семеен живот, притоа прифаќајќи и отфрлајќи
голем дел од овие влијанија.
Од тие причини, семејството и односите во него треба сериозно да бидат земени во
предвид при креирање, како на превентивните, така и на интервентните програми и активности
кои имаат за цел справување со проблемот на деликвентно однесување кај малолетниците.
Семејни интервенции насочени кон справување со проблемот на деликвентно однесување
Семејството претставува систем во кој членовите меѓусебно се поврзани и влијаат еден
врз друг, промената кај еден член може да предизвика одредени промени кај друг член или
кај целиот семеен систем. Ова особено доаѓа до израз во кризни ситуации или ситуации кои
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можеме да ги опишеме со терминот состојби на социјален ризик. Кога се зборува за социјален
ризик се мисли на голем број неповолни состојби на кои може да биде изложен поединецот,
семејството или групата.
Еден од проблемите со кои се соочуваат семејствата во текот на историјата, кој со текот на
времето станува сѐ посложен и пообемен, претставува деликвентното поведение. Наведениот
проблем ѓи опфаќа децата со воспитно-социјални проблеми и малолетните сторители на
кривични дела.
Малолетничката деликвенција се однесува на постоењето бројни негативни социјални
околности во кои децата растат и бара недвосмислена и комплексна интервенција со
цел санирање на факторите кои придонеле за ваквото однесување, како и корекција на
однесувањето на детето (Bouillet, 2010).
Во најширока смисла под малолетничка деликвенција се подразбира однесување со кое
се кршат правните и моралните норми во одредено општество и кое предизвикува општествена
реакција која е насочена кон заштита на општествените добра и вредности, додека во потесна
смисла подразбира кршење само на правните норми.
Постојат голем број на научни докази кои ја потврдуваат поврзаноста помеѓу семејната
дисфункционалност и криминалното однесување на децата. Во последните години,
зголемувањето на бројот на малолетни сторители на кривични дела предизвика загриженост
и интерес за причините и ефикасноста на системот за малолетничка правда. Голем број
истражувачи и креатори на политики деликвентното однесување кај малолетниците го сметаат
за еден од најсериозните социјални проблеми со кој се соочува светот (Tarolla, Wagner, Rabinowitz, & Tubman, 2002).
Малолетничката деликвенција од една страна се карактеризира со постојано зголемување
на бројот на кривични дела, како и намалување на старосната граница на сторителите, од друга
страна. Исто така, се зголемува и сериозноста на кривичните дела, односно сѐ поевидентни се
случаите на тешки кривични дела кои се извршени од страна на малолетни лица. Наведените
карактеристики на современиот малолетнички криминалитет упатува на потребата од
систематски мултидисциплинарен пристап на повеќе нивоа со цел успешно и соодветно
справување со оваа општествено негативна појава.
Во минатото, стручната работа со деца со воспитно-социјални проблеми и малолетни
сторители на кривични дела во најголем дел беше фокусиран на индивидуално ниво, односно
сите напори беа насочени кон корекција на личноста на малолетникот. Имајќи во предвид
дека овој пристап не ѓи даде посакуваните резултати, односно се покажа како несоодветен,
но и како резулатат на новите научни и стручни откритија и достигнувања кои произлегоа од
проучувањето и третманот на овој проблем ширум светот, се случи промена на пристапот. Сега
фокусот не е само на малолетникот, туку и на неговото непосредно и посредно опкружување.
Во овој процес големо внимание се посветува на семејството, односно се креираат програми
кои имаат за цел обезбедување помош и поддршка на семејниот систем во насока да се зајакнат
неговите капацитети за да може да изврши позитивно влијание врз своите членови.
Современиот пристап на психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение
е во насока да ги мотивира и активира сите членови на семејството да го преземат својот дел
од одговорноста со цел надминување на актуелната состојба во која се наоѓа малолетникот,
а со тоа и семејството. Праксата покажува дека во одредни случаи деликвентното поведение
претставува симптом на поголема семејна дисфукционалност и дека само преку интервенции
кои се насочени кон личноста на малолетникот не е можно да се надмине негативната
состојба. Затоа, неопходно е интервенирање во семејниот систем и преземање активности
кои се насочени кон подобрување на семејната функционалност и зајакнување на неговите
капацитети.
Во рамки на стручната работа во областа на малолетничка правда, се настојува покрај
малолетникот со деликвентно однесување и останатите членови на неговото семејство да
преземат одредени обврски и одговорности. Целиот процес е насочен кон што побрзо, полесно,
побезбедно и ефикасно надминување на актуелната состојба во која се наоѓаат малолетникот
и неговото семејство, како и зајакнување на индивидуалните и семејни капацитети за успешно
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справување со развојните периоди и кризи во иднина.
Со цел постигнување што подобри резултати, стручните работници употребуваат
различни методи, техники и инструменти. Во рамки на интервентниот процес, освен работата
со поединец, односно индивидуална работа со членовите на семејството, се работи и групно
со целото семејство.
Исто така, се применува и групна работа со родителите на децата со воспитно-социјални
проблеми и малолетни сторители на кривични дела. Групната работа е насочена кон
подигнување на капацитетите на родителите за справување со нарушеното поведение на
децата.
Во работата со малолетникот и неговото семејство учествува мултидисциплинарен
тим составен од педагог, психолог, социјален работник и правник, а доколку има потреба се
вклучуваат и други стручни лица. Улогата на секој стручен профил е од свој аспект да учествува
во зајакнување на капацитетите на малолетникот и неговото семејство за надминување на
негативната состојба во која се наоѓаат.
Во овој процес, стручниот тим соработува со голем број субјекти, училиште, министерство
за внатрешни работи (полиција), основно јавно обвинителство, суд, здравствени установи,
општината, невладини организации, спортски клубови и сл. Субјектите кои се вклучени во овој
процес имаат за задача, во рамки на своите можности и надлежности, да изградат систем за
поддршка на малолетникот и неговото семејство со цел успешно справување со моменталната
состојба, како и зајакнување на индивидуалните и семејни капацитети со цел превенирање,
осносно намалување на веројатноста за повторна појава на истиот или друг/и социјални
ризици.
Заклучок
Општествените напори кои имаат за цел превенција и справување со проблемот
на малолетничка деликвенција, треба да ја имаат во предвид важноста на семејството и
неговото влијание врз развојот и социјализацијата на личноста, и истите да бидат насочени
кон обезбедување услови за хармоничен развој на децата, со почитување и унапредување на
нивната личност уште од најраното детство.
Фокусот треба да биде добросостојбата на младите лица, притоа почитувајќи ѓи начелата
на заштита на човековите права и дејствување во најдобар интерес на детето. Семејството,
односно односите и условите во него треба да бидат искористени за изградување на здрави
личности од кои бенефит ќе има поединецот, неговото семејство, но и пошироката општествена
заедница.
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МУЗИКОТЕРАПИЈА ВО ПРИСТАПОТ И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА
ГОВОРНИТЕ ПОТЕШКОТИИ КАЈ ДЕЦАТА
MUSIC THERAPY IN THE APPROACH AND REHABILITATION OF
SPEECH DIFFICULTIES IN CHILDREN
Апстракт: Трудот се осврнува на улогата на методологијата на музикотерапија во
ублажувањето и надминувањето на најчестиот тип на говорни потешкотии кај децата
- артикулациските пореметувања во флуентноста на говорот во вид на пелтечење или
брзоплетост. Претставена е суштината на настанување на говорната потешкотија како резултат
на пореметувањето на ритмот и темпото на говорниот процес, генетските предиспозиции
и зачестеноста на јавување кај одредена популација на деца, како и провоцирачките
фактори од трауматски доживувања и несоодветни и недоследни барања на опкружувањето
(семејно, училишно, работно). Педагошко-методскиот пристап и рехабилитацијата на
говорните потешкотии кај децата поаѓа од фактот што пелтечењето настанува поради
прекин во автоматската контрола на говорот и координацијата на дишењето, фонацијата или
артикулацијата. Од тие причини, неопходно е вклучување на музички перцептивни моторни
задачи од типот на пеење и движење на музика, бидејќи кај овие деца треба да се користи т.н.
музичко-ритмички стил на учење. Пеењето и телесните ритмички движења се користат како
вежби за дишење и вежби за релаксација. Вежбите за дишење се насочени кон овозможување
моторна говорна контрола преку тонирање и олабавување на групи на мускули кои учествуваат
во создавањето на говорот. (особено важно е регулирањето на циклусот на вдишување и
издишување за овозможување на пасивното дишење при производството на говор). Вежбите
за релаксација се користат за олабавување на мускулатурата на целото тело и специфичните
групи на мускули на лицето, јазикот и грлото, со цел намалување на спазмите на мускулатурата
кои се во основата на пелтечењето.
Клучни зборови: говорни потешкотии, пелтечење, музикотерапија, вежби за вдишување
и издишување.
Abstract: The paper summarizes the role of the music therapy methodology in the mitigation
and overcoming the most common type of speech difficulties in children- articulation disorders in
the fluency of speech in a form of stuttering or hastiness. It presents the essence of the occurrence of
the speech difficulty as a result of the disruption of the rhythm or the tempo of the speech process,
the genetic predispositions and frequency of their occurrence in a certain population of children, as
well as the provoking factors related to traumatic experiences and improper and inconsistent expectations of the surroundings (family, school, work). The pedagogical-methodological approach and
the rehabilitation of the speech difficulties in children begins from the fact that stuttering is a result
of an interruption in the automatic control of speech and coordination of the breathing, phonation
and articulation. For such reasons, it is necessary to include music perceptive motor tasks in a form
of signing and moving because for such children the so called music-rhythmical style of learning
should be used. The signing and the bodily rhythmical movements are used as breathing exercises and relaxation exercises. The breathing exercises are intended to provide speech motor control
through toning and loosening groups of muscles which participate in the creation of speech. (especially important is the regulation of the breath-in and breath-out cycle to enable passive breathing
during the creation of speech). The relaxation exercises are used to loosen the muscles of the entire
body and the specific groups of muscles on the face, tongue and throat, for the purpose of reducing
the muscle spasms which are the basis of stuttering.
Key words: speech difficulties, stuttering, music therapy, breath-in and breath-out exercises.
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Краток осврт на проблемот - говорни потешкотии кај децата
Според Концепцијата за деветгодишно основно образование, децата со говорни
потешкотии спаѓаат во категоријата на деца со посебни образовни потреби, која се однесува
на: деца со пречки во психичкиот развој, деца со оштетен вид, деца со оштетен слух, деца со
пречки во говорот, деца со пречки во движењето, долготрајно болни деца, деца со пречки во
поведението и карактерот и деца со потешкотии во учењето (МОН-БРО,Концепција,2007:27).
Говорните потешкотии кај децата се вид на нарушување во гласовно-јазичната говорна
комуникација. Гласовно-јазичните говорни нарушувања можат да бидат: јазични – во функција
на она што се кажува и говорни – во функција на она како се кажува. И двата типа на вештини
се во зависност од аудитивните вештини на дискриминација, редоследносат во слушањето и
аудитивната меморија, како и можноста физички да се продуцира глас.
а) Јазичните потешкотии се јавуваат како тешкотии во изразувањето (експресија) и
тешкотии во разбирањето на изговореното (рецепција), со одредена спорост во развојот на
јазичните вештини.
б) Потешкотиите во говорот се јавуваат како артикулациски пореметувања во
флуентноста од тип на пелтечење или брзоплетост.
в) Пореметување на гласот се јавуваат од тип на непримерна висина на глас, непримерен
квалитет, непримерна резонантност или траење.
Артикулациските пореметувања во флуентноста на говорот претставуваат пред
сѐ потешкотии во говорот настанати поради пореметување на ритмот и темпото на
говорниот процес. Едно од најаспектираните пореметувања на ритмот и темпото на говорот е
пелтечењето, кое се манифестира во облик на спастични, ненадејни, неволни прекинувања на
говорниот ток со повторување и продолжување на гласови или слогови, дури и со неможност
за отпочнување на говорот; кое од своја страна влијае на социо-емоционалниот интегритет на
личноста на детето. Но, со соодветен педагошо-психолошки пристап може во голема мерка да
се ублажи и личноста да го изрази својот потполн когнитивен капацитет.
Пелтечењето настанува поради прекин во автоматската контрола на говорот и
координацијата на дишењето, фонацијата или артикулацијата. Докажана е генетска
предиспозиција за пелтечење со поголем ризик од 3-5 пати кај машките деца отколку кај
девојчињата и се јавува најчесто на 4-5 годишна возраст. Во основа се работи за неврофизиолошки
дефицит на сензомоторна и моторносензорна трансмисија, покачен тонус и стабилност на
вегетативниот нервен систем, како и недоволна латерализација на мозочните хемисфери.
Како провоцирачки фактори за пелтечење се наведуваат: стрес, несоодветни и недоследни
барања од опкружувањето (семејно, училишно, работно), неускладеност помеѓу вербалните
и невербалните пораки, заболувања и престои во болница во раното детство, инсистирање за
промена на постоечка леворака доминација кај детето во деснорака.
Потојат повеќе видови на пелтечење:
- физиолошко пелтечење – се јавува рано на 2-3 годишна возраст кога детето се среќава
со нови зборови и апстрактни поими, чие што значење не го познава и спонтано
престанува поради несвесноста на детето за истото. Сосем природно е детето да
греши и “да се сплеткува“ во говорот, а премногу грижливите мајки со несоодветни
барања за возраста на детето можат да доведат до појава на комплекси и подолго
траење на физиолошкото пелтечење;
- примарно пелтечење - слично на физиолошкото пелтечење, но со поизразени
прекини и почесто повторување на гласови и слогови, кое го привлекува вниманието
на слушателот и детето станува свесно за проблемот;
- секундарно (вистинско) пелтечење - се јавува во облик на општа мускулна напнатост
на целото тело, а особено на говорните органи, со развивање свесност кај детето
дека е личност која пелтечи. Кај детето се јавува страв од говор, тикови и одбрамбени
движења со што пелтечењето има повратно дејство на психата на детето и може да
доведе до потешкотии во учењето и емоционално-социјални проблеми.
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-

акутно (абруптно) пелтечење – се јавува одеднаш како реакција на психолошка или
физичка траума и зголемена емоционална реакција на личноста поради настанатата
траума.
Зошто музикотерапија во педагошко-методскиот пристап и рехабилитацијата на
говорните потешкотии кај децата

Музиката е мултисензорно искуство кое вклучува слушање, гледање, движење и
чувствување, а создавањето музика е природна дисциплина низ која се развиваат сензорната
перцепција и психомоторни вештини. Мултисензорното искуство овозможено слушајќи и
чувствувајќи музика, гледајќи музички активности (балетски претстави, оперски претстави и
сл.) и движејќи се според музика, претставува базичен постамент на еден музички образовен
курикулум, а особено за личност со посебни образовни потреби.
Бидејќи “Музикотерапијата ја користи музиката или музичките елементи
(звук, ритам, мелодија и хармонија) за олеснување и мобилизација на комуникацијата,
организацијата, експресијата на личноста...“ и согласно принципите на музикотерапија,
ритмот е организатор - сам по себе создава временски редослед и ритмот е енергатор - постои
сам за себе без останатите музички елементи; методологијата на музикотерапија е еден од
препорачаните пристапи за справување со говорните потешкотии кај децата. Методологијата
на музикотерапија користи музички искуства за организирање на опкружување неопходно за
поставената рехабилитациона цел: пеење, свирење музички инструменти, телесни ритмички
движења, импровизација, компонирање и слушање музика.
Во пристапот и рехабилитацијата на говорните потешкотии кај децата најчесто се
користат пеењето и телесните ритмички движења со цел за нивно искористување како вежби
за дишење и вежби за релаксација. Вежбите за дишење се насочени кон овозможување моторна
говорна контрола преку тонирање и олабавување на групи на мускули кои учествуваат во
создавањето на говорот (тргнувајќи од усната празнина па се до белите дробови). Особено
важно е регулирањето на циклусот на вдишување и издишување за овозможување на пасивното
дишење при производството на говор. Вежбите за релаксација се користат за олабавување на
мускулатурата на целото тело и специфичните групи на мускули на лицето, јазикот и грлото со
цел намалување на спазмите на мускулатурата кои се во основата на пелтечењето.
Дишењето е физиолошки процес во кој воздухот навлегува во белите дробови и го шири
градниот кош при вдишување, а при издишување градниот кош се стега, создавајќи воздушна
струја потребна за создавање на звук. Се вдишува со помош на мускулите за вдишување
(дијафрагма, меѓуребрените вдишни мускули), а се издишува пасивно со попуштање на мускулите
за вдишување. Но, може и активно да се издишува со помош на стомачните и меѓуребрените
мускули. Правилното дишење е неопходно за секоја човекова активност, а особено за пеењето
како музикотерапевтска активност за говорни потешкотии. Во текот на пеењето, дишењето е
свесно и контролирано, управувано со желбата на пејачот. По некои особини, тоа се разликува
од обичното дишење. Кај обичното дишење траењето на вдишувањето и издишувањето е
приближно еднакво и се издишува пасивно, додека кај пеењето мора да се продолжи траењето
на издишувањето во сооднос со должината на музичката фраза која треба да се отпее во еден
здив. Со тоа се продолжува времето на издишување и се намалува можноста за пелтечење.
При пеење, процесот на дишење се состои од три фази: вдишување, задржување на здивот и
издишување. Вообичаено се вдишува преку нос, без вдишување на претерана количина на
воздух со која се оневозможува меѓусебното усогласено работење органите кои учествуваат
во пеењето. На одредени делови од песната, кога помеѓу фразите нема пауза, земаме краток
и брз здив, и тоа истовремено и преку нос и преку уста. Краткото, испрекинато и површинско
дишење е причината што детето при пеењето “голта“, односно не изговара поедини гласови или
слогови од текстот, особено на почетокот или на крајот од пеењето, што всушност се случува
и при пелтечењето. Затоа, треба да го научиме детето како правилно да дише и да владее со
здивот.
Примерите на вежби што следат се наменети за деца од предучилишна и рана училишна
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возраст, кога треба да се започне со постапки за намалување и надминување на проблемот на
пелтечење.
Вежби за вдишување: Пред да прозвучи тонот, целиот вокален инструмент треба да се
подготви за примање воздух и отварање на резонаторите. Тоа се постигнува со длабоко, полно
вдишување, кое ја отвора и шири носната шуплина, ја олабавува долната вилица, го шири
вратот и градниот кош.
Пример за вдишување со отворена уста
- Кога наутро се будиме, зеваме...
- Кога сме тажни или кога ни е здодевно, воздивнуваме: ааах....
Примери за вдишување со затворена уста
- На масата има цвеќе. Го вдишуваме неговиот мирис со затворена уста и затворени
очи и се обидуваме да го препознаеме цвеќето, а потоа вдишуваме со отворена уста
и настојуваме вдишувањето да биде безшумно.
- Децата лежат на под и “спијат“ и длабоко дишат со затворена уста.
Кога децата се стекнале со вештина на контролирано вдишување и издишување, ги
спроведуваме следните вежби:
- Децата длабоко вдишуваат, го задржуваат здивот и притоа изговораат два до три
збора, а потоа постепено издишуваат.
- Наставникот брои (еден-два-три), децата вдишуваат, па го задржуваат здивот додека
тој брои еден - два, а потоа децата полека го испуштаат воздухот додека наставникот
повторно брои (еден, два, три, четири).

Вежби за издишување: Воздухот што го вдишуваме треба потполно и да го издишеме.
Издишувањето може да се одвива постепено со ритмички изговор на некој глас. Фрикативните
согласки ф, с, ш, в, х (спиранти) посебно се соодветни за постепено издишување. Спирантите
овозможуваат контролирано издишување со различен степен на јачина, кое допринесува за
постепено, контролирано враќање на напнатоста на дијафрагмата од положба на вдишување
во положба на нејзино олабавување.
-

Примери:
Локомотивата испушта пареа: ф----, ш ----Кога ќе се дупне топката или балонот, воздухот излегува правејќи: с-----,
Согласникот “х“ го употребуваме во спој со самогласник и тоа: кога одмрзнуваме
замрзнат прозорец, ги загрева смрзнатите прсти: ху---.

Искористениот воздух може нагло да се издише, а при тоа секогаш воздухот се вдишува
со кратки прекини. За овој вид на издишување најприкладни се т.н. експлозивни согласки - п,б.

-

Да пробаме наеднаш да ги изгаснеме свеќите од роденденска торта: п,п,п,п,п,п,п.
Локомотивта се спрема за на пат: пх, пх, пх, пх.

Сите горенаведени вежби се спроведуваат без напрегнатост, без згрченост на брадата и
вратот и без подигање на рамената.
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ГЕШТАЛТ ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП КОН ПРОЦЕСОТ НА
ОБЖАЛУВАЊЕ
Апстракт: Процесот на обжалување е дел од секојдневниот живот и следствено,
практиката на гешталт терапевтите. Холистичкиот пристап на гешталт терапијата истата ја
прави многу вредна за работа со луѓето кои минуваат низ овој процес. Следејќи ги фазите на
процесот на обжалување, знаејќи ги, препознавајќи ги и убажувајќи ги нивните карактеристики
и динамики, гешталт терапевтот користи соодветни интервенции кои даваат поддршка, и водат
кон успешно завршување на овој процес.
Клучни зборови: гешталт терапија, процес на обжалување, фази на процесот, гешталт
интервенции
Abstract: The grieving process is a part of our lives and as such, a part of gestalt therapy practice. The holistic approach used in gestalt therapy makes it’s use inevitable for those going through
this process. Following the grieving phases, knowing, recognizing and acknowledging their characteristics and dynamics, gestalt therapist is using appropriate interventions that support and lead
toward successful closure.
Key words: gestalt therapy, grieving process, phases of grieving, gestalt interventions
Вовед
Литературата која за своја тема го има процесот на жалење и обжалување, најчесто се
фокусира на жалењето кое се случува после губење на драга особа, најчесто смрт на истата.
Сепак, да не заборавиме како најзначајните литературни дела ги носат и позначајните сепарации
како и конфронтации со сериозните болести кај себе, кај блиските, . . . . во кругот на семејството
(Evans,K, 2000). Но, ретко кога и каде во научната, стручната и романописната литература се
споменува дека нашиот живот е константен процес на жалење кој не прати од моментот на
раѓањето кога го губиме океанското чувство, дека тоа е токму тој процес кој не следи низ
сите фази на развојот, како личен, така и оној кој се дефинира преку односите и релациите со
семејетвото и неговите членови, работата и работното опкружување, пријателите, и средината
во целост. Гешталтистички срочено, во процесот на гешталт формација и деструкција, ние
доживуваме константни губитоци, кои ни укажуваат дека дишеме со полн здив и живееме
живот кој е исполнет.
Сепак, најчесто средните години ни го потенцираат овој процес, бидејќи тоа е местото
на кое доаѓаме, и каде почнуваме да ги “губиме” нашите родители, нашите блиски пријатели,
а понатаму и дел од нашето здравје, да не говориме за опкружувањето кое веќе никогаш не е
исто.
Ова е местото во циклусот каде или ќе се заглавиме и ќе формираме замрзнат гешталт, или
ќе го обжалиме и ќе поминеме понатаму, по патот кој е веќе добро утапкан од чекорите на сите
кои го минале пред нас, а такви имало многу. Многу мали умирања го маркираат нашиот живот,
и ни го нудат вкусот на претстојната смрт (Stajn Mari,2005). Во тој простор кој не е временски
нити просторно ограничен, е просторот на нашето најсуштествено битисување. Теророт
на загубата или антиципацијата на истата може да не однесе во болест, додека отвореноста
за самиот процес на обжалување не носи на ново место, на ново ниво, каде што стануваме
поотворени за љубовта на секојдневнот живеење.
И тука се наметнува прашањето, дали е жалењето болест, гледано од призмата на тоа
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колку бегаме од него. Одговорот е повеќеслоен. Имено, жалењето претставува излегување од
нормалното и напуштање на секојдневното, но е природна реакција освен во некои посебни
случаи.
Концепциски согледувања и нивна феноменологија
Иако концептот кој начесто го користиме и е во насловот на трудот е обжалување,
значајно е да се осврнеме и на другите концепти кои го определуваат овој процес. Веќе рековме,
процесот на жалење се однесува на процесот на чувствување и пројавување на тагата заради
некоја загуба. Во себе го вклучува и процесот на адаптација на загубата. Тагата е поврзана со
субјективното искуство на загубата, ментално и емоционално страдање како последица на
загубата. Разликата помеѓу тагата и жалењето е во тоа што тагата удира како гром од ведро небо, а
жалењето трае. Тагата е пропратена со неосетливост и тапост, а за жалењето е карактеристична
десензитираноста. Иако и двете состојби ги делат бихејвиоралните нарушувања на спиењето
и апетитот, разликата се јавува на нивото на самодовербата, која е многу посилна во процесот
на жалење, додека кога е особата скршена од тагата и самодовербата се губи. Постоењето на
чувство на вина е специфично, негенерализирано, а светот и иднината, стануваат празни и без
значење. Доколку тагата се пролонгира, остане непрепознаена, и необжалена, можностите да
се појави депресијата стануваат се поизвесни.
Ако сумираме, тогаш на ниво на чувствената сфера лоцираме, тажен афект, лутина,
анксиозност, осаменост, премор, беспомошност, на ниво на сензации бележиме стегање
во грлото, градите, неправилно дишење, слабост, неенергизираност, сувотија во устата,
дехидрираност, празнина, и деперсонализација. На когнитивно ниво нотираме: недоверба,
конфузност, прокупираност, доживување на присуството на загубената особа - халуцинации.
Се менува и однесувањето така што се појавува пореметување на спиењето и сонот кој најчесто
носи содржини врзани за заминатата особа, избегнување, воздивнување, неспокојство, плач,
врзување за предмети кои припаѓале на починатиот/починатата, одење на места кои заеднички
биле посетувани, одење пречесто на гробишта.
Постојат и други показатели како такви, но од аспект на гешталт терапијата за нас е
значајно да ги препознаеме, испочитуваме и проследиме, така што ќе ги поддржиме да минат
и ќе сведочиме за нивното индивудално минување низ етапите на процесот на обжалување.
Етапи на процесот на обжалување
Процесот на обжалување се карактеризира со доживување на првичен шок, кој постепено
се повлекува и се јавуваат информации за загубата, почетна свесност за истата, повлекување,
исцелување и обновување. На овој пат, гешталт терапевтот е придружник, кој дава поддршка
во процесот на препозавање на што и како се случува, и самиот/ самата е сведок на процесот.
Фазите за кои ќе стане збор понатаму, се следниве четири на број: одрекување, емоционално
реагирање, депресија и прифаќање, кои базично се во склад со етапите на обжалување дадени
од Кублер Рос: одрекување и изолација, негодување и ритуали, лутина, тага и прифаќање (Kübler-Ross, E. 2005, 2007).
Одрекување и десензитизација е првата фаза од процесот, која се карактеризира со
затеченост, неприфаќање и неверување, што ни оневозможува да бидеме во тука и сега. Сето тоа
гледано од призмата на саморегулацијата води кон повлекување и изолација. Затоа тераписки
е многу значајно да се оди споро и внимателно во работата со клиентите во ова фаза, и да се
ибегне грешката која се јавува доколку се инсистира на брзо соочување со реалноста, бидејќи
тоа може да доведе до преплавување, што може да биде доживеано како животно загрозувачко и
следствено, повлекувањето и изолацијата да се потенцираат. Терапевтската поддршка низ оваа
етапа е врзана за прифаќање и истражување на отпорите, со респект кон самото повлекување
и трпение, за свесноста да се појави и донесе активност. Свесноста дека отпорите се одраз на
нашата потреба да продолжиме со животот онаков каков бил, зборува за нашата потреба да
продолжиме со животот. Самото одрекување во ова фаза е повеќе симболично отколку реално,
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и е предизвикано од неможноста да се верува дека дадениот човек веќе никогаш нема да го
видиме, затоа што нашиот ум како таков нема капацитет овие информации да ги испроцесира.
Кога неможноста да се верува почнува да се губи, чувствата се појавуваат и не водат во втората
етапа или етапата на емоционалнот реагирање, кога стануваме свесни за емоциите на
тага. Тие чувства се многу силни и ја пронижуваат нашата душа. што ни говори дека сме на
местото на полниот контакт со нив, што резултира со доживувањето дека еден дел од стариот
селф се губи. Примарните чувства кои тука се јавуваат се депресивно обоени и многу силни.
Присутни се и тагата, и лутината, која пак се изразува преку бес, фрустрација и беспомошност.
Во функција е тагата и лутината да се појавуваат заедно, при што значајно е да се знае дека
тагата води кон повлекување, а лутината кон поврзување. Во процесот на обжалување постојат
три главни области на лутината и тагата. Имено, прво се старите незавршени работи поврзани
со лутината и тагата, потоа оние кои се однесуваат на чувствата во тука и сега и на крајот оние
кои се поврзани со егзистенцијалниот бес и тага. Само кога тагата и лутината ќе се менуваат
говориме дека минуваме низ втората етапа на процесот на обжалување, при што секое ниво на
депресивна реакција се разликува по својата содржина, траење, форма и квалитет (Vazquezbandin, C 2012; Wordwn, J.W 2001).
Тераписката поддршка на ова место се состои во давање поддршка за диференцијација
на типовите лутина и тага, што ни овозможува да се фокусираме и креираме контакт со она што
стварно е. Покрај овие две доминантни емоции постојат и други како на пример вина, страв,
очај, фрустрација, обвинување. Амбивалентноста на лутината и насмевката е често присутна,
но воочливо е понекогаш и отсуството на емоции. Кога времето за емоционален одмор ќе се
појави, штом телото веќе не може да плаче, затоа што сите солзи се исплакани и целиот бес
е пројавен, како терапевти знаеме дека пополека се придвижуваме кон следната фаза каде
што лутината е насочена кон негрижата за себе, лекарите кои не умееле ... Господ. Пополека се
пројавуваат и други чувства како на пример паника, болка, осаменост. . . Многу е значајно да
се даде поддршка на клиентот да не се грижи за тоа што доаѓа од другите како забрана да се
биде лут, како неприфаќање на лутината и слично, затоа што тоа е нивен дел од прикаската, а
не на нашиот клиент. Битно е лутината да се изживее, затоа што во спротивно ќе ја препокрие
болката, која ќе остане да тишти. Лутината е знак дека пополека се движиме низ процесот кој
води до преговарање, кое е составен дел на втората фаза иако кај Кублер Рос претставува
зесебен ентитет. Преговарањето е повторно еден облик на соочување и намдинување на
антиципираната или реална загуба. На ова место, преговараме да се врати времето назад, да
се промениме, да дадеме жртва .... Нашите преговори одат од минатото кон иднината и за да
на крајот со тага прифатиме дека во сегашноста нашите мили не се веќе со нас. Депресијата е
третата етапа во процесот, кога пополека се јавуваат моментите на новиот живот. Тоа е местото
на кое стануваме свесни дека ние не сме единствените одговорни за се што се случува, и не сме
само ние “in charge” за својот живот, во сложениот интерплеј на релации, влијанија и случувања,
ја следиме својата “судбината”. Тука, започнува борбата за прифаќање на оваа вистина, која ни го
уништува мечтаењето, кое умот го има искреирано за да не сочува, за да не заштити и останеме
заштитени колку можеме од лудилото. Мечтите и фантазиите се заменуваат со метафори, кои
ни помагаат да прогледаме со едни нови очи и на еден нов начин, и како такви претставуваат
метафори на борбите и надминувањата. Постои едно движење напред и назад како на
лулашка, кое посега кон новото и се враќа кон лутината, тагата и болката кои што не сакаме да
ги оставиме , и повторнио, и повторно . . .се додека не се воспостави и пополека не нѐ воведува
во прифаќањето, или четвртата етапа на процесот на обжалување. Ниту е едноставно да се
стапне на ова место, ниту е лесно да се остане колку што е потребно.
Наместо заклучок
Како гешталт терпаевти, многу често сме сведители на процесот на обжалување. Од
моментот кога клиентот ќе ни пристапи, со сета тага и болка, а истовремено несвесност и
неприфаќање на случувањата, почнуваме да го следиме процесот низ сите негови фази, нежно
пратејќи го низ процесот на одрекување и десезнзитизираност, низ сите негови афективни
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превирања, и преговарања. Понатаму, преку поддршката во процесите на лулање и трагање
по метафорите на животот, со многу љубов, повикуваме да се остане во тука и сега и да се трага
по убавината на изгубеното, во функција на сеќавање и споделување на сите убави моменти и
нешта, со тие кои се со нас, и тие што ќе дојдат по нас. Нашата определба, да работиме во тука
и сега, и да не ја испуштиме скапоценоста на мигот сегашен, е поддршката која не остава на тоа
место и кога да се работи на истото, е неподносливо.
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ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИСКИ ПРИОД КОН СИНДРОМОТ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО СОГОРУВАЊЕ
Абстракт: Професионалното согорување станува незаобиколен проблем во
секојдневното живеење и оттаму е многу значајно да го разбереме со целата негова динамика и
појавност. Во овој текст, професионалното согорување ќе биде разгледувано преку три основни
димензии и тоа: емоционална исцрпеност, деперсонализација и редуцирано чувство за лично
постигнување. Согледувајќи ја неговата феноменологија, полесно ќе можеме да креираме
превентивни програми и следствено тераписки активности. Сметаме дека гешталт терапијата
може да биде и во функција на превенција како и третман.
Клучни зборови: професионално согорување, превенција, третман, динамика, гешталт
терапија,
Abstract: The phenomena of burn-out becomes the inevitable problem in our everyday life.
Therefore it is necessary to understand its characteristics and dynamics trough its three dimensions:
emotional exhaustion, depersonalization and reduced feeling of self-achievement. Understanding
its phenomenology supports us in the process of creating prevention programs and therapy activities. We assume that gestalt therapy, can create significant input into prevention, as well as therapy.
Key words: professional burn-out, prevention, treatment, dynamics, gestalt therapy,
Вовед
Живеејќи во светот кој постојано се менува и каде единствено промената е константна,
а “yuppie”1 стилот е оној по кој секој млад човек тежнее, не нѐ изненадува бројот на лица кои
бараат или се упатени да побараат психолошка помош заради премореност и преоптовареност,
незадоволство, грижи, конфликти и фрустрации кои се прелеваат во секојдневниот живот.
Проблемите на кои се жалат, најчесто поврзани со работното место (претераното останување во
работната динамиката која таму постои, игрите кои се присутни, притисокот кој го чувствуваат,
или пак барањата на самиот работен процес), пополека ама сигурно почнува да ги алиенира.
Честопати, тие тоа неволно го признаваат, или пак не се ниту свесни за тоа.
Она што нам како професионалци ни е јасно е дека станува збор за синдромот на
професионално согорување. Тој со себе носи и тага и повлекување и летаргичност и цинизам,
чувство губење на контрола над работа што се работи, незадоволство од постигнувањето,
чувство дека има недоволна социјална подршка, дифузија на одговорноста, што незадржливо
води кон морето на физички и психички проблеми. Иако, не е нотиран во постоечката DSM-IV-R,
сепак е таму присутен и поврзан со бројни други состојби, како на пример депресијата.
Затоа неопходно е да се позабавиме со него, и на него да погледнеме од сите страни и при
тоа да не заборавиме колку е значајна превенцијата и секако начините на кој може да биде
третиран како таков.

1

yuppie - (Y)oung (U)rban (P)rofessional
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Работата и синдромот на прегорување
Работата не претставува само извор на бројни задоволства и поле на кое можеме да
се самодокажеме, едновремено претставува и извор на незадоволство, грижи, конфликти и
фрустрации кои се прелеваат во секојдневниот живот. Тоа се должи на барањата кои ги носи
самата работа и очекувањата кои ги поставува пред самиот работник, а тој за да може да ги
изврши мора да се посвети и дури и да направи одредени одрекувања. Овие нешта поединецот
може да ги доживее како стресoри, кои ако подолго време траат, може да резултираат со
незадоволство од работата, губење на интерес и мотивација, како и апсентизам и напуштање
на работата.
Една од екстремните реакции на пролонгираното дејство на стресорите, која е поврзана
со работата, е професионалното согорување.
Професионално согорување, определба и манифестирање
Професионалното согорување е психолошки синдром кој вклучува пролонгиран
одговор на хронични интерперсонални стресори на работа. Клучни димензии на овој одговор
се прекумерна исцрпеност, чувство на цинизам и оддалеченост од работата, и чувство на
неефикасност и недостаток на исполнување. Christina Maslach за прв пат го концептуализирала
согорувањето како психолошки синдром во 1976 година. Според неа хроничниот емоционален
и интерперсонален стрес претставуваат знак на согорувањето.
Бројни истражувања го дефинираат согорувањето на различни начини. Меѓутоа една од
најчесто цитираните дефиниции, на согорувањето гледа како на состојба на физичка, ментална
и емоционална исцрпеност предизвикана од хроничен окупациски стрес (Ranim,2006). Pines и
Anderson (1988) го дефинирале согорувањето како состојба на физичка, емоционална и ментална
исцрпеност предизвикана од долготрајна вклученост во ситуации кои се емоционално штетни.
Според нив физичката исцрпеност се карактеризира со недостаток на енергија, хроничен
замор и слабост; емоционалната исцрпеност вклучува чувства на беспомошност, безнадежност
и чувство дека сме заробени; и менталната исцрпеност го вклучува развивањето на негативни
ставови кон себе, работата и животот во целост. Според Cherniss пак, согорувањето е резултат
на неконгруентност помеѓу она што работникот смета дека го дава и она што тој смета дека го
добива за возврат (според Evertson и сор., 2006).
Во однос на тоа како се манифестира професионалното согорување, идентификувани
се три основни димензии на согорувањето кои се широко прифатени и тоа: емоционална
исцрпеност, деперсонализација и редуцирано чувство за лично постигнување.
Луѓето кои согореле се чувствуваат емоционално искористено. Емоционалната исцрпеност
е прв знак на синдромот на согорување (Maslach,1981). Се однесува на чувството на физичка и
емоционална преоптовареност и исцрпеност. Вработените се чувствуваат исцрпено, без било
каков извор на замена и одмор. Тие чувствуваат недостаток на енергија да се соочат со уште
еден работен ден или уште еден проблем. Индивидуите кои се емоционално исцрпени имаат
помалку за давање. Тие може да станат емоционално дистанцирани од другите. Помалку е
веројатно дека тие ќе формираат блиски, лични поврзување кон работата или во заедницата.
Емоционалната исцрпеност понатаму може да доведе до деперсонализација, чувство
на дистанцираност, дисконектираност во која работникот се повлекува и може да развие
бесчувствително однесување кон друга личност. Според Маслах балансот помеѓу блискоста
и дистанцата во односот е тешко да се најде. Често работниците се чувствуваат повлечени
кон едниот или другиот крај на балансот. Емоционалната дистанцираност која што се завзема
е обид на вработениот да се заштити емоционално. Незаинтересираноста може да доведе
до тоа едниот да го дехуманизира другиот, или да биде бесчувствителен кон другиот (Maslach,1981). Деперсонализацијата всушност претставува негативна евалуација и реакција на
работата, задачата која вработениот треба да ја изврши и луѓето со кои работи. Често започнува
како резултат на работното преоптоварување кое води до исцрпеност, заради што луѓето се
повлекуваат и прават многу помалку. Тие започнуваат да мислат многу негативно за работното
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место и нивните колеги.
Редуцираното чувство за лично постигнување е симптом на согорувањето кој се однесува
на вработените кои себе негативно се вреднуваат. Чувството на вина, поврзано со давање
сиромашна грижа го намалува личното чувство за постигнување. Работниците може да се
чувствуваат лошо заради начинот на кој се однесувале кон некого или може да се чувствуваат
неадекватно во однос на нивната способност да им помогнат на другите. Со чувство на неуспех,
нивното себепочитување паѓа. Тие не сакаат да бидат личноста во која се претвориле.
Превенција и третман на професионалното согорување
Секако дека превенцијата е клучна во процесот на прегорување и во таа смисла гешталт
терапијата може многу да даде, поттикнувајќи ја свесноста за реалната состојба, како ако не и
уште повеќе за личносното вклучување во процесот чиј почеток го знаеме, само не и крајот.
Затоа, во функција на превенција многу е значајно да се научиме да се слушаме и следиме, што
значи да сме во контакт со себе во тука и сега и искрено да гледаме во значењето што работата
ни го носи, нејзината егзистенцијална моќ, при што многу е битно добро да ја процениме, а да
не ја ниту подцениме (што би значело да и ја дефлектираме важноста), ниту прецениме (што
креира катастрофични очекувања).
Секако, гледано и од другата страна, или поточно од својата страна сé се ведува на исто, да
сме во контакт кој ќе ни каже колку можеме, без да се подцениме и девалвираме, а истотака и без
да се прецениме и растргнеме, најчесто за да задоволиме нечии туѓи очекувања, кои понекогаш
прозвонуваат како нечии за нас блиски и познати зборови (најчесто од родителските фигури).
Гешталт терапијата може да се користи и во функција на третман. При тоа, нејзината улога
може да се согледа на две нивоа, како работа со поединецот и работата со организацијата како
организам.
Улогата на гешталт терапијата во организации е да му помогнат на вработениот да најде
адекватен начин за справување со овој се повеќе присутен феномен и да им помогне на
организациите во подобрување на нивното функционирање. Она што вработениот кој искусува
професионално согорување може да го направи вклучува активно решавање на проблемите,
јасно дефинирани работни задачи, барање на промена на работните задачи во функција на
усовршување, поставување на јасни граници и користење на одмор кога тој е најнеопходен.
Иако, нема доволно истражувања за тоа кој тераписки правец е најдобар во третманот,
по се изгледа дека заради најголемиот број на истражувања и прагматичност, когнтивно
бихејвиоралната терапија се наоѓа на почетокот на листата. Од друга страна, поврзувајќи го
согорувањето со депресијата, можеме да укажеме дека според Питер Шултес (2011) направената
анализа на студиите на случаи, ја сврстува гешталт терапијата како водечка во третманот на
депресијата, која е најблиску поврзана со прегорувањето.
Заклучок
Претходно кажаното, ни носи увид дека најголемиот број на студии се уште се бават
со истражување на овој феномен во различни култури, услови и кај различни професии.
Следствено, пилот истражувањето кое го започнуваме во Република Македонија поврзано со
професионалното согорување, освен што ќе ги истражи карактеристиките и динамиките кои
го опишуваат и определуваат согорувањето, ќе се занимава и со начините на превенирање
и третман. На овој начин ќе овозможиме научен увид кој дава егзактност но и можност да се
повикаме на апликативни тераписки решенија, кои во голем дел се и уметност.
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ПАНИЧНИ НАПАДИ – ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И ГЕШТАЛТ
ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП
Апстракт: Паничните напади се еден од најчестите проблеми со кои клиентите во денешно
време доаѓаат на психотерапија, а уште поголем е бројот на оние кои никогаш не посегаат по
стручна помош и се соочуваат со застрашувачките симптоми сами, не знаејќи што им се случува.
Теоретската литература со која располагаме во Македонија е скромна а овој феномен зема се
поголем замав и кај нас. Овој труд ќе ја претстави теоријата на паничните напади од аспект
на Гешталт психотерапијата, односно нивната феноменологија, а истовремено и ќе посочи и
одредени Гешталт техники кои ќе може да им помогнат на терапевтите при работата со клиенти
со вакви проблеми.
Клучни зборови: панични напади, психотерапија, Гешталт терапија, феноменологија,
одбранбени механизми.
Abstract: Panic attacks are, today, one of the most common problems clients are turning to
psychotherapy for, and there is an even greater number of those who never seek professional help
and face the terrifying symptoms alone, not knowing what is happening to them. The theoretical literature we have available in Macedonia is scarce and this phenomenon is becoming increasingly more
present with our population. This paper will present the theoretical background of panic attacks from
a Gestalt psychotherapy point of view, i.e. their phenomenology, while at the same time presenting
certain Gestalt techniques which might help therapists in working with clients who suffer from panic
attacks.
Key words: panic attacks, psychotherapy, Gestalt therapy, phenomenology, defense mechanisms.
Овој труд е конципиран делумно како осврт на книгата Паничните напади и
постмодернизмот на Џани Франчесети1 а делумно претставува и приказ на Гешталт тераписките
импликации во работа со феноменот на паничните напади кои Франчесети ги нарекува
„болеста на нашето доба“ (2007, 30)2. Ние веруваме психотерапијата е клучна во надминување
на ваквите состојби, односно дека надминувањето на психолошките конфликти е возможно
само како резултат на длабински психотераписки пристап.
Да ги разгледаме првин основните феноменолошки карактеристики на паничните напади.
За секој кој доживеал паничен напад една од основните карактеристики (која истовремено
претставува проблем и за терапевтот) е чувството на неискажливост на искуството (32), и ваквата
неможност искуството да се срочи во зборови или кохерентно да се претстави на некој друг,
се чини дека е во самата срж на паничните напади. Џовани Салониа тврди дека „симптомот е
збор којшто трага по реченица“ (23) а и повеќе од еден век претходно (во 1895) Фројд е првиот
којшто увидува дека „симптомите се вклучуваат во разговорот“, за Лакан подоцна да докаже
дека „симптомите може буквално да претставуваат зборови заробени во телото“3.Самиот
почеток на работа со овој проблем е сфаќањето дека состојбата има име и дека статистички е
присутна кај огромен број на луѓе4.
Првин, да ја погледнеме контакт секвенцата и како доаѓа до себе-прекинување5?
1
Gianni Francesetti, ed. Panic Attacks and Postmodernity. Milano: FrancoAngeli, 2007
2
сите цитати, освен ако не е поинаку напоменато, се од. Gianni Francesetti, ed. Panic Attacks and Postmodernity. Milano:
FrancoAngeli, 2007.
3
Darian Leader and Judy Groves, Introducing Lacan. Cambridge: Icon Books, 2000.
4
истражувањата во САД покажуваат дека еден на 113 Американци страда од панични напади, и бројот постојано се
зголемува.
5
Edward W.L. Smith, The Body in Psychotherapy. Jefferson: McFarland and Company, Inc., 1985.
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Желба/потреба → возбуда → емоција (СВЕСНОСТ) →
акција → интеракција → задоволување (ЕКСПРЕСИЈА) > повлекување
Ритамот во контакт секвенцата е ритам на ширење и контракција, и сè додека секој од
овие елементи се појавува и се повлекува рамномерно, овозможувајќи самоостварување,
личноста е во состојба на психобиолошко здравје. Постојат две категории на проблеми кои
можат да го нарушат здравиот контакт: Првата категоријата е недостаток на личност или
предмет во нашата околина коишто се потребни за задоволување на одредена потреба – значи
се работи за економски, технолошки, политички и сл. проблеми, но не проблеми на лична
психопатологија. Втората категорија проблеми се оние со кои се прекинуваме себеси во кругот
на контакт/повлекување, со што го спречуваме ритмичкиот тек. Ова е она што се нарекува
психопатологија. Себепрекинувањето е избегнување, избегнување на следниот чекор кон
остварување на здрав контакт, или, на крајот на краиштата, избегнување да се биде целосно
жив. Како доаѓа до себепрекинување?
Првата точка на себепрекинување е при изборот да се биде свесен за сопствените
потреби и желби или не. Кога не сме свесни за нашите желби, остануваме во фазата на
повлекување дури и откако се појавила желбата. На пример, пациентот на прашањето Што
сакаш? вели Не знам, што значи дека воопшто не е свесен/на за потребите во моментот; втората
точка на себепрекинување е помеѓу желбата и возбудата, односно, се нема свесност дека
постои физиолошка возбуда; третата точка е при преодот од возбуда кон емоција, односно,
невозможноста возбудата да се претвори во одредено емоционално искуство; четвртата
точка е при преодот од емоција во акција – на енергијата не и е дозволено да протече низ
мускулно-скелетниот систем; петтата точка е при забраната акцијата да стане интеракција со
целта што би донело до задоволување. Изборот може да биде и да нема никаква интеракција
или да се има интеракција со цел која е непогодна за да дојде до задоволување; шестата точка
е при преодот од интеракција и задоволувањето, односно, пациентот не дозволува да дојде
до задоволување; седмата точка каде што настанува себепрекинување е при изборот дали
да се прејде во повлекување по задоволувањето. Таквиот вид на оддолговлекување создава
неприроден и присилен контакт, како на пример, со прејадување, останување во лоши врски
или работни ситуации.
Да ги разгледаме механизмите кои го овозможуваат ваквото себе-прекинување. Првиот
механизам се фокусира на инхибирање или блокирање на возбудата, односно десензитизација.
Тука како примарен метод се јавува намалување на дишењето што пак предизвикува
намалување на нивото на енергија и го спречува возбудувањето. Како примери за ова го
имаме пушењето, употребата на алкохол, несоодветна исхрана, недостаток на вежбање,
недостаток на одмор и сон, недостаток на игра и сексуална активност. Вториот механизам е
насочен кон заматување на свесноста и процеси кои ја попречуваат истата, како интроекцијата,
проекцијата, конфлуенцијата и дефлексијата. Третиот механизам е ретрофлексија на акцијата и/
или ретрофлексија на интеракцијата, односно кога пациентот си го прави на себе она коешто
би сакал да им го направи на другите (вклучувајќи самоомраза, самоконтрола и нарцизам), или,
пак, им го прави на другите она што би сакал тие да му го прават нему. Сите овие механизми на
себе-прекинување/прекинување на контакт секвенцата се од особено голема важност затоа
што личностите со одреден примарен или доминантен механизам ги доживуваат паничните
напади на различен начин и тоа може да нè упати во одреден правец при увидување на нивната
целовкупна состојба. Но, пред да ги погледнеме конкретните описи, да ги разгледаме општите
карактеристики на паничните напади. Според Франчесети, разликуваме три вида на панични
напади (67) –
1. Неочекувани панични напади со никаква причина во полето. Тие се појавуваат „од
ведро небо“ и не може да се предвидат од личноста.
2. Панични напади кои се предизвикани од ситуацијата во која се појавуваат, каде
симптомите се предизвикани од појавноста или исчекувањето на одреден стимулус во
околината или одреден контекст.
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3. Панични напади коишто се чувствителни на ситуацијата во која симптомите се често,
но не секогаш, предизвикани од одреден стимулус или околности (на пример, личноста може
да има паничен напад пред да се качи на автобус, но нема напад во текот на патувањето). Тука
станува збор за социјални или специфични фобии.
Паничниот напад е краткотраен период на интензивен страв или нелагода во кој се
појавуваат минимум четири (или повеќе) од следниве симптоми кои се развиваат постепено
и го достигнуваат својот максимум за 10 минути: палпитација или забрзана работа на срцето;
потење; треперење или тресење; сензации на дишење во краток интервал или гушење; чувство
на шокираност; болка во градите или нелагода, при што личноста мисли дека доживува срцев
напад; мачнина или болки во стомакот; чувство на збунетост, нестабилност, зашеметеност или
несвестица; дереализација (чувства на нереалност) или деперсонализација (одвоеност од
себе); страв од губење контрола, полудување, или губење на свест; страв од смрт; парастезија
(умртвеност или отрпнатост) најчесто на прстите и дланките, но и нозете и делови од лицето,
како јазикот или усните; морници, тресење од ладно или напади на топлина. Агорафобијата,
која е присутна кај околку половина од оние кои страдаат од панични напади, претставува не
само страв од отворен простор, туку и страв од места од кои е тешко да се избега или ситуации
во кои е тешко да се најде помош.
Интересно е да споменеме дека според Фриц Перлс паниката е всушност здраво и нормално
креативно прилагодување на организмот на одредени услови, и како и сите искуства, е феномен
на полето, односно е граничен феномен кој ја заштитува личноста во ситуации на опасност. Но,
кај паничните напади не постои никаква страшна, екстремна или видлива опасност во околината
и не постои сеќавање на трауматско искуство. При самиот напад личноста се чувствува сама и
соочена со опасност со која не може да се справи. Се отвора огромен јаз помеѓу возбудата (како
здрав импулс) и поддршката, при што не постои доволен степен на поддршка за личноста да се
справи со напливот на возбуда. И бидејќи не постои доволно поддршка, доаѓа до прекинување
на контакт секвенцата за да се избегне анксиозноста, која при следното продолжување на
секвенцата повторно се јавува, но не постои можност за личноста да употреби било кој од
механизмите на прекинување. При тоа, личноста има проблем со формирање на нова фигура,
бидејќи позадината веќе станала нефлексибилна и ригидна поради потиснувањата, односно „во
текот на паничниот напад позадината, спроти која се создава фигурата, одненадеш се чини
крајно проблематична, опасна и несигурна, пред распаѓање и колапс“ (74). Според Франчесети
„фундаменталната и специфична карактеристика на паничните напади е дека позадината
станува фигура како резултат на нејзиниот колапс“ (76), а механизмите на прекинување не
функционираат.
При ретрофлексивни прекинувања на контактот паничните напади се јавуваат кога не
постои можност да се структурира полето според навика (голем Организам – мало поле) што
води до чувство на околината како нешто што не може да се контролира, и за што не постои
доволно поддршка (мал организам – големо Поле). При проективни прекинувања, според
Перлс, „личноста ја чувствува емоцијата но таа лебди околу него, неповрзана со активното
чувство на себе...бидејќи емоцијата не произлегува од самата личност, таа й се припишува на
другата можна реалност, полето“ (88). Кај лица кои интроектираат најчесто се јавува чувство
дека објектите и самиот живот ја губат својата смисла, и кај нив е најчеста депресијата. Светот се
чини несигурен, страшен, и е оштетено чувството на припаѓање во него. Од најголемо значење
тука е градењето на стабилни мрежи на припаѓање (што е исто така значајно и кај другите). Оние,
пак, личности кај кои доминантниот начин на прекинување е конфлуенцијата, при паничните
напади за првпат чувствуваат како се појавува границата каде претходно ја немало, односно,
при конфлуенцијата не постојат јасни граници на личноста која се стопува со други ега или со
полето. Ваквите личности не се чувствуваат осамени ниту пак имаат чувство на бесмисленост,
но имаат чувство на закотвеност во одреден контекст.
Општо гледано, паничните напади се јавуваат со драматични промени во мрежите на
припаѓање на личноста. Таквите промени се или промена на контекст (преселба, промена на
работно место), губиток на емотивна поврзаност (губиток на родител, член на семејството) или
дури откривање на длабока емоционална осаменост. Од друга страна, може да се јават како
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симптом при нагла и брза еволуција на личноста (напуштање на примарното семејство, развод).
Во Гешталт терапијата (110) се инсистира на поддршката која произлегува од автентичен
однос, од единствен и креативен контакт помеѓу пациентот и терапевтот. Понатаму, се обрнува
внимание на како а не на зошто, односно на процесот, и се гледа кон иднината а не толку кон
минатото, и се обезбедува поддршка за акцијата. На паничните напади во Гешталт терапијата се
гледа како на можност и барање за раст во одреден деликатен период во животот на личноста,
и нуди врска која ја гради позадината сè додека пациентот е во состојба да ја осознае, да се
соочи и најпосле интегрира и растопи сопствената анксиозност. Нов начин на автономност
произлегува од новото искуство на припаѓање.
Неколку проверени техники кои ги наведува Франчесети во текот на паничен напад се
следниве. Првин, личноста треба да обрне внимание на своето дишење и да се охрабри да го
смири забрзаното дишење. Понатаму, треба да се потпомогне чувството на стабилност дали во
нозете или додека личноста седи. Исто така, особено помага ако на личноста й се зборува за да
го фокусира вниманието или да се држи за рака – да се обезбеди закотвеност во реалноста, која
исто така може да се доживее ако личноста именува предмети што ги гледа околу себе, или пак,
да си го поврати чувството за себе, може да кажува општи податоци од својот живот (адреса,
датум на раѓање, професија, што правела тоа утро или сл.). Можеби најефикасно средство
во текот на самиот напад е да се потсети личноста дека нападот има почеток и крај и дека за
кратко време ќе помине. Со други зборови, најважно е да се изгради позадина за паниката
како фигура. Позадината може да се изгради донекаде, како што рековме, со вербализација,
понатаму, со разгледување на искуствата и емоциите пред и после самиот напад, и, на крај,
сепак, позадината се гради со искуствата, така што животното искуство/историја/контекст на
пациентот е од големо значење. Исто така, од огромно значење е ид функцијата (свесноста
за телото и поддршката која ја добиваме од него) и функцијата на личноста (свесноста за и
асимилацијата на улогите и приврзаностите) да бидат обновени во текот на терапијата.
Користена литература:
1. Francesetti, Gianni, ed. Panic Attacks and Postmodernity. Milano: FrancoAngeli, 2007.
2. Leader, D. & Groves, J. Introducing Lacan. Cambridge: Icon Books, 2000.
3. Smith, Edward W.L. The Body in Psychotherapy. Jefferson: McFarland and Company, Inc., 1985

209 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Е.С. Бабахова
«Тамбовский государственный университет имени Гавриила Романовича Державина»
М.В. Кобзева
«Тамбовский государственный университет имени Гавриила Романовича Державина»

613.96

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
A HEALTHY LIFESTYLE OF TODAY’S YOUTH MEANS GAMING TECHNOLOGY
Аннотация: Проблема формирования здорового образа жизни молодежи является
стратегическим приоритетом в сфере государственной молодежной политики. В статье
анализируется роль игровых технологий в формировании здорового образа жизни
современного молодого поколения, на уровне значимости ценности здоровья, как качественной
характеристики личности. Приводится опыт работы Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина по использованию игровых технологий в процессе
организации и проведения социально-значимых, культурно-досуговых мероприятий среди
молодежи, направленных на распространение знаний о ценностном отношении к здоровому
образу жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, молодежь, игровые технологии,
ролевые игры, деловые игры, досуг.
Annotation: The problem of healthy lifestyle of young people is a strategic priority in the sphere of state youth policy. The article examines the role of gaming technology in developing healthy
lifestyles of today’s younger generation , at a significance level of value of health as the quality characteristics of the individual. Experience of Tambov State University named after GR Derzhavina on
the use of gaming technology in the organization and conduct of socially significant , cultural and
leisure activities among young people, aimed at disseminating knowledge about the value with respect to a healthy lifestyle .
Keywords: health, healthy lifestyle, youth, gaming technology, role-playing, business games,
leisure.
Современное общество в последние годы находится в стадии глубоких экономических и
социально - политических трансформаций, которые коренным образом изменяют уклад жизни
и менталитет российских граждан, а также, предъявляют качественно новые требования к
воспитанию современного человека. Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность
жизни, разрушение привычных устоев и нравственных ориентиров — все это создает реальный
гуманистический кризис человечества, что особенно губительно отражается на подрастающем
поколении. Одной из глобальных проблем является влияние образа жизни молодежи на
состояние своего здоровья. Несмотря на все происходящие изменения современного мира
нужно отметить, что мода на здоровый образ жизни сегодня набирает «обороты» и люди все
чаще задумываются о здоровом образе жизни. К основной социально-возрастной группе
людей ведущих активный образ жизни относится молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную модель, нельзя не
остановиться на его определении, данном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в
котором здоровье понимается, как «состояние полного физического, духовного и социального
благополучия», и не только отсутствие болезни или дефектов.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является жизненной позицией, поведением или
деятельностью человека, которая направлена на укрепление своего здоровья. Формирование
здорового образа жизни — это создание системы преодоления факторов риска в форме
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активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья [5].
Актуальность проблемы низкого уровня заинтересованности молодежной среды в
формировании здорового образа жизни обусловлено, прежде всего, критическим состоянием
физического и духовного развития молодого поколения. Причинами нарушений здоровья
являются как факторы внешней среды (неблагоприятные экологические факторы), так и
факторы риска, имеющие поведенческую основу. Молодые люди готовы воспринимать все
новое и непознанное, не задумываясь о последствиях. При этом они еще идеологически
неустойчивы, и в их восприятие легко внедрить, как положительный, так и отрицательный
образ. Когда нет положительной альтернативы, то идеологический вакуум заполняется ростом
жестокости, наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вредными привычками.
От того, как формируются навыки здорового образа жизни в юности, во многом зависит,
насколько раскроется потенциал личности в будущем. Этим должна определяться деятельность
специалистов образовательных учреждений, а также учреждений здравоохранения в
воспитании культуры здоровья молодёжи.
Ориентированность молодежи на ведение здорового образа жизни зависит от множества
условий. Это и объективные общественные, социально-экономические условия, позволяющих
вести здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой,
семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая сознательную
активность молодых людей в русло именно этого образа жизни.
В современном обществе началось активное создание и проведение различных проектов,
программ, тренингов, презентаций, акций и семинаров, направленных на пропаганду здорового
образа жизни. И с каждым годом люди начинают все больше задумываться о своём здоровье
[1].
Среди главных задач модернизации образования особое место занимает создание
стройной системы укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса.
В связи с этим проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья молодежи становится
приоритетным направлением развития образовательной системы современных школ и
университетов, стратегическая цель которых - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой
личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной
творческой деятельности и нравственному поведению. Все это возможно только при наличии
«здоровой среды» в образовательном учреждении, психологического комфорта учащихся,
системно организованной работы по формированию здорового образа жизни [2].
В настоящее время в практику работы университетов и школ широко внедряются
образовательные и оздоровительные программы, различные педагогические, игровые, и
другие виды технологий, которые способствуют формированию валеологической грамотности,
организации ЗОЖ. Все более широкое распространение получают игровые технологии, как
один из методов пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.
Игра - один из основных видов деятельности человека, как метод обучения, передачи
опыта старших поколений младшим, использующийся с древности.
В условиях игровых ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Игровые технологии – это вид развивающей деятельности в ситуациях условного
воссоздания и усвоения общественного опыта, в котором в процессе игровой ситуации
складывается и совершенствуется самоуправление поведением человека [4].
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обшир
ную группу методов и
приемов организации игрового процесса для молодежи в форме различных педагогических
игр направленных на ведение здорового образа жизни. Значение игры невозможно исчерпать
и оценить развлекательно-рекреактивными возможностями. В том и состоит ее феномен,
что, являясь развлечением, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в
модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. В структуру игры, как деятельности
по ведению ЗОЖ входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ
результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой
деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами
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соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
Ролевая игра несет в себе в первую очередь развлекательное назначение, участники
которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли
и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету.
Действия участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами.
Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление
и исход игры. Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой
людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.
Посредством участия в ролевой игре, основанной на проигровании различных жизненных
ситуаций, у участников происходит формирование навыков ответственного отношения за
свою жизнь, повышается уровень информированности по вопросам профилактики вредных
зависимостей, происходит повышение групповой сплоченности, а также оптимизация
психологического климата в молодежной среде.
Деловая игра также является одной из форм воссоздания предметного и социального
содержания деятельности в молодежной среде, коррекции тех систем отношений, которые
характерны для ведения здорового образа жизни, моделирования проблем по борьбе с
вредными привычками, противоречий и затруднений, испытываемых в проблемных ситуациях.
По уровню сложности деловые игры можно разделить на:
1. Имитационные упражнения — они отличаются от деловой игры меньшим объемом
и ограниченностью ре
шаемых задач. Цель имитационных упражнений — предоставить
возможность учащимся в творческой обстановке закрепить те или иные навыки, акцентировать
внимание на каком-либо важном понятии, категории.
2. «Анализ конкретных ситуаций» — обучаемые знакомятся с ситуацией, с совокупностью
взаимосвязанных фактов и явлений, характеризующих конкретное событие, возникающее пе
ред человеком и требующее от него соответствующего решения; предлагают свои решения в
той или иной ситуации, которые коллективно обсуждаются.
3. Полномасштабная деловая игра, имитирующая деятельность по ведению правильного
образа жизни и последствия принимаемых решений [3].
Участие в деловых играх различной сложности связанных с формированием навыков ЗОЖ
помогает молодым сформировать активную жизненную позицию, развивает целеполагание и
стремление к реализации личностного потенциала. Игровая форма проведения здорового
образа жизни создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как
средство стимулирования молодежи к какой-либо деятельности.
В современной социокультурной ситуации, культурно-воспитательная работа с
молодежью представляется как общественно осознанная необходимость. Сегодня в
Тамбовском регионе большая работа по формированию ЗОЖ проводится городским
Центром медицинской профилактики, деятельность которой направлена на реализацию
городских комплексных программ: «Профилактика и борьба с наркоманией, алкоголизмом,
курением», «Здоровье школьников», «По борьбе с преступностью», «О патриотическом
воспитании молодого поколения» и т.д. На базе Центра медицинской профилактики
проводится обучение студентов кафедры социально-культурной деятельности ТГУ
имени Г. Р. Державина по курсу «Медико-социальные основы здоровья и рекреации».
Также на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина с целью
привлечения студенческой молодежи к участию в общественно — полезной деятельности
создан студенческий волонтерский отряд. Одним из приоритетных направлений деятельности
студенческого отряда является пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). Посредством
использования игровых форм и методов профилактики, включающих: тематические,
благотворительные акции, дискуссии, викторины, круглые столы, семинары, игровые тренинги,
ролевые и деловые игры, конкурсы, туристические слеты, зимние и летние пешие походы,
веревочные курсы, полосы препятствий разной сложности, осуществляется привлечение
студенческой молодежи к участию в общественно — полезной, спортивно – познавательной
деятельности, направленной на развитие и выявление жизненно необходимых навыков в
ведении здорового образа жизни, а также профилактику болезней, поведения среди молодежи
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города Тамбова и области.
Таким образом, данный пример свидетельствует о том, что формирование здорового
образа жизни современной молодежи средствами игровых технологий является очень
эффективным методом, на который опираются в своей деятельности многие учебные
заведения. Многое делается в стране для популяризации здорового образа жизни. Создаются
условия для социальной адаптации молодежи, их ценностного отношения к здоровому образу
жизни. Организуются различные мероприятия, акции, семинары, тренинги, направленные на
пропаганду ЗОЖ. О росте популярности активного образа жизни среди россиян свидетельствует
увеличение числа спортсменов-любителей, появление новых клубов, возросшая посещаемость
соответствующих российских сайтов. Занятия здоровым образом жизни помогают поднять
уровень осознанного подхода к сохранению своего здоровья, а так же уровень социального и
психологического благополучия участников.
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Жизнь дана на добрые дела
(Русская пословица)
Духовная сфера жизни каждого народа – богатейший ларец, настоящим сокровищем
которого выступает духовное достояние нации, отражающее её исторический путь и судьбу, а
также и то уникальное, что указывает на национальную специфику, поступательное развитие,
самосохранение и единение. Поэтому духовное национальное наследие является неотъемлемой
частью как личностного развития, так и гарантом исторического пути каждого народа. Лишь
открыв полноценно сущность народного можно понять отдельного человека, при этом
уяснив, что все духовное есть продукт творения самого человека, а потому и весь ценнейший
исторический и социальный опыт мы не только используем и передаём, но и сохраняем для
следующих поколений.Г.Гегель писал, что идентичность есть «наше самопонимание и наше
понимание других - как уязвимый результат продолжающегося социально-психологического
процесса. Идентичность не подобна тому, что принадлежит нам, как цвет волос или набор генов.
…Люди уязвимы не только как физические существа в отношении болезней и смерти, но и как
социальные существа в отношении определения и переопределения нашей идентичности
другими людьми»[1].
«Кто мы? Каковы другие?»– эти вопросы люди адресуют как себе, так и друг другу на
протяжении всей жизни. Порой, затрудняясь дать верный ответ, мы пытаемся отыскать его в
социальном опыте своего народа, оставленном нам как голос далёких предков сквозь многие
столетия в традициях и обрядах, самых различных устных жанрах (легендах, сказах, пословицах,
поговорках, песнях, былинах, частушках, сказках и пр.) и других атрибутах народной культуры,
в которых историческая память и менталитет представлены во всем многообразии.
Тамбовским социологом Т.Поляковой менталитет определяется как «устойчивые
духовные ценности, глубинные аксиологические установки, навыки, автоматизмы,
долговременные стереотипы, рассматриваемые в определенных пространственно-временных
границах, являющиеся основой поведения, образа жизни и осознанного восприятия тех или
иных явлений»[2]. Выделим ряд факторов, оказавших влияние на становление его специфики:
несимметричность влияния на племенную психологию культурных норм Севера и Юга и
соответствующая этому условию бинарность (амбивалетность); природа русской духовности,
которая всегда была на Руси выше иных ценностей.
Как отмечает Н. Бердяев, «перед русской душой открываются дали и нет очерченного
горизонта перед духовными её очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды,
абсолютной, Божественной правды… и мука ее не знает утоления» [3,с.28]. Такое видение
основано на источниках русской духовной культуры, главными из которых выступают
русская иконопись, образцы декоративно-прикладного искусства, литературные памятники.
Традиционно Россия мыслилась в образе женщины (слово «Отечество» несёт, скорее, оттенок
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государственности). Эта мысль о женственности России, высказанная М.Греком, пронизывает
творчество и работы русских мыслителей В.Соловьева, Н. Бердяева, В.Розанова и многих
других. При этом бинарность женских типологических черт можно проследить уже в русских
сказках: женщина на Руси не только тихая и кроткая, но и советчица (Василиса Премудрая),
защитница (Василиса Микулична), душевная отрада (Василиса Прекрасная), помощница (сказки
«Морозко», «Крошечка-Хаврошечка»). Для русского обыденного самосознания нехарактерно и
восприятие женщины как «слабого» пола, и противопоставление ее «сильному полу...»[4,с.263].
Мужчина и женщина в русском фольклоре описаны как равные (такая традиция закрепилась
ещё с язычества), а потому не только красота (красна девица), но и ум был на Руси исконно
женским качеством(Красота – до венца, а ум до конца; Красота приглядится, а ум пригодится;
Красавица без ума - что кошелек без денег).
Русская культура имеет свои ярчайшие особенности, составляющие её исконную
самобытность1, которая проявляется даже в контексте культурных универсалий. Игра, видимо,
относится к одной из наиболее древних универсалий культуры. По мысли Й. Хейзинги, игра
старше культуры, поскольку она существует уже в играх животных[5,с.16].
В коллективном сознании любой этнической группы представлена особая игра
символических форм, именуемая мифом. Как отмечает философ Е.Л. Яковлева, мифическое
сознание, которое изначально тождественно со своим предметом, видит себя утесненным со
стороны настоящего состояния мира. Миф должен непрерывно сам себя восстанавливать…»
[5, с. 133]. Любой миф всегда «живет только в комментариях и только и через комментарии.
Интерпретация – способ существования мифа...» [6,с.36].Древняя славянская мифология
наиболее ярко представлена в пантеоне языческих богов.
С приходом христианства на Руси шла целенаправленная борьба с язычниками, в
результате чего мифологическое сознание было вытеснено, его следы мы наблюдаем сегодня
лишь косвенно. Порой оно «аукается» в русском человеке любовью к языческим славянским
праздникам или волшебным сказкам, в которых живут духи природы (леший, кикимора, водяной
и пр.). Негаснущим отблеском архаичного гилозоизма в русском ментальном пространстве
остается сакрализация земли, а также особое отношение к небу, лесу, ветру, полю (во многих
русских сказках, былинах и песнях человек обращается к солнцу, реке, берёзе, дубу за советом,
говорит с ними как с искренними друзьями, просит о помощи).
Культурная самобытность православного этноса, создавшего государство Киевская Русь,
наиболее полно представлена в устном народном творчестве. Именно здесь раскрывается
понимание типологических качеств и ментальных черт общности, которую целиком и
полностью нельзя идентифицировать через категории «Восток» или «Запад».
Восток для России изначально исторически связан с монголо-татарским нашествием,
под влиянием этого фактора формируется и его первый собирательный образ. В русских
былинах (старинах) и летописях, пословицах и поговорках постоянно подчёркивается злоба
захватчиков, хитрость вкупе с жестокостью, тяга к насилию, что послужило основанием для
упоминания о них исключительно как о «поганых». Это положение иллюстрируют русские
поговорки «В татарских очах нет проку», «Неволей только татары берут», «Незваный гость хуже
татарина». Былины повествуют о том, как тяжело людям пережить вторжение кочевников на
родную землю и невозможно смириться с иным, абсолютно отличным типом мировосприятия,
где отсутствуют доверие, правда, жалость, доброта. Даже природа печалится, горюет вместе с
народом о приближении монголо-татарских полчищ:
От того нонь от пара лошадиного
И поблекло-померкло красно солнышко,
От того где-ка духу-то татарского
Потемнела ведь луна да вся небесная [7,с.26].
1
Самобытность понимают как особенность, неповторимость, а также и самостоятельность, независимость, что
предполагает выражение этнической сути не через механизмы подражания и копирования, но через существенное и
постоянное проявление некоторых компонентов культурного достояния, которое может быть описано как «ядро культуры» и
подразумевает самодостаточность
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Милосердие и сердечность как важные качества человеческой натуры всегда выделялись
как типичные, характерные черты русского человека. Доброту особенно отмечают в сказках
при описании главных героев («добрый молодец»; «пожалел Емеля щуку, отпустил к малым
детушкам»; «пожалел Добрыня врага побеждённого»), доброте учат пословицы и поговорки: Не
ищи красоты, а ищи доброты; Красота до вечера, а доброта навек; Не одежда красит человека, а
добрые дела; Жалеет - значит любит.
Позднее, с развитием мореплавания и восточной торговли в Московском государстве
стереотипный образ Востока стал видоизменяться, олицетворяться с Индией, Турцией,
Персией и постепенно дополняться новыми элементами: роскоши, древности, неги, страсти,
особой красоты, магической тайны. Образ мистического, дикого, воинственного Востока
создан в произведениях А.Пушкина («Подражание Корану», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказ
надо мною…») и М. Лермонтова («Мцыри», «Демон», «Ашик-Кериб»); представление о Востоке
как об особом духовном материке характерно для философских работ Е. Блаватской, Н. Рериха,
К. Аксакова, творчества художников самых различных жанров и направлений начала ХХ века
(балетных постановок С. Дягилева, поэзии К. Бальмонта, М. Волошина, С. Есенина, Н. Гумилева,
З. Гиппиус и других). Однако перечисленные образцы русской культуры являются достижением
высокой классики и не слишком повлияли на коллективное сознание. Восток по-прежнему
ассоциируется в обыденном сознании с опытом войн, где помимо монголо-татарского
ига присутствуют также русско-турецкая война, Крымская кампания, военные действия в
Афганистане, Чечне и Дагестане, а на сегодняшний день практика терроризма и опасность
исламского фундаментализма.
Запад в домонгольский период никак не ассоциировался на Руси с Западной Европой.
Слияние представлений о «Западе» и «латинстве» начинает прослеживаться в XI веке, а к началу
XVII века в русском религиозном сознании мир был поделен на две части — Восток и Запад
(олицетворением которого были Рим, католичество и папа) [8, с.31–46]. Эпоха Петра I внесла свои
колоссальные коррективы, поскольку, начиная с этого времени, в российском общественном
сознании Запад навсегда связан с петровскими реформами, которые разделили Россию на два
лагеря – высшее общество со своей культурой и отношением к Западу, желанием подражать
западным эталонам и ту часть русского населения, которая осталась вне европейского
стиля жизни и культурных традиций. Такая поляризация оказала серьезное влияние на
общественную психологию: с одной стороны Запад олицетворяется с прогрессом и развитием,
интеграцией в мировое сообщество, но с другой мыслится как неизбежное зло, под которым
подразумеваются раскол, утрата этнических корней, потеря самобытности и национальной
культуры. Разумеется, речь идёт о социальных стереотипах2, которые используются тогда, когда
недостижимы высшие, более точные и индивидуализированные представления.
Заметим здесь же, что академик РАН Д.С.Лихачёв подчёркивал, что русская культура по
своему типу - европейская, поскольку «она всегда в своей глубочайшей основе была предана
идее свободы личности»[9 ,с. 3-6]. Таким образом, сформулированный писателем Р.Киплингом
императив «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда» весьма спорен,
поскольку такой тезис совсем не актуален для России. Именно здесь патриотизм и служение,
жертвенность и отвага, логика и чувственность, долг и вольная волюшка, тоска и радушие,
склонность к научному познанию при огромном значении веры пребывают в состоянии
пересечения двух полярных ментальных систем, доходя, порой, до точек экстремума.
Это необычное духовное пространство обеспечивает русскому человеку метаморфозу
вечного преображения, когда самые разные черты калейдоскопично дополняют исконно
русский ментальный тип, главными составляющими которого по-прежнему выступают
доброта, правда, свободолюбие, коллективизм, жалость, вера в чудо и надежда на высшую
справедливость.

2
наиболее устойчивый компонент любой этнической психологии,
предполагающий упрощение внешней
информации и такую её систематизацию, которая в процессе социального познания избавляет индивидов от необходимости
интерпретировать социальный мир во всей его сложности, но является низшей формой представлений о социальной
реальности
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МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ КЛУБ
КАК ФОРМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
YOUTH SCIENCE CLUB AS A FORM OF INTELLECTUAL EDUCATION
Аннотация: статья посвящена проблеме интеллектуального воспитания молодёжи
на примере дискуссионного молодёжного клуба «Диалогос», истории его возникновения,
особенностям его функционирования и формам его работы
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Abstract: the article is devoted to the problem of intellectual education of young people on
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functioning and forms of its work
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Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества
Луи Пастер
Процессы социализации и воспитания приобретают все большую значимость в
меняющейся реальности современного мира, поэтому проблема социализации современной
студенческой молодежи приобретает особую значимость.
Современное сложное и дифференцированное общество выдвигает усложнившиеся
требования к образованию, знаниям, навыкам и умениям, поэтому социальная адаптация и
социализация молодого индивида, приобретение им образования как социального капитала
занимают длительное время.
В то же время, в век информации и нарастающей скорости социальной мобильности,
нормой жизни становятся решение нестандартных проблем в постоянно изменяющихся
обстоятельствах, умение жить в общемировом коммуникационном пространстве, что
предполагает и необходимость получения не только образования в течение всей жизни, но
и своевременных знаний. В данной ситуации задача гибкого реагирования всей системы
образования на запросы личности предполагает введение педагогических инноваций в
образовательный процесс [1,с.101].
Воспитание
рассматривается исследователями-педагогами как деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [2].
Интеллектуальное воспитание - педагогические усилия, направленные на развитие
интеллектуальной культуры личности, познавательных мотивов, умственных сил, мышления.
Оно осуществляется в тесном единстве со становлением мировоззрения, задачи которого
заключаются в использовании знаний как неотъемлемого механизма умственного роста;
овладении мыслительными операциями, интеллектуальными умениями и др. [3].
Специфика молодежи как социальной группы заключается в том, что каждый из
членов такой группы находится в процессе формирования своей социальной личности, что
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предполагает раскрытие и реализацию личностного социального потенциала [4]. Большую
помощь в этом молодому поколению оказывают научные молодежные объединения, выступая
в роли агента социализации и особой формы интеллектуального воспитания.
В начале ХХ века в России довольно заметна политизация студенческих кружков (особенно
гуманитарной направленности), в последующее время наблюдается усиление «академизма»
и спад массового интереса к такой форме организации студенчества. Однако уже в конце
ХХ века работа различных студенческих объединений начинает свое возрождение. С этого
времени, а точнее с 1984 года, берет свой отсчет и история Дискуссионного молодёжного клуба
«Диалогос», который был создан в городе Рязани, а сегодня работает на кафедре теоретической
и прикладной социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Как отмечает исследователь Б.Мильнер, каждая организация, в рамках которой заявлен
процесс передачи знаний, должна стремиться осуществлять:
- практику придания дополнительной ценности имеющейся информации путем выявления,
отбора, синтеза, обобщения, хранения, восстановления и распространения реальных знаний;
- придание знаниям потребительского характера таким образом, чтобы они представляли
собой нужную и пригодную к использованию информацию;
- создание интерактивного обучающего окружения, где люди постоянно делятся тем, что
они знают, и используют все условия для усвоения новых знаний [5].
Дискуссионный клуб «Диалогос» в своей практике осуществляет такую деятельность в
полном объёме.
Первые заседания научного молодёжного дискуссионного клуба были посвящены
единственной идее, которую в самом общем виде можно сформулировать как создание
атмосферы неагрессивной, но настойчивой интеллектуальной взаимопомощи. Идея эта,
живая до сих пор, оказалась не только оригинальной, но и поразительно удачной, поскольку
дискуссионному клубу «Диалогос» уже без малого 30 лет.
Дискуссионный молодежный клуб «Диалогос» работает на кафедре теоретической и
прикладной социологии Института гуманитарного и социального образования Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина.
Цель клуба подразумевает решение ряда конкретных задач:

Разумеется, функция интеллектуального воспитания студенческой молодёжи не
указана в Уставе клуба, однако она очевидна и безоговорочно признается самими членами
молодёжного объединения, которые приходят в научный дискуссионный клуб обрести чувство
профессиональной уверенности, усовершенствовать уже обретённые навыки и умения,
повысить культурный уровень.
У студентов и аспирантов постоянно возникает потребность в общении между собой, в
обмене идеями, мыслями, в выражении своего отношения к существующим научным теориям
и гипотезам.
Во время проведения дискуссий создаются условия для становления и развития
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эрудированной, интеллектуальной, социально активной, разносторонней личности. Это
обусловлено тем, что участники не ограничены в выборе темы заседания. Поэтому поднимают
важные и актуальные проблемы, которые волнуют современное общество, в частности
современную молодежь.
Являясь агентом образовательной деятельности, Клуб формирует навыки саморазвития,
способность самостоятельно овладевать методами познания окружающей действительности,
создает условия для индивидуального, коллективного и группового взаимодействия.
Основной формой работы Клуба являются классические дискуссии.
Можно провести своеобразную иерархию повторяющихся тем:
- «Психология одиночества»;
- «Основы амурологии» (различные аспекты, включая сценарии влюбленности,
брачного поведения, ревности);
- темы, связанные с теорией эстетики и искусствоведения;
- «Природа и формы отчуждения между людьми»;
- Основы НЛП и коммуникологии;
- глобальные проблемы разума и социального прогресса, теории искусственного
интеллекта и др.
Реже проводятся дискуссии в форме особого «виртуального суда» над реальным или
литературным персонажем, при чем не в соответствии с какими-то юридическими нормами,
а по заранее утвержденным «законам Клуба», которые «адвокаты» и «прокуроры» всегда
стремились интерпретировать по-своему.
Таких «судов» за все время существования Клуба было не менее сотни, в их числе, чаще
других, были Наполеон, Цезарь, Сталин, Николай II, Иван Грозный, а также ряд литературных
персонажей. «Присяжными», выносившими «приговор», выступали гости Клуба. Видимо,
именно такие «суды» провоцировали у людей самых разных профессий стимулы для изучения
истории, искусства, а также литературы [6].
Еще одной формой проведения дискуссий является новогодняя игра Клуба, которая
традиционно проводится в конце декабря. Здесь закрепляются те знания, которые участники
клуба приобретают в течение года.
Молодежный студенческий клуб прививает студентам тягу к научным знаниям,
расширяет научный кругозор, тренирует отстаивать свою точку зрения, чем и осуществляет
интеллектуальное воспитание, что, несомненно, способствует успешной адаптации молодых
специалистов в современном информационном обществе.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ
В данной статье раскрываются психологическая специфика переговоров, стили делового
общения и ценностный базис участников. Подчеркивается роль социокультурного контекста в д
остижении взаимовыгодных результатов переговорного процесса.
Ключевые слова: переговоры, стиль общения, деловая культура.
This article describes the psychological specificity negotiation styles de lovogo communication and the value basis of participants. Emphasizes the role of socio-cultural context in achieving mutually beneficial results in the negotiation process.
Keywords: negotiation, communication style, business culture.
Рыночные отношения предполагают активизацию и массовое распространение
переговоров в деловой сфере и частной жизни. Они становятся необходимым элементом и
типичным способом межличностного взаимодействия. В современных условиях в развитых
странах переговоры, по меткому определению английского исследователя Джеральда
Аткинсона, «являются острием экономических отношений» [1].
Исследователи переговорного процесса отмечают, что при переговорах активно
используются различные приемы воздействия на партнера, включая психологические. Так,
В.Мастенбрук, рассматривая переговорный процесс, указывает, что иногда возможно добиться
определенных преимуществ в переговорах посредством использования определенных
манипуляций. Эту стратегию можно отнести к тонким и искусным, которая очень сильно
зависит от индивидуальности переговорщика. Она предполагает специфический вид
давления. Специфичен он тем, что основывается на нормах и ценностях человека, его
отношениях с окружающими, на таких присущих ему чертах, как интеллект, честность, стиль
поведения за столом переговоров [там же]. Таким образом, автор разделяет механизм действия
психологических манипуляций в зависимости от направленности воздействия на те или иные
структуры личности. Во-первых, на социально-психологические характеристики: нормы
и ценности человека, его социальные связи с окружающими. Во-вторых, индивидуальнопсихологические особенности.
Исходя из этого можно сказать, что переговоры как форма социального взаимодействия
имеют ряд отличительных особенностей:
- переговоры ведутся в условиях ситуации с разнородными интересами сторон, т.е. их
интересы не являются абсолютно идентичными или абсолютно противоположными.
- сложное сочетание многообразных интересов делает участников переговоров
взаимозависимыми. И чем больше стороны зависят друг от друга, тем важнее для
них договориться путем переговоров.
- взаимозависимость участников переговоров позволяет говорить о том, что их
усилия направлены на совместный поиск решения проблемы.
- переговоры – это процесс создания единого ценностного базиса всех участников.
Итак, переговоры — процесс взаимодействия оппонентов с целью достижения
согласованного и устраивающего стороны решения [2].
Но о каких бы ценностях ни шла речь, переговоры всегда предполагают взаимовыгодный
результат.
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В социально-психологическом смысле термин «переговоры» является обозначением
процесса коммуникации противостоящих друг другу двух или более индивидуальных или
групповых субъектов, заинтересованных в согласованном принятии решений по значимой
для них проблеме. Достижение согласованного, т.е. взаимоприемлемого для субъектов
переговоров, решения является целью и конечным результатом переговорной деятельности.
Во взаимодействии деловых партнеров существует лишь одна альтернатива: «Войти или
выйти». Поэтому участникам переговорного процесса для достижения своих целей ничего
не остается, кроме того, чтобы либо «войти» и учесть чужую культуру, либо выйти из деловых
отношений с носителями иных культурных ценностей, норм, правил, стереотипов. [3]. Значимую
роль в деловом общении играют стереотипы, так как стереотипность культурных представлений
обусловлена особенностями познавательной деятельности человека. Человеческое познание
склонно к обобщениям и универсальным формам, что делает познавательную деятельность
более экономной, облегчая в дальнейшем узнавание и называние реальности.
Так, деловое общение англичан отличается сдержанностью в суждениях, избегающем
категоричных суждений или отрицаний, умением терпеливо выслушать собеседника,
бережливостью к деньгам, словам, эмоциям и др. Французская деловая культура по
сложившимся стереотипам известна склонностью уходить от деловых вопросов, предпочитая
политические дискуссии и фуршеты. Стиль делового общения немцев ассоциируется с четким
порядком и пунктуальностью. В ходе переговоров они обсуждают вопросы последовательно
один за другим, настаивая на жестком выполнении принятых обязательств. Испанская деловая
культура предполагает преданность законам, особенно законам старой религии. Японская
деловая культура предполагает уважение к коллективно принимаемым решениям.
Отмечая выше описанные стили делового общения, нельзя не отметить российские
характерные особенности ведения переговоров и деловых бесед. На формирование
отечественного стиля оказали влияние два фактора: с одной стороны – советские нормы,
правила делового общения, ценностные ориентации, сформированные в это время, с
другой – черты русского национального характера. Так, советские участники переговоров, в
целом, оценивались как высокопрофессиональные специалисты, выполняющие принятые
обязательства. Если договор был подписан, он строго выполнялся. Такое же пунктуальное
следование договору ожидалось и требовалось от партнеров. Вместе с тем зарубежные
партнеры описывали советский стиль как довольно закрытый, настороженный. Тактика ведения
переговоров отличалась порой завышением своих требований, уступка рассматривались как
проявление слабости. При описании уже российского стиля делового общения обращалось
внимание на его эмоциональную сторону как составную часть такого вида общения, на
быструю смену настроений и установок в отношении партнера (то дружеское расположение,
то неожиданное проявление отрицательности и т. д.).
Интересен тот факт, что отдельные авторы, сравнивая культуру ведения переговоров и
обнаруживая при этом заметные межкультурные различия, дают советы, как лучше вести себя
с русскими во время деловых переговоров. Вот некоторые из них: россиян нельзя унижать;
россияне могут принимать эмоциональные решения; россияне готовы отходить от норм
закона; они любят комплименты в адрес своей Родины; россияне по-своему понимают правила
«честной игры», придают повышенное значение личным отношениям; россияне охотно
переживают ностальгические чувства и др.
Некоторые исследователи акцентируют внимание на том, что для разных деловых культур
характерна различная степень терпимости к двусмысленности. Так, Р.П. Мильруд отмечает,
что терпимые к двусмысленности деловые культуры считают правильным недоговаривать,
выражаться приблизительно и условно, менять ранее сформулированные идеи. По мнению
автора, эти деловые культуры с готовностью принимают неопределенность (Япония, Китай,
Корея, Таиланд, Вьетнам).
Западные деловые культуры, включая США, в целом нетерпимы к двусмысленности и
их представители полны желания разрешить кризис, принять радикальные решения и идти
ради этого на риск. Именно поэтому представители западных деловых культур чаще идут на
экономический риск, чем их азиатские партнеры. Представители бизнеса США известны своею
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склонностью рисковать и получили прозвище «рискующие парни». Это частично объясняется
значительными резервными запасами американской экономики [4].
Отметим еще одну особенность ведения переговоров, заключающуюся в необходимости
учета факторов социокультурной идентичности партнеров. Так, главным «двигателем»
человеческих поступков в западной цивилизации является «мораль успеха» - стремление
достичь вершины в своей профессии, занять высокое положение в обществе. Здесь преобладает
индивидуализм.
В России и на православном востоке человек готов поверить в идею и служить ей. В
российской культуре личность никогда не была важна сама по себе, традиционно превыше
всего ставилась вера. В обществе очень мало личной инициативы, ее традиционно ждут
«сверху», в нее «верят». В православном мире довлеет приоритет общего над индивидуальным.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона сформировался «краеугольным камнем»
общественного сознания выступает клановая солидарность. При отсутствии личного
индивидуализма в этой цивилизации семью можно рассматривать как главную ячейку общества:
человек живет и работает ради семьи и вместе с семьей.
Реализация факторов социокультурной идентичности в процессе межкультурной деловой
коммуникации и существующие особенности делового общения в разных странах приводят
нас к необходимости рассмотрения национальных стилей ведения переговоров.
Существуют две основные точки зрения на роль национальных стилей в переговорном
процессе. Обе они признают наличие национальных особенностей. Однако согласно первой
из них, национальные особенности отражают скорей несущественные характеристики
переговорного процесса. Противоположная точка зрения состоит в том, что национальной или
культурной (в широком смысле этого слова) специфике должно придаваться одно из основных
значений в процессе ведения переговоров.
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URBAN WORLDVIEW AND CONSCIOUSNESS
Аннотация: статья посвящена проблемам исследования градостроительного
мировоззрения и сознания жителей города Тамбова, а также вопросам выдвижения и
реализации жителями Тамбова градоформирующих и градостроительных инициатив
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Abstract: the article is devoted to the study of urban worldview and consciousness of the inhabitants of the city of Tambov, and issues related to the extension and implementation of the inhabitants of Tambov town-forming and urban initiatives
Key words: worldview, consciousness, urbanization, town-forming initiatives
По данным Всемирной организации здравоохранения урбанизация является одним из
факторов роста психических заболеваний и агрессивности человечества. Соучастие населения
в выдвижении и реализации градостроительных инициатив и дел в значительной мере может
способствовать сглаживанию негативных последствий урбанизации, становящейся ведущей
формой расселения [1,2,9,10].
Изучая градостроительное мировоззрение, мы исходили из того, что мировоззрение
вообще - это наиболее общее представление человека об устройстве мира, а градостроительное
- наиболее общее представление об устройстве города. Что же касается градостроительного
сознания - его мы понимаем как отражение в мышлении горожан объективно существующих
градостроительных проблем поселения проживания. К настоящему времени доля городского
населения Земли составляет более 50% против 3% в 1800 году. За упомянутые два с лишним
столетия среднестатистический горожанин становился все более и более пассивным
потребителем городской среды. Появившаяся в 1960-70 гг. в зарубежной градостроительной
практике идея соучастия (participation) населения в формировании собственной благоприятной
среды обитания, не получила широкого признания и распространения. Встречается даже
уничижительное мнение о результате соучастия как ″архитектуре для бедных″. Распространению
идеи соучастия в капиталистических странах во многом стало препятствовать построение
в экономически продвинутых странах общества потребления (affluent society), общества
изобилия или общества благоденствия с развитым массовым производством потребительских
товаров и услуг.
В результате игнорирования, на наш взгляд, колоссального потенциала градостроительной
составляющей человеческого потенциала, он оказался маловостребованным в выдвижении и
реализации гражданами градостроительных идей и инициатив. Хотя в малых градостроительных
идеях и делах в пределах коммунальных жилых домов и их дворов соучастие населения имеет
довольно широкое распространение.
В проведенных нами исследованиях: ″Городская среда обитания″ (2007-2008 гг., N= 887
респондентов) и ″Экологически оптимальная городская среда обитания″ (2010-2011 гг., N=715
респондентов) мы попытались выполнить социологические замеры осознания горожанами
градостроительных проблем на примере города Тамбова. В настоящей работе использовались
также результаты полевого социологического исследования 2006-2007 гг. (опрос более 2,0 тыс.
респондентов) по теме ″Тамбов, Притамбовье и Тамбовщина в представлениях тамбовчан и их
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гостей″.
Опираясь на идею соучастия населения в градостроительных делах и предоставляемые
законами права гражданам РФ в этом отношении, мы осуществили срез градостроительной
составляющей сознания жителей г. Тамбова с целью выявления степени их компетентности в
проблемах города и предложенных ими мер по их оптимизации.
Представление о градостроительном мировоззрении тамбовчан мы попытались
составить из анализа их ответов на вопрос: «Что Вам приходит в голову, когда Вы слышите
выражение «город Тамбов?»». Первое, что мы отметим, - это полное отсутствие в ассоциациях
города самих горожан, за исключением позиций «Державин» и «мэр города». Поскольку
современный горожанин почти полностью исключен из процесса выдвижения и реализации
градостроительных инициатив и дел, он отсутствует и в представлениях горожан о своем
городе. Таким образом, главными действующими персоналиями в нашем городе являются
представители власти, а колоссальный потенциал населения и профессионалов пока себя активно
не проявляет. Хотя объективные данные говорят об участии и тех и других в градообразующих
процессах. Далее идут критические ассоциации: «плохие дороги», «неблагоустроенный город»,
«провинциальный город». В ассоциативном ряду тамбовчан горожане появляются, но только
опосредованно, через результат их деятельности в формировании городской среды: «зеленый
город», «красивая и ухоженная набережная», «институты», «площадь Ленина», «Петровский
парк». Чаще всего выражение «город Тамбов» вызывает у тамбовчан ассоциации их глубокой
духовной связи с местом жительства: моя малая родина; родной город; мой родной дом, семья,
друзья; любовь и гордость, а также поэтические образы (волк, там Бог, тамбовская казначейша,
чернозем, частушки Мордасовой, песня Насырова, пчела, стихи Лермонтова и другие). Из
структуры рассмотренных нами ассоциаций можно сделать вывод о преобладании ассоциаций
духовного характера, т.е. духовная связь у тамбовчан с городом, с его средой обитания является
наиболее тесной, хотя не исключена и рациональная (включая критическую) составляющая
мировоззрения.
Приоритет духовной и поэтической составляющей в представлении тамбовчан о своем
городе и трезвой оценки действительности позволяет надеяться на возможно высокий
уровень градостроительного сознания тамбовчан. Его мы рассматриваем как трехуровневый
процесс осознания горожанами градостроительных проблем. Первый уровень – когнитивный
(знаниевый). На этом уровне горожане распознают в городской среде ее плюсы и минусы. Их
оказалось 81,0 и 92,0 %, соответственно. Второй уровень - аффективный (эмоциональный).
На этом уровне горожане распознают плюсы и минусы в городской среде и считают себя
причастными к их проявлениям. Таких, уверенно ответивших, оказалось 6,0 % и еще 20,0 %
сочли свою причастность частичной. Третий уровень - конативный (поведенческий). Это самый
высокий уровень осознания градостроительных проблем - уровень культуры. Горожане,
стоящие на поведенческом уровне градостроительного сознания, замечают в городской
среде плюсы и минусы, считают себя причастными к их проявлениям и принимают меры по
предупреждению или устранению отрицательных явлений и продлению положительных. В
нашем исследовании таких оказалось более 33,0 %. Основными формами участия горожан
в делах города стали: участие в работе по улучшению эстетического вида города (уборка и
озеленение территорий дворов и подъездов); участие в различных собраниях и митингах по
выдвижению градостроительных инициатив. Более 60,0 % опрошенных являются горожанами
во втором и более поколении и их можно считать истинными горожанами, т.к. по уверению
социального эколога А.А. Горелова ″второе поколение русских полностью вписывается в новую
культуру″[3]. Респонденты отметили больше минусов и меньше плюсов жизни в г.Тамбове.
Наибольшее число минусов пришлось на плохие дороги, затем на низкий уровень жизни (20,7
%), загрязненность (14,9 %), низкий уровень культуры жителей (6,7 %) и др.
Наибольшую долю плюсов набрали наблюдения за «благоустройством центральных
улиц и парков» - 25,1 %, «улучшением вида города, стал чище, краше» -16 %, «строительством
в городе» - 9,1 %, «тихим, размеренным, спокойным образом жизни» - 8,3 %, «зеленым» - 5,9 %,
«относительно хорошей экологией», где «есть места отдыха» - по 4,3 % и др. При этом, палитра
плюсов оказалась шире палитры минусов, что говорит в целом о позитивном восприятии
горожанами своей среды обитания, несмотря на объективно чаще отмеченные ими же
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недостатки. Для устранения отмеченных минусов городской среды обитания предложения
опрошенных сводятся в меньшей мере к их исполнению горожанами (около 5,0 %), а более 95,0
% предложений адресовано городским властям и коммунально-инфраструктурным службам. С
этими предложениями, в основном обращенными к службам города, согласуется и возложение
вины за отмеченные отрицательные условия жизни города в меньшей мере на население (18,6
%) и в большей мере (74,0 %) - на городскую власть, чиновников, городские службы, главу
города, городскую и областную думы и т.д.
Справедливости ради следует отметить то, что заслуга в отмеченных ранее плюсах
жизни в городе Тамбове респондентами ставится опять-таки в меньшей мере горожанам (20,2
%), предпринимателям (3,5 %) и профессионалам (12,3 %) и в большей мере администрации
города (42,6 %), Правительству и Президенту России, природе, историческим обстоятельствам
и др. Налицо некоторое иждивенчество и дистанцирование населения по отношению к
происходящим градостроительным процессам в их среде обитания, хотя на вопрос «Какие дела
можно инициировать и воплотить в пределах Вашего местожительства?» свои предложения
записали 87,0 % опрошенных. Они сводятся к следующему: уборка мусора, поддержание
чистоты и порядка – 40,0 %; благоустройство прилегающих территорий - 35,9 %; посадка цветов
и деревьев - 20,0 %; обустройство детских площадок и мест отдыха - 15,9 %; участие в проведении
субботников - 14,5 %; ремонт подъездов, содержание их в чистоте -11,7 %; ремонт внешнего
вида домов - 6,9 %; регулирование мест парковок машин, ограничение их въездов - 5,5 %. Это
свидетельствует о наблюдательности и довольно высокой готовности населения к участию
в формировании оптимальных условий жизни в своей среде обитания, об озабоченности ее
недостатками.			
В специальной зарубежной и отечественной литературе [4-9] уделяется внимание
участию в градостроительных делах властей и профессионалов, мы же попытались
исследовать градостроительное сознание рядовых горожан. Результаты исследования дают
нам право утверждать, что градостроительное мировоззрение и сознание горожан в своей
структуре содержит кроме своего еще и элементы градостроительного сознания властей
и профессионалов. Можно надеяться, что с таким уровнем осознания градостроительных
проблем горожанами, властям, профессионалам и населению будет не сложно прийти к
консенсусу в вопросах выдвижения и реализации градоформирующих инициатив и дел.
Это была бы полезная управленческая инновация плодотворного сотрудничества этих трех
социальных групп – возможных авторов синергетического эффекта в градостроительных
инициативах и делах, творцов демократичной и социально ответственной городской среды
обитания.
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СТРАХ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Аннотация: Представленная тема статьи: «Страх как деструктивный фактор, влияющй на р
езультативность спортивной деятельности» актуальна в современном обществе. В многообрази
и своей жизни люди часто сталкиваются с различными ситуациями, вызывающими состояния ст
раха.
Довольно часто состояние страха возникает у спортсменов, особенно в ситуации соревнова
ний. Именно поэтому необходимо изучить это вопрос как можно больше, и составить по результат
ам исследований коррекционные программы.
Ключевые слова: Страх, спортсмены, деструктивное влияние, адаптация, коррекция,
спортивные соревнования.
Abstract:The theme of the presented article "Fear as a destructive factor in the effectiveness of sports activity" is very topical in nowadays. There are many different situations in people's lives that cause the state of fear or anxiety. Quite often the sportsmen have this the very state in period of competitions. That's why it is very important to explore this issue as much as possible to create the intervention programs according to results of research.
Keywords: sport, fear, athletes, destructive impacts, adaptation, correction, sports competitions.
Проведенный теоритический анализ литературы показал, что с давних времен понятие
страха рассматривается как безусловная реакция вегетативной нервной системы на болевые
стимулы и ситуации угрожающие жизни. Различные авторы трактуют данное понятие поразному, страх представляет собой негативную эмоцию, возникающую при угрозе жизни,
здоровья или социальных установок, а также оказывает огромное влияние на регуляцию
нашего поведения и жизнь в целом.
В психологии существует несколько теоретических подходов, определяющих причины
возникновения страха. Причина страха всегда психогенна, то есть имеет психическое
происхождение. Страх может быть вызван событиями, условиями или ситуациями, являющимися
началом опасности. К причинам страха относятся врожденные и культурные детерминанты,
а также сложности в дифференциации страха от других эмоций. Многие отрасли психологии,
в том числе и психоанализ, видят основой страха пережитый опыт, забытое травмирующее
событие, произошедшее в детстве.
Трудно переоценить роль страха в психосоциальной адаптации личности. Страх является
одним из механизмов развития. Конструктивный страх имеет важную сигнальную, защитную
и ориентировочную функцию. Страх стимулирует человека к деятельности, а следовательно
является инструментом саморазвития, совершенствования личности и реализации
я-идентичности.
Мозговые механизмы проявления страха заключаются в соотношении между эмоцией
страха и двигательной активностью. Исследователи подтвердили значение миндалин в
возникновении эмоций и у человека. При стимуляции ядер миндалины возникает состояний
страха, гнева, ярости и, реже – удовольствия. Различные исследования последних двух
десятилетий дают основание говорить о том, что чувство страха больше локализовано в
правом полушарии мозга. Это дает оценить взаимосвязь физиологических и психологических
составляющих страха.
Необходимо выделить также, что в зависимости от классификаций выделяют разные
01.05.2014 год.

227 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

типологии страхов. Дифференцировать разные виды страха мы учимся еще с самого детства,
давая ему различные названия в соответствии с интенсивностью эмоции: от легкого испуга до
невероятного ужаса и жути.
В многообразии своей жизни люди часто сталкиваются с различными ситуациями,
вызывающими состояния страха. Довольно часто состояние страха возникает у спортсменов,
особенно в ситуации соревнований. Степень волнения и опасения за успех в соревнованиях
во многом определяет психическое состояние спортсмена перед выходом на старт. В таких
условиях спортсмены подвержены различным неблагоприятным психическим состояниям,
ухудшающих результативность их деятельности. На психическое состояние спортсмена может
оказывать ряд внешних и внутренних факторов, определяющих его психологический настрой
на борьбу с соперником, а также общие эмоциональные и волевые процессы. Особую роль
в эффективной спортивной деятельности оказывает способность к внутренней регуляции и
самоконтролю своего психического состояния, отражающаяся в возможности минимизации
тревожности и состояния страха, развитии мотивационной сферы и повышении самооценки.
Полученные результаты эмпирического исследования показали, что страх представляет
собой систему интенсивных эмоциональных реакций, влияющих на психофизиологическое
состояние спортсменов в целом. Страх как негативно окрашенное эмоциональное состояние,
влияет на мотивационную сферу, снижает активность и самооценку спортсменов.
Описательная статистика позволила нам выявить особенности психического состояния и
эмоциональных реакций, характерных спортсменам в тренировочной и предсоревовательной
деятельности. Было выявлено, что эмоциональный компонент личности спортсмена
соответствует гипертимному типу, а также спортсменам характерны оптимальные показатели
тревожности и уровня страха, при этом обнаружен высокий уровень агрессивности.
Примечательно, что агрессивность воспринимается спортсменами не как проявление
жестокости по отношению к сопернику, а как адекватный способ взаимодействия.
Корреляционный анализ полученных данных показал, как взаимосвязаны между
собой психическое состояние спортсмена и показатели страха и тревоги. Была выявлена
связь негативных эмоциональных реакций с высокими показателями страха, тревожности,
фрустрированности и ригидности. Это дает основание полагать, что предсоревновательная
подготовка спортсменов оказывает на них сильную психологическую и физическую нагрузку,
что приводит к снижению самооценки, возникновению опасений перед результатами
соревнования, снижению активности и эффективность деятельности.
С помощью факторного анализа были выявлены причины, снижающие продуктивность
спортивной деятельности. К ним относятся: самооценка негативных эмоциональных состояний;
негативные переживания; эмоциональное самочувствие; страх пред неизвестностью;
доминирующие эмоции. Выявленные факторы тесно взаимосвязаны между собой и оказывают
влияние друг на друга. Таким образом, основными причинами, снижающими эффективность
спортивной деятельности, являются: неадекватная самооценка своих сил и возможностей
соперника, стремление реализовать ожидания тренеров и родных, страх перед потерей
репутации, перед возможными травмами и авторитетом тренера.
Сравнительный анализ показателей страха и тревожности выявил, что спортсменам
с высоким уровнем данных состояний присущи интенсивные негативные эмоциональные
проявление и низкая самооценка психических состояний. Это свидетельствует о том, что они
более восприимчивы к меняющимся условиям окружающей действительности, что оказывает
влияние на продуктивность спортивной деятельности.
Сравнивая психологические особенности спортсменов разных видов единоборств,
можно отметить, что наиболее тревожными, и с низкой самооценкой и психологической
готовностью к бою являются спортсмены, занимающиеся греко-римской борьбой. В то время
как спортсмены, занимающие армейским рукопашным боем, характеризуются высокой
выносливостью, инициативностью, заинтересованностью и амбициозностью, им присущи
низкие показатели страха и тревожности. Спортсменам, занимающимся восточными видами
единоборств, характерны наиболее стабильные и оптимальные показатели психического
состояния.
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Теоретический анализ по проблеме страха как деструктивного фактора, снижающего
эффективность спортивной деятельности, показал сложность и важность изучения данного
вопроса. Ряд ученых, занимающихся изучением спортивной психологии, утверждают, что
спортивная деятельность всегда сопровождается переживанием страха, который может
повлиять на успешность выступления на соревнованиях или на качество тренировочного
процесса. При этом такое влияние может проявляться в пассивно-оборонительных реакциях,
например, мышечном напряжении, или в повышении психической активности.
Проведенный теоретический анализ позволяет уточнить содержание понятия «страх»,
под которым следует понимать психическое состояние, связанное с выраженным проявлением
астенических чувств, в ситуациях угрозы биологическому и социальному состоянию индивида
и направленное на источник действительной или воображаемой опасности. На поведенческом
уровне деструктивный страх проявляется неадекватной переоценкой реальных угроз,
трудностей, проблем; неспособностью к адекватному поведению в опасных ситуациях;
боязнью установления новых контактов и близких, доверительных отношений; страхом
перед авторитетами; боязнью любых неожиданностей; затруднениями в концентрации
внимания; выраженными телесными вегетативными реакциями (потливостью, учащенным
сердцебиением, головокружением), опасениями за собственное будущее; неспособностью
обращаться за помощью и поддержкой в трудных жизненных ситуациях.
На основе анализа литературы и проведенного эмпирического исследования можно
сделать вывод, что для деструктивно-тревожных спортсменов характерны: повышенная
тревожность, склонность к беспокойству и волнениям по самым незначительным поводам,
трудности в организации собственной активности, ощущение недостаточности контроля над
ситуацией, нерешительность, трудности в самореализации, неспособность по настоящему
доверять ни себе, ни окружающим людям, преобладанием мотивации избегания неудачи,
наличием неадекватной самооценки и ригидностью психических процессов.
Материалы проведенного исследования могут быть использованы в процессе
предсоревновательной подготовки и после соревновательного периода. Непосредственное
практическое значение имеет разработанная коррекционная программа по снижению уровня
страха, направленная на нормализацию психического состояния и мобилизацию внутренних
ресурсов спортсмена, для повышения эффективности его деятельности.
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент, Сорокина Лидия
Владимировна.
Научная статья написана в соавторстве с научным руководителем.
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СУПЕРВИЗИЈА ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНАТА РАБОТА
SUPERVISION IN THE PSYCHOSOCIAL WORK
Резиме: Во овој труд се елаборираат теоретските сфаќања и практичната импликација
на супервизијата во психосоцијалната работ во различни земји и ситуацијата во Македонија.
Се обидовме да одговориме на неколку прашања, меѓу кои: дали супервизијата е процес или
метода или е и едно и друго? Кои се основните модели на супервизијата во психосоцијалната
работа? Која е улогата на супервизијата во психосоцијалната работа?.Посебно ја анализирвме
ситуацијата во врска со состојбата на супервизијата во психосоцијалната работа во Македонија.
Заклучивме дека кај нас супервизијата како активност не постои и стручните кадри во
институциите за социјална заштита немаат можност за надградување на своите знаења и вештини,
развој на професионалната компетентност за соодветно задоволување, помош и подршка при
појавата на проблеми во работата. На основа на тоа, предложивме интеринституционална
соработка во промовирање и спроведување на континуирана супервизија во институциите за
социјална заштита.
Клучни зборови: Супервизија,Психосоцијална работа ,Супервизор, Супервизант
Summary: In this paper are elaborated several theoretical and practical implications of supervision in the psychosocial work in different countries and the situation in R. Macedonia. We tried to
answer the on several questions, including : whether supervision is a process or method or one and
another ? What are the basic models of supervision in the psycho-social work? What is the role of
supervision in the psycho-social work? Separately, we have analyzed the current situation regarding
the supervision in psychosocial work in the republic of Macedonia.
We concluded, that in our country, supervisory as activity does not exist. There is lack of educated supervisors and the professionals working in the social care institutions do not have possibilities
to improve their skills and knowledge, as well to develop their professional competences for solving
problems that are arising in the work with clients under risk. In this pаper is suggested institutions
to use inter institutional collaboration for promoting and providing continued supervision in the
institutions of social care.
Key words: Supervision, Psychosocial work, Supervisor
Вовед
Супервизијата како процес во кој супервизорот непосредно ги подржува и насочува во
практичната работа оние кои ги супервизира1, почнала да се развива при крајот на 19 век
во САД во подрачјето на социјалната работа. Во замјите во Европа е пренесена во пеесетите
години од давесетиот век. Денес, супервизијата се прифака како неопходна во професионалната
работа и развој на сите кои работат со луѓе. Стручњаците се согласуват во врска со значењето
на супервизијата за професионалниот раст и развој, но се уште нема единствена дефиниција
на овој поим ниту единствен модел на супервизија. Сеуште се отворени прашањата: Дали
супервизијата е процес или метода или е и едно и друго? Кои се основните модели на
супервизијата во психосоцијалната работа? Која е улогата на супервизијата во психосоцијалната
работа?.Овие се основни прашања кои се елаборираат во овој труд.

1

Супервизант
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Психосоцијалната работа-поим
Постојат повеќе одредувања на поимот психосоцијална работа. Ајдуковиќ, Д. поимот
психосоцијална работа го одредува како „процес на психичко и социјално зајакнување на
индивидуата,неговото семејство и социјалната околина,како би во себе и во својата непосредна
околина пронашол или стекнал снага и начини за успешно соочување со стресот и надминување
на кризата , постепено градење на нормален, психички здрав и потполно соодветен начин на
живот...Кај сихосоцијалната помош не станува збор за физичка сигурност сигурност,матерјално
осигурување, исхрана,осигурено сместување,здравствена заштита или правна помош.
Напротив, се работи за поттикнување ,олеснување и поддржување на индивидуата и семејството
на кои им се пружа психосоцијална помош со подршка на помагателите сами да излезат на крај
со проблемите од било која природа (1995,с.8-9).
Жганец истакнува дека со
поимот „психосоцијална работа се става
акцент на клиентот во неговото социјално окружување.Кога зборуваме за
психосоцијалната работа ,тогаш тоа се однесува на работа на социјалните односи
битни за психичката благосостојба на човекот и неговиот личен развој„( 1995с.167).
Овие и другите дефиниции истакнуваат дека целта на психосоцијалната работа е да ја промени
животната ситуација која може да значи прилагодување на клиентот на средината и промена на
неговата животна ситуација и промена на таа ситуација.И за едниот и другиот аспект значаен е
растот и развојот на клиентот што овозможува поинаков поглед на ситуацијата и осознавање ан
сопствените ресурси и ресурсите на средината кои му овозможуваат промена на таа ситуација.
Супервизија во психосоцијалната работа
Доследно на наведеното одредување на поимот психосоцијална работа и поаѓајки од
паралелноста помеѓу процесот на непосредната работа со клиентот и процесот на работа во
супервизијата, Хес (Hess,1980), супервизијата ја одредува како процес на интерперсонална
интеракција во кој едно лице-супервизор, му помага на друго лице-супервизирант, со цел да
ја зголеми неговата ефективност во психосоцијалната работа со луѓето.
Žorga (2003) супервизијата ја сваќа како „ процес на специфично учење и развој, како
и метода за подршка при професионалното градење која им овозможува на стручњаците
да усвојат нов професионален и личен увид низ сопственото искуство, да ги интегрират
практичните искуства со теоретските знаења и да дојдат до свои сопствени решенија на
проблемите со кои се среќаваат во работата, ефектно да се справуваат со стресот и да изградат
свој професионален идентитет.
Според Дејвис, супервизијата е значајна метода со помош на која социјалните работници
можар да продолжат да ги развиваат и подобруваат своите вештини по завршување на
формалното образование.Служи како помош на социјалните работници, но и на искусните, по
обезбедувањето на ефикасна помош со нагласување на правата на клиентот ((Davis,1999).
Презентираните дефиниции,потенцирајки одредени карактеристики на супервизијата,
дават одговор на прашањето: дали супервизијата е процес или метода, односно , истакнуваат
дека: супервизијата е интеракциски процес во кој супервизорот го подржува и насочува во
практичната работа супервизантот, кој пак, непосредно ги подржува луѓето во совладување на
телесните, матерјалните,социјалните или психолошките пречки за успешно функционирање;
супервизијата е метод на соработка меѓу оној кој подучува (супервизорот ) и оној кој е подучуван
(супервизираниот),чија главна цел е развој на сопствената професионална компетентност.
Модели на супервизија во психосоцијалната работа
Milošević и сор.(1999) истакнале дека во почетниот период се развиени модели кои се
разликувале според припадноста на некоја тераписко-третманска теоретска концепција.
Така, во литературата се споменуваат бихевиористичкиот модел, психодинамскиот модел,
хумнистичкиот модел, системскиот модел на супервизијата (според Ajduković&Cajvert, 2004).
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Овие модели претежно се поврзани со образованието, професионалниот раст и развој на
помагателот и супервизорот во рамките на специфичниот тераписки пристап.
Со оглед на природата на психосоцијалната работа, поприфатлива е поделбата на
моделите ма супервизијата со оглед на нејзините функции: административно-управувачка,
подржувачко –помагачка и помагателна функција. Најстариот модел, кој се развил и се уште
е доминантен во земјите со англиско говорно подрачје, е моделот кој ги обединува трите
функции на супервизијата. Овој модел е доста критикуван. Најчеста замерка на истиот е
судирот на функциите и улогата на супервизорот: како оној кој управува, подучува и пружа
подршка. Според овој модел супервизорот во психосоцијалната работа има четири улоги:
управувачка, подучувачка, подржувачка и потикнувачка (Barretta - Herman i sor.2000). Секоја
од нив подразбира различни одговорности и вештини. Се поставува прашањето дали
супервизорот може да ги задоволи сите потреби на супервизираните? Како одговор на овие
потешкотии во Европа се развиле неколико модели, мегу кои: шведскиот модел на супервизија,
познат како консултативен модел на супервизија (Johnsson, 1999) и холандкиот модел на
супервизија кој е познат како модел на компетентност. Во овие модели акцентот е на процесот
на професионален раст и развој на супервизантот, како и развој на неговата компетентност
низ рефлектирање во професионалните искуства. Под влијание на холандскиот модел на
компетентност, во Словенија успешно се развила едукацијата и пракса на супервизијата, се
применувал едукативно-развојниот модел на супервизија (Žorga,2003).
Во Хрватска се залагаат за воведување на модел на супервизија во кој се јасно раздвоени
администартивно-управувачката од останатите функции на подршка и учење како развој
на професионална и лична компетентност. Моделот на супервизија на психосоцијалната
работа во Хрвтска вклучува: организациска супервизија и развојно интегративна супервизија.
Организациската супервизија е дел на секојдневната работа и ефективното управување со
организацијата и ресурсите во неа и се одвива низ редовни контакти на претпоставените и
вработените, менторот и менторираните, водителот и членовите на стручниот тим. Развојно
–интегративната супервизија се договара и врши во редовни временски интервали и неа
ја спроведува стручњак-супервизор кој нее член на организацијата. Најдобар модел на
супервизија на психосоцијалната работа насочен кон помагателите е развојно-интегративна
супервизија. Целта на оваа супервизија е развој на професионална компетентност во
подржувачката средина која на практичарите им овозможува да го интегрираат своето
професионално искуство со теориите и барањата на нивните професионални улоги, од една
страна, и со нивните вредности, чувства, предиспозиции и компетентности од друга страна.
(Ajduković & Cajvert, 2004).
Супервизија на психосоцијалната работа во Р.Македонија
Кај нас супервизијата се уште не го нашла своето вистинско место. Според тоа, за специфичен
модел на супервизија не можеме да зборуваме, бидејки во Р. Македонија нее развиена оваа
активност во многу области, не само во психосоцијалната работа (Трајкова&Belevska,2006). Не
се истражени и познати потребите на вработените од помагателните професиии за подршка и
помош при решавање на случаи кои бараат проширени знаења и вештини и постојана подршка
од стручњак супервизор. Нема едуцирани супервизори кои би ги супервизирале вработените
во социјалните дејности. Кај нас постои стручен надзор, чија цел е укажување на неправилности
и пропусти во стручната работа на поедини служби во институциите за социјална заштита, но
не и помош и подршка како нивната професионална работа би се подобрила и пропустите
надминале. Според тоа, надзорот не може да се подведе под форма на супервизиска активност.
Заради тоа, имајки ја во вид изузетната потреба од супервизирање на професионалциите чија
основна дејност е пружање на психосоцијална помош ка индивидуи, семејства и групи под
ризик, сметаме дека најпрвин треба да се согледаат потребите и проблемите со кои се соочуваат
и на кои, во својата секојдневна работа, наидуваат овие професионалци, потоа да се создаде
јадро на едуцирани супервизори и да се определи модел на супервизија кој најдобро би ги
задоволил потребите на оваа професија и потоа, супервизијата да биде вградена во системот
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за континуирана едукација, професионален развој и усвојување на нови методи на работа со
кои, професионалците најсоодветно ке одговорат на потребите на корисниците настанати од
секојдневните животни и општествени промени.
Заклучок
Супервизијата дури и во некои земји со традиција на примена на истата, сеуште нее
вградена во системот како компонента на професионален развој. Во повекето од земјите, кои
сеуште сметаат дека се во транзиција, од кои една е и нашата, супервизијата во оваа дејност не се
практикува. Затоа е значајно во системот на социјална заштита, како и во други дејности во кои
човекот е„предмет на работа„ , да се подигне свеста за важноста на супервизијата, како заради
подигање на квалитетот на услугите на клиентите и за унапредување на професионалната
компетентност на стручњаците, така и заради заштитата на менталното здравје и осогурување
на подршка и превенција од “burnout”на професионалците кои се бават со психосоцијлна ра
бота(Belevska.,Trajkov,2006). Во нашата земја, надзорот е вграден во системот на социјална
заштита и се спроведува во институциите за социјална. Супервизијата како активност не постои
и стручните кадри во институциите за социјална заштита немаат можност за надградување на
своите знаења и вештини, развој на професионалната компетентност, помош и подршка при
појавата на проблеми во работата, тие се изложени на висок ризик од професионален стрес и
согорување.
Препорака
Имајки го во вид значењето на супервизијата за професионалниот раст и развој на
стручните кадри од помагателните професии, сметаме дека надлежното министерство,
Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности и Институтот за
социјална работа и социјална политика, треба сериозно да се позабават со ова прашање и да
создадат можности за едукација на супервизори, обезбедување на континуирана супервизија
во работата на институциите за социјална заштита.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ У
СТУДЕНТОВ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
FEATURES OF THE INTRA PERSONAL CONFLICTS AT THE STUDENTS INCLINED TO SUICIDE BEHAVIOR
Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы взаимосвязи суицидального
поведения и внутриличностных конфликтов. В статье описываются результаты эмпирического
исследования, показывающие связь суицидального риска с показателями внутриличностного
конфликта. Также в ходе описанного исследования автором выявлены особенности
внутриличностных конфликтов у студентов, склонных к суицидальному поведению.
Ключевые слова: суицидальный риск, суицидальное поведение, внутриличностный
конфликт
This article is devoted to studying of a problem of interrelation of suicide behavior and the intra personal conflicts. In article the results of empirical research showing communication of suicide
risk with indicators of the intra personal conflict are described. Also during the described research
by the author features of the intra personal conflicts at the students inclined to suicide behavior are
revealed.
Keywords: suicide risk, suicide behavior, intra personal conflict
Проблема суицидального поведения традиционно привлекает внимание общества и
исследователей. Суицид – сугубо социальный феномен, присущий только человеку. Существуют
самоубийства, вызванные нарушением межличностных отношений. При кризисах общества,
вызывающих значительный рост количества аутоагрессий, суициды становятся особо значимой
проблемой. Снижение количества роста самоубийств или хотя бы стабилизация их на одном
уровне является не только научной, но и общегосударственной задачей. При этом, возможность
ее решения зависит как от уровня цивилизованности общества, степени его социальноэкономической динамики, гуманной направленности социальных институтов, призванных
обеспечить защиту и оптимальную реализацию личности, так и от степени разработанности
данной проблемы в психологии.
Внутриличностный конфликт – это состояние, в котором у человека есть противоречивые
и взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми он в данный момент не может
справиться, не может выработать приоритеты поведения.
Изучение внутриличностного конфликта началось в конце XIX века и было связано
в первую очередь с именем основателя психоанализа − Зигмунда Фрейда. Он показал,
что человеческое существование связано с постоянным напряжением и преодолением
противоречия между биологическими влечениями и желаниями (прежде всего сексуальными) и
социально-культурными нормами, между бессознательным и сознанием. В этом противоречии
и постоянном противоборстве, по Фрейду, и есть сущность внутриличностного конфликта.
Объект исследования: внутриличностные конфликты.
Предмет исследования: особенности внутриличностных конфликтов у студентов,
склонных к суицидальному поведению.
Цель данного исследования: выявить особенности внутриличностных конфликтов у
студентов, склонных к суицидальному поведению.
Гипотеза исследования: мы предположили, что внутриличностный конфликт является
одним из психологических коррелят суицидального поведения, а также существуют особенности
внутриличностных конфликтов у студентов, склонных к суицидальному поведению.
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Методики исследования:
1. «Характерологический опросник личностных проблем» (ХОЛП),
2. методика «Уровень соотношения ценности и достижения» (Е.Б. Фанталова),
3. опросник для изучения степени осознания респондентом психологических механизмов
своей проблемы (исследование внутриличностных конфликтов).
База исследования: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.
Испытуемыми выступили студенты 1 и 3 курсов Института социальных и образовательных
технологий специальности «Социальная работа», «Социальная педагогика» и «Психология»,
студенты 2 курса Института математики, физики и информатики специальности «Организация
и технология защиты информации». В общей сложности в исследовании приняли участие 54
человека.
С целью выявления взаимосвязи между измеряемыми переменными был осуществлен
корреляционный анализ полученных данных. Корреляционный анализ позволил выявить
значимые взаимосвязи между суицидальным риском и показателями внутриличностного
конфликта (r<0,05) (рис.1).

положительная связь
Рис.1. Взаимосвязь внутриличностных конфликтов и суицидального поведения
Полученные данные позволяют сделать вывод: чем выше уровень конфликтности между
притязаниями и возможностями и конфликт между потребностью быстрых достижений
и отсутствием способности к усилию и настойчивости, тем выше суицидальный риск у студентов.
С целью выявлению особенностей внутриличностных конфликтов у студентов, склонных к
суицидальному поведению, испытуемые были разделены на 2 группы по шкале «суицидальный
риск» (ХОЛП): первую группу составили испытуемые, склонные к суицидальному поведению, а
вторую − не склонные к суицидальному поведению.
Далее нами был проведен сравнительный анализ показателей обеих групп по критерию
Манна-Уитни. Проведенный анализ показал наличие достоверных различий (на уровне p≤0,05)
по следующим показателям внутриличностного конфликта у студентов, склонных и не склонных
к суицидальному поведению (рис.2):
- конфликт между потребностями к независимости и получению помощи;
- конфликт между потребностью быстрых достижений и отсутствием способности к
усилению и настойчивости;
- конфликт между уровнем притязания и возможностями;
- конфликт между выраженной потребностью проявить себя и отсутствием позитивных
усилий.
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Рис.2. Особенности внутриличностных конфликтов у студентов, склонных и
не склонных к суицидальному поведению (по результатам сравнительного анализа с
использованием критерия Манна-Уитни)
В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, что для студентов,
склонных к суицидальному поведению, характерен высокий уровень конфликта между
потребностями к независимости и получению помощи, между потребностью быстрых
достижений и отсутствием способности к усилению и настойчивости, между уровнем притязания
и возможностями, а также высокая конфликтность между выраженной потребностью проявить
себя и отсутствием позитивных усилий.
Таким образом, в ходе проведенного исследования была показана связь суицидального
риска с показателями внутриличностного конфликта (конфликт между притязаниями и
возможностями и конфликт между потребностью быстрых достижений и отсутствием
способности к усилию и настойчивости). Также в результате сравнительного анализа данных
мы подтвердили свое предположение о том, что существуют особенности внутриличностных
конфликтов у студентов, склонных к суицидальному поведению. Так, было выявлено, что для
них, по сравнению со студентами, не склонными к суицидальному поведению, характерен
более высокий уровень конфликтов между потребностями к независимости и получению
помощи, между потребностью быстрых достижений и отсутствием способности к усилению
и настойчивости, между уровнем притязания и возможностями, а также между выраженной
потребностью проявить себя и отсутствием позитивных усилий.
В перспективе планируется изучение особенностей внутриличностных конфликтов у
студентов разных направлений и специальностей, а также разработка программы профилактики
суицидального поведения у студентов через преодоление внутриличностных конфликтов.
Список использованных источников:
1. http://www.ehow.com/facts_5552016_types-interpersonal-conflict.html
2. http://www.drbalternatives.com/articles/cc2.html
3. http://www.psychologyandsociety.com/interpersonalconflict.html
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ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РАЗВОЈНЕ ПСИХИЈАТРИЈСКЕ СМЕТЊЕ
(ПОРЕМЕЋАЈИ СЕПАРАЦИОНЕ АНКСИОЗНОСТИ У ДЕТИЊСТВУ)
КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
(ПСИХОДИЈАГНОСТИКА, ПСИХОЕДУКАТИВНИ, САВЕТОДАВНИ,
ТЕРАПИЈСКИ И ПРЕВЕНТИВНИ РАД)
INTELLIGENCE AND DEVELOPMENTAL PSICHIATRIC DISTURBANCES (SEPARATIONAL ANXIETY IN CHILDHOOD) IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS (PSYHODIAGNOSTICAL, PSYCHOEDUCATIONAL,
COUNSELLING AND PREVENTION)
Абстакт: Уважавајући холистички приступ сигурно је да се повезаност појединачне
појаве, тј. интелигенције и развоја личности не може разумети ако не располажемо и низом
других подтака. Сматрамо да су из тих разлога, као минимум информација неопходне
информације о интелигенцији и о срединским утицајима. Повезаност ових података може
се пратити, како у случају несметаног развоја тако и у случају кад је у питању успорен или
ометен развој. На то посебно упућују истраживања француских аутора који тврде да поред
успореног и неравномерно, тј. неуједначено сазревање структура ЦНС-а може бити узрок
развојних психичких сметњи код деце и младих просечне и надпросечне интелигенције.
Истраживање потврдјује повезаност између развоја интелигенције и развоја личности деце и
адолесцената, односно присутва или одсуства развојних психијатријских сметњи (поремећаја
сепарационе анксиозности у детињству) у развоју деце и адолесцената. Што са становишта
узрочно-последичне повезаности и са становишта теоријско-практичног значаја целокупног
истраживања указује на значај ране психодијагностике и терапије. Следећи закључак
истраживања истицао је значај рада са родитељима деце са развојним психијатријским
сметњама у циљу стварања што повољнијих подстицајних срединских услова и корекције
њихових очекивања у односу на своју децу (превисоке захтеве и очекивања треба довести у
реалне оквире објашњавајући родитељима да њихова деца, иако као већина друге деце имају
просечне или чак и више интелектуалне могућности, ипак имају специфичан развој и да је од
значаја да се у циљу заштите и очувања њиховог менталног здравља са пуно разумевања и
стрпљења помаже њихов развој и раст на овом узрасту). Значајан резултат истраживања је и
тај што у оквиру различитих психотерапијских приступа, школа, праваца и техниика могуће је
направити психоедукативне, превентивне, терапијске аранжмане (стратегије) и омогућити деци
предшколског и раног школског узраста што здравији развој и раст и што срећније детињство.
Кључне речи: интелигенција, развојне психијатријске сметње (поремећаји сепарационе
анксиозности у детињству), психодијагностика, психоедукативни, саветодавни, терапијски и
превентивни рад
Abstract: According to holistic approach it is sure that correlation between specific fenomenon such as intelligence and development of personality could not be understood if we don have
serial of other data. We thought that this is a reason why we need informations about inteligence and
environmental influences at least. Relations between these data could be followed in both circumstances, in case of normal development and in case of slow and disturbed development. It is a fact
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specificaly pointed by French authors claimed that beside slowed, unbalansed maturation of CNS
structure can be cause of developmental psychological disturbances of children and youths with average and above-average inteligence. Many reseaches confirmed correlation between development
of inteligence and personality in children and adolescents, i.e. presense or absense of developmental
psychiatric disturbances (separational anxiety) at this levels. From point of couse-effect relation as
well as teorethical-application importance of reserch those findings imply that early psychodiagnostic and therapy is very important. Next conclusion of reseach was pointed out importance of work
with parents of children with developmental psychiatric disturbances which should be aimed on
creation of stimulative environmental conditions and corrections of expectation they have from own
children (too much high expectations should be reduced on real level by explaining to the parentss
that their children, even if they have average or above-average intellectual capacities, they also have
specific development, and that it is important to have a lot of understanding and patience in process
of creating helpful circumstances for their development). Very important finding of research is that
there is a lot of psychotherapy approach, schools and techniques which can be used as framework
for creation of psychoeducational, preventive and therapeutical strategies and to enable preschool
and school aged children to have healthy grow and happyest childhood as it could be.
Key words: intelligence, developmental psychiatric disturbance (separational anxiety in childhood), psychodiagnostic, psychoeducational, therapeuthic and preventive work
УВОД
Уважавајући холистички приступ сигурно је да се повезаност појединачне појаве, тј.
интелигенције и развоја личности не може разумети ако не располажемо и низом других
подтака. Сматрамо да су из тих разлога, као минимум информација неопходне информације
о интелигенцији и о срединским утицајима. Повезаност ових података може се пратити, како
у случају несметаног развоја тако и у случају кад је у питању успорен или ометен развој.
На то посебно упућују истраживања француских аутора који тврде да поред успореног и
неравномерно, тј. неуједначено сазревање структура ЦНС-а може бити узрок развојних
психичких сметњи код деце и младих просечне и надпросечне интелигенције. Истраживање
ове повезаности представља покушај ка бољем објашњењу и разумевању везе између развоја
интелигенције и развоја личности деце и адолесцената, односно присутва или одсуства
развојних психијатријских сметњи (Поремећаја сепарационе анксиозности у детињству) у
развоју деце и адолесцената. Повезаност интелигенције и присуство односно одсуство развојних
психијатријских сметњи (Поремећаји сепарационе анксиозности у детињству), од великог је
теоријског и практичног значаја, односно значајан је допринос бољем психодијагностичком,
психоедукативном, саветодавном терапијском и превентивном раду са децом и младима и у у
оквиру породице и шире заједнице.
Варијабле истраживања
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
У клиничкој психологији највећу славу међу тестовима интелигенције стекли су они које
је сачинио амерички психолог Д. Wецхслер, који је проширио опште типове задатака и на децу
и младе, у оквиру познате WISC-скале из 1949. године. Wechsler-ova дефиниција интелигенције
гласи да је интелигенција глобална способност личности да делује сврсисходно, да мисли и
поступа рационално и да се успешно »носи« са својом околином. Интелигенција је дакле
третирана као холистичка и биологистичка и као адаптивна функција индивидуе. На основу
реченог можемо закључити да мерење интелигенције код деце, као и код одраслих посебно у
клиничкој пракси, најчешће се обавља помоћу Wецхслерових скала за мерење интелигенције,
сигурно и због тога јер дају многе податке о различитим способностима. Што је допринело
томе да су ови тестови применљиви и у неуропсихолошкој процени. Француски аутори који
су се бавили неуропсихологијом развојног доба, уочавају и детаљно описују клиничке слике
недограђености, дисхармоничности развоја појединих структура и функција у деце нормалне
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интелигенције. Постојање овакве неусклађености битно утиче на дететово поимање и доживљај
света и тако ремети целокупну организацију личности детета. Што се на Wецхслеровој
скали интелигенције за децу може манифестовати значајном разликом између вербалног и
манипулативног дела скале код деце просечних или натпросечних интелектуалних способности.
Поред тога важно је и продужено време решавања задатака, профил, варијабилитет унутар
самог подтеста плус квалитативна анализа. Има довољно клиничких доказа да се WБ скалом
региструју многе карактеристичне когнитивне дисфункције и испади. Што значи да се у низу
поремећаја не ради о дефициту, лезији, него о неусклађености развоја структура и функција.
А да је то тако потврђује и то што све више се откривају знаци церебралне и когнитивне
дисфункције у бар једном броју деце са тзв. примарним емоционалним поремећајима.
РАЗВОЈНЕ ПСИХИЈАТРИЈСКЕ СМЕТЊЕ (Сепарационо анксиозни поремећаји)
МКБ-10

Ф93.0

Поремећаји сепарационе анксиозности у детињству

Кључна дијагностика одлика је фокусирана претерана анаксиозност која се односи на
одвајање од особа којима је дете привржено (обично родитељ или други чланови породице),
која није само део генерализоване анксиозности у многобројним ситуацијама. Анксиозност
може имати облик: а) нереалне, преокупираће бриге у вези са могућом повредом особа за које је
дете највише везано или страха да ће оне отићи и неће се вратити; б) нереалне, преокупирајуће
бриге да ће га неки непријатан догађај као што је да се изгуби, да буде киндапоновано, примљено
у болницу, или убијено, одвојити од особе за коју је највише везано; ц) трајног противљења или
одбијања да иде у школу због страха од раздвајања (пре него због других разлога као што је
страх од догађаја у школи); д) трајног противљења или одбијања да иде да спава без пратње
или близине особе за коју је највише пивржено; е) трајног, добу несвојственог страха да остане
само, или без особе за коју је највише везано, код куће током дана; ф) поновљених ноћних
кошмара због одвајања; г) поновљених појава физичких симптома (мука, болови у стомаку,
главобоља или повраћања) у ситуацијама које подразумевају одвајање од блиске собе, као што
је напуштање куће ради одласка у школу; х) претераног, поновљеног узнемирења (испољеног
анксиозношћу, плачем, нападима беса, бесом, апатијом или социјалним повлачењем) приликом
очекивања, за време или одмах након одвајања од блиске особе.
Дијагноза базира на доказу да је заједнички елемент који доводи до настајања
анксиозности у различитим ситуацијама околност одвајања од најблискије особе. Ово настаје
можда најчешће, у односу на одбијање одласка у школу (или ,,школска фобија”).
Предмет и циљ истраживања
Најопштије говорећи предмет и циљев нашег истраживања су у утврђивању степена
и значаја везе интелектуалног развоја у развоју на присуство односно одсуство развојних
психијатријских сметњи код деце и срединских уутицаја. Дакле, теоријски значај проблема
истражвања састоји се у унапређивању знања о значају складног интелектуалног развоја у
адаптацији на реалност и развој и очување психичког здравља.
Практична примена је у одређивању значајнијег места психодијагностици развојног доба
у предвиђању развоја деце, а што би проширило могућности примене примарне, секундарне и
терцијарне превенције код деце. А био би то и допринос психоедукацији, саветовању, дечијој
психотерапији и породичној терапији (и терапији породичних односа) код испитаника са нижим
и првенствено са неусклађеним интелектуалним развојем. Примена ових сазнања имала би и
свој ментално-хигијенски значај у породици и школи.
Хипотезе
Основна полазна претпоставка била нам је да постоји повезаност између интелигенције и
развојних психијатријских сметњи. Из чега је постављена претпоставка да постоји повезаност
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између интелигенције и развојних психијатријских сметњи, али да постоји и њихова повезаност
са срединским утицајима.
Из разлога боље прегледности ову општу претпоставку формулисаћемо кроз хипотеза
мање општости:
1. Да ли постоји и колика је повезаност између интелигенције, с једне стране, и развојних
психијатријских сметњи (Поремећаја сепарационе анксиозности у детињству), с друге
стране.
2. Да ли постоји и колика је повезаност између интелигенције и развојних психијатријских
сметњи (Поремећаја сепарационе анксиозности у детињству) с једне стране, и срединских
утицаја, с друге стране.
Узорак
Истраживање је планирано и обављено на пригодном узорку деце, ученицима основне
школе од првог до четвртог разреда, на узрасту од 7-11 година, оба пола. Контролну групу
чине 50-оро деце (26 дечака и 24 девојчице) која нису имала проблема и потребу да затраже
стручну психолошку или психијатријску помоћ због неке од развојних психијатријских сметњи,
Контролна група разликоваће се од експерименталне првенствено по питању присуства
односно одсуства развојних психијатријских сметњи. Експерименталну групу чине 30-оро деце
која су се због својих проблема, који припадају развојним психјатријским сметњама, а то су деце
са сепарционо анксиозним поремећајима, по налазу и мишљењу психолога и критеријумима
наведеним у МКБ 10.
Статистичка обрада података
С обзиром да је проблем истраживања сложен и да је у истраживање укључен велики
број варијабли при статистичкој обради података користили смо дескриптивним статистичким
методама као што су: аритметичка средина, стандардна девијација, проценат, хи-квадрат и
линеарне корелације, затим поступцима факторске анализе, каноничким модел корелативне
анализе и дискриминативном каноничком анализом.
Резултати и закључци истраживања
У складу са добијеним резултатима истраживања, а са становишта узрочно-последичне
повезаности и са становишта теоријско-практичног значаја целокупног истраживања, као и у
циљу што боље превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације развојних психијатријских
сметњи код деце и адолесцената истичемо следеће закључке:
1. закључак истраживања је истакао значај ране психодијагностике и терапије. Овај
закључак истраживања потврђен је као валидан јер су резултати поновљеног истраживања
показали да је код испитаника експерименталне групе код којих је сметња благовремено
дијагностикована и са којима је терапијски рађено дошло до ублажавања и спречавања,
односно престанка присуства развојне психијатријске сметње на адолесцентном узрасту.
2. закључак истраживања истицао је значај рада са родитељима деце са развојним
психијатријским сметњама у циљу стварања што повољнијих подстицајних срединских
услова и корекције њихових очекивања у односу на своју децу (превисоке захтеве и
очекивања треба довести у реалне оквире објашњавајући родитељима да њихова деца, иако
као већина друге деце имају просечне или чак и више интелектуалне могућности, ипак имају
специфичан развој и да је од значаја да се у циљу заштите и очувања њиховог менталног
здравља са пуно разумевања и стрпљења помаже њихов развој и раст на овом узрасту), што
је од изузетног значаја за раст и развој, као и за заштиту и очување менталног здравља деце
и адолесцента)1.
1
Оно што је проблем, а што су потврдили резултати истраживања и поновљеног истраживања, је да испитаници
експерименталне групе углавном расту и развијају се у окружењу које карактеришу недовољно подстицајни средински
утицаји, тј. средина где је присутно деловање неповољних срединских фактора, па је стога неопходно учинити додатни напор
и мотивисати породице ових испитаника на побољшање, односно на подизање нивоа функционалности породичног система.
Од значаја је, онде где постоје повољни средински услови (независно да ли се ради о породицама испитаника контролне или
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3. у оквиру различитих психотерапијских приступа, школа, праваца и техниика могуће је
направити превентивне терапијске аранжмане (стратегије) и омогућити деци предшколског
и раног школског узраста што здравији развој и раст и што срећније детињство.
4. психоедукација, превентивни и терапијски аражман (стратегија) који предлажемо са
ширег теоријског и практичног становишта треба да задовољи следеће критеријуме:
- потребно је праћење деце од најранијег развоја путем развојних мапа (миљоказа)
и развојних скала за процену психомоторног развоја, а у случају успореног и
неусклађеног развоја приступање подстицају сензорног и психомоторног развоја
поступно (тзв. метода »корак по корак«) у сарадњи са родитељима у складу са
схватањима теорије о наредној зони развоја;
- неопходан је и рад са родитељима у циљу давања информација о специфичности
развоја њихове деце и корекције њиховог очекивања у односу на своју децу
(превисоке захтеве и очекивања треба довести у реалне оквире објашњавајући
родитељима да њихова деца, иако као већина друге деце имају просечне или чак
и више интелектуалне могућности, ипак имају специфичан развој и да је од значаја
да се у циљу заштите и очувања њиховог менталног здравља са пуно разумевања и
стрпљења помаже њихов развој и раст на овом узрасту).
- потребно је радити са породицом на очувању и обезбеђивању подстицајних
срединских услова ради постизања ефикаснијег спонтаног и терапијског усклађивања
интелектуалног функционисања и отклањања постојећих развојних психијатријских
сметњи (што је од изузетног значаја за раст и развој, као и за заштиту и очување
менталног здравља деце и адолесцента), па је стога неопходно учинити додатни
напор и мотивисати породице испитаника на побољшање, односно на подизање
нивоа функционалности породичног система, тј., сачувати, онде где постоје повољни
средински услови (независно да ли се ради о породицама испитаника контролне или
експерименталне групе), функционалне породичне односе у циљу што квалитетнијег
раста и развоја, као и заштите и очувања менталног здравља деце и адолесцента.
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експерименталне групе), сачувати функционалне породичне односе у циљу што квалитетнијег раста и развоја, као и заштите и
очувања менталног здравља деце и адолесцента.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
И ЕЕ СВЯЗИ С ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ
БЛАГОПОЛУЧИЕМ
Аннотация: Современный мир полон сложнейшими, а порой и экстремальными
ситуациями, которые предъявляют повышенные требования к способностям личности
справляться с ними с наименьшими затратами [2]. Такая характеристика личности как
психологическая устойчивость позволяет ей быстро восстанавливаться в трудных ситуациях,
обеспечивая ее целостность.
Ключевые слова: Студенческой, психологическим благополучием, адаптироваться
Аbstract: The modern world is full of the most complex and sometimes extreme situations that
place high demands on the individual’s ability to cope with them at the lowest cost. [2] This characterization of the individual as psychological stability allows it to recover quickly in difficult situations,
ensuring its integrity.
Кeywords: Student, psychological well-being, to adapt
Современный мир полон сложнейшими, а порой и экстремальными ситуациями,
которые предъявляют повышенные требования к способностям личности справляться с
ними с наименьшими затратами [2]. Такая характеристика личности как психологическая
устойчивость позволяет ей быстро восстанавливаться в трудных ситуациях, обеспечивая ее
целостность. Наиболее подробно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, понятию «психологическая
устойчивость» в зарубежной психологии соответствует понятие «hardiness» - «жизнестойкость»,
введенное С. Мадди. По определению Д.А. Леонтьева, жизнестойкость «характеризует меру
способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю
сбалансированность и не снижая успешность деятельности. Она представляет собой систему
убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром» [1]. Теоретический анализ литературы
позволяет говорить нам о том, что одна и та же ситуация может быть классифицирована разными
субъектами неоднообразно, для одних лиц она будет являться трудной и непреодолимой,
а другим покажется посильной и легкой. Так, мы понимаем под трудными жизненными
ситуациями субъективное отражение, опосредованное внутренними ресурсами личности,
внешних экстремальных, экстренных, неконтролируемых изменений, нарушающих привычное
поведение, где субъекту необходимо не только успешно адаптироваться к измененным
условиям существования, но и продуктивно продолжать выполнять свои обязанности
в различных сферах жизнедеятельности. Для нас представляется интересным изучение
студенческой молодежи, как особой социальной группы, являющейся, основным потенциалом
развития и процветания нашего социума. Мы предполагаем, что поступление в высшее
учебное заведение и адаптация к новой среде института является наиболее важным и трудным
периодом в жизни молодежи, влекущее за собой изменение жизненного уклада, связанного
с выполнением новых обязательств. Так, проблема, касающаяся успешности преодоления
жизненных трудностей в студенческой молодежи, остается одной из важнейших в течение
многих лет. Истоки психологии совладания с трудными ситуациями весьма многоаспектны как
в теоретическом, так и в эмпирическом плане. Личность, оценивая стрессор, в соответствии
со своим видением ситуации, ее значимостью для нее и степенью переживания, выбирает
стратегию поведения, мобилизуя все свои ресурсы. В каждом возрасте человек обладает
определенными ресурсами, которые помогают ему справляться с трудностями и наиболее
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оптимально выстраивать стратегию преодоления. Важным является знание условий и факторов,
способствующих развитию психологического ресурса здоровья молодежи [3]. В частности, для
того чтобы минимизировать негативное влияние на личность, необходимо уметь извлекать
из любой трудной ситуации положительный опыт и развивать в себе жизнестойкость, которая
позволит управлять вызовами среды.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение особенностей адаптации
студенческой молодежи и ее связи с жизнестойкостью и психологическим благополучием. Где
показателем эффективного и продуктивного выхода из трудных ситуаций служит психическое
благополучие личности, предполагающее сохранение психического здоровья и ощущение
субъективного комфорта. Для решения поставленной цели мы провели исследование,
в котором приняли участие более 300 человек, в возрасте от 18 до 25 лет; данную выборку
составили студенты разных специальностей высших учебных заведений г. Тамбова. В рамках
исследования респондентам предлагалось пройти ряд психодиагностических методик (шкала
психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д.Шевельковой, П.П.Фесенко; индекс
жизненной удовлетворенности в адаптации Н.В. Паниной; многоуровневый личностный
опросник “Адаптивность” А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина), а также ответить на вопросы
авторской анкеты, которая была разработана для выявления специфики трудных жизненных
ситуаций в студенческие годы. Анкета включала в себя ряд открытых, закрытых и уточняющих
вопросов. Уточняющие задания представляли собой незаконченные предложения, которые
нами были модифицированы применительно к задачам нашего исследования и направлены на
выявление проблемных, трудных, эмоционально-значимых ситуаций для испытуемых.
По результатам анкеты было выявлено, что 24% респондентов, относят к категории
трудных ситуаций те, которые связаны с адаптацией к новой форме обучения, т.е. поступлением
в Вуз, сдачей вступительных испытаний и экзаменационной сессии.
Примерно по 20% испытуемых ответили, что те ситуации, которые происходят в их жизни
нельзя отнести к «трудным»; либо происходившие события носят характер, незначительно
приносящий дискомфорт личности. Было выявлено, что 17% испытуемых пережили в своей
жизни трудную ситуацию, связанную с потерей близкого человека. Также для молодежи
сложными ситуациями являются «ситуация выбора» (10%) и наличие «болезней» (8%) (см.
рис.1).

Рис. 1. Распределение субъективного представления молодежи о трудных жизненных
ситуациях.
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Анализ результатов психодиагностических методик позволяет нам разделить выборку
испытуемых на 3 группы, взяв за основу показатель нервно-психической устойчивости. Так,
1 группу (24%) составили испытуемые с высокой психической устойчивостью к стрессам,
жизнестойкие и с эффективной адаптацией (адаптированные); во 2 группу (56%) вошли
респонденты с промежуточными значениями, что характеризует их состояние и адаптацию как
неустойчивые; 3 группу (20%) составили испытуемые с низкой психической устойчивостью к
стрессам (дезадаптированные).
Анализ результатов и применение t – критерия Стьюдента позволил выявить достоверные
отличия средних значений, на основании которых ниже представлена психологическая
характеристика молодежи с разным уровнем адаптированности.
Так, группы «адаптированных» и «дезадаптированных» респондентов имеют достоверные
отличия по таким шкалам как: «положительные отношения с другими», «автономия», «управление
окружением», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие», «индекс жизненной
удовлетворенности», «адаптивные способности», «нервно-психическая устойчивость»,
«коммуникативные особенности», «моральная нормативность».
Данные показатели
свидетельствуют о том, что испытуемым, из группы с высоким уровнем «адаптированности»
присуще: самостоятельность, независимость; жизнестойкость; целеустремленность;
оптимистичность; легкость в установлении контактов с окружающими; способность к
сопереживанию; нахождение компромиссов; высокий уровень удовлетворенности жизнью;
интерес к повседневным делам; адекватная самооценка, понимание и принятие различных
сторон своей личности, а также открытость новому опыту. Что характеризует респондентов
из данной группы как адаптированных с высоким уровнем жизнестойкости и эффективно
справляющихся с жизненными трудностями.
Респондентам, вошедшим в группу «дезадаптированных» свойственен низкий уровень
жизненной удовлетворенности, пассивная жизненная позиция, заключающаяся в примирении
с жизненными трудностями. Испытуемые зачастую недовольны собой; имеют мало целей;
часто ощущают скуку и не проявляют интереса к жизни; им сложно устанавливать новые
контакты; у них низкий уровень развития коммуникативных способностей; они зависимы от
мнения и оценки окружающих; лишены чувства контроля над происходящими событиями в их
жизни; с трудом справляются с повседневными делами; у них отсутствует реальное восприятие
действительности.
Таким образом, было выявлено, что 20% испытуемых вошли в категорию
«дезадаптированных» студентов с пониженным показателем удовлетворенности жизнью
и низким уровнем жизнестойкости, их следует отнести в группу риска психологического
здоровья. На основании полученных результатов для студентов, отнесенных в группу риска
психологического здоровья, была разработана и предложена программа, направленная на
повышение адаптации и развитие их жизнестойкости.
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БРАНОТ НА СОВРЕМЕНИТЕ КОНЦЕПТИ НА
НАСТАВАТА И МОДИФИКАЦИИТЕ НА ЛИЧНОСТА
НА УЧЕНИКОТ И НАСТАВНИКОТ
Апстракт: Најпрво важно е да се истакне дека училиштето како воспитно – образовна
институција претставува главна и неизбежна компонента во изградувањето на системот на
знаења, вредности, ставови, погледи и идеологија која е во склад со постоечкиот систем т.е.
изградување на целосна вредносна матрица што го сочинува концептот на една личност. Во цел
тој систем на функционирање на училиштето секако главна улога има водењето на наставата.
Доколку би направила една паралела на класичниот т.е. фронтален начин на функционирање
на наставата во минатото, и големиот број на трансформации кои се направени денес, секако
дека постои драстична разлика.
За таа цел мора да се истакне дека од исклучителна важност е постојаното надоградување
како на ученикот, така и на целиот тим почнувајќи од наставникот за кој може слободно да
се каже дека е во постојан контакт со учениците, но не смее да се занемари и значењето на
психолошко-педеагошката служба која е исто така дел од целокупниот воспитно образовен
систем.
Клучни зборови: современи концепти во наставата, воспитание, наставник, ученик,
училчиште.
Abstract: First it is important to emphasize that the school as educational - a major educational institution and inevitable component in the development of the system of knowledge, values,
attitudes, views and ideology which is in line with the existing system or building full of values that

constitutes the concept of a person. In order that the system operation of the school certainly has
a major role in conducting classes. If you do a classical parallel or frontal mode of operation of teaching in the past, and the large number of transformations that are made today, though there is a
drastic difference.
Therefore it must be noted that it is extremely important as the constant upgrading of the
student, and the entire staff from the teacher who can safely say that it is in constant contact with
students, but you should not neglect the importance of psychological pedagogical service that is
also part of the educational system overall.
Keywords: modern concepts in teaching, education, teacher, student, school.
Бранот на современите концепти на наставата и модификациите на личноста на
ученикот и наставникот
Да учиме значи се ослободуваме од едно незнаење, една несигурност, една
неснаодливост – или глупост, една некомпетентност, една заслепеност, тоа значи
дека успеваме подобро да твориме, подобро да разбираме, подобро да постоиме. Значи
кога ќе речеме „подобро“ се мисли на вредност...“
Оливер Ребоул
Минуваме низ втората деценија на дваесет и првиот век. Време на глобализација, на
бурни општествени промени, при што многу често како да се губи предвид, каде е границата
помеѓу логичното и општествено оправданото однесување на човекот кон био-сосцијалната
средина во која што живееме.
Ова го истакнувам бидејќи нерационалниот однос кон природната средина се повеќе
заплашува и го доведува во прашање континуитетот на човековата цивилизација. Доколку на
ваков начин продолжи да се делува, поточно, да се загрозува природно-општествената средина
01.05.2014 год.
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во која живееме, навистина треба да се запрашаме каде води сето тоа, и која е нашата иднина.
За волја на вистината треба да истакнеме дека во последните години во Република
Македонија сè почесто и понагласено се реализираат реформи во образованието. Во многуте
зацртани промени во воспитно-едукативната дејност, преземени се и практични пионерски
активности кои имаа за цел за унапредување и модифицирање на наставата, преку реализација
на едукативни програми, со институционални мерки, да се развива и унапредува овој процес.
Од комплексот на сите промени во образованието, важно е изготвувањето дополнителни
наставни програми од страна на наставниците за унапредување и потикнување на вештините
кај учениците, се со цел задоволување на потребите на ученици.
Едукацјата представува фундаментална компонента на човековиот развој. Универзална
тенденција на сите современи образовни системи е да се изградат ефикасни едукативни
модели во кои наставниот кадар ќе ја развие својата педагошко-психолошка компетентност.
Прашањето на компетентноста, проценка, развој и унапредување на поедини аспекти на
личноста на наставникот, неговата улога, место, функции во воспитно-образовниот процес имаат
долга општествено-историска традиција. Ако се обидеме да направиме една ретроспектива во
глобална смисла во однос на педагошките трендови и во тој контекст развојот на наставникот
можеме да одредиме три ориентации. Едната се однесува на ставање акцент на целокупниот
систем на педагошката организација и аспекти на наставниот процес, другата се однесува на
актуелизацијата на персоналниот склоп на особини на наставникот во функција на реализација
на нивниот процес, а третата се однесува или е насочена кон специјализација на наставникот за
изведување на одредени педагошки активности со различни категории на ученици.
Општествената клина стимулира колективистичка преференција која представува база за
формирање на свест, во која се вели дека сите сме еднакви или сите треба да бидеме еднакви
барем во идеолошка смисла.
Дефинирање на поимот професионален развој
Учењето е процес кој се среќава во повеќе дисциплини и асоцира на стакнување одредени
знаења кои ќе ги користи индивидуата во текот на работата и животот. Без разлика дали учењето
ќе го набљудувама како социолошки или како огранизациски феномен тој е процес при кој
настанува релативно трајна промена во однесувањето на единката под влијание на одредени
активности или стеканато искуство.
Поребата за учење е разлика помеѓу постојаните и потребните знаења, вештини и
различни способности за реализација на тековните и планираните работи и организациски
услови.1
Професионалниот развој е систем од неколку професионални циклуси во работниот век
на човекот.
Нормално е дека секоја организација заради остварување на своите цели и задачи,
решавање на проблемите кои се јавуваат како пречки во нејзиниот развој има постојана
потреба од обучени, ажурни и образовни компетентни кадровски структури. Од друга старна
поединецот, преку своите знаења, способности и искуства извршува определена работа,
соочен со нивните барања и новите работи, чувствува потреба за нова стручна подршка и нови
знаења и вештини. Покрај тоа тој има и свои лични аспирации, очекувања од различен вид.
Рационалното усогласување на организацијата подразбира усогласување на овие два вида на
потреби, на обострана корист.
Ако поединецот не се мотивира нема да има продуктивност, нема технолошки развој.
Значи за европско образование потребно е продуктивно учење и постојано професионално
усовршување во текот на целиот живот. Активна сила на поединците за професионален развој
се мотивите.
Професионалниот развој значи стручна компетенција. Кога луѓето професионално се
усовршуваат се зголемува продуктивноста како мерка за излез што се добива од влезниот труд
и ефикасноста сватена во контекст на професионалниот развој како намерни или ненемерни

1
Добрила Вујуч,Менаџмент људски ресурси и квалитет-Лјуди клуч квалитета и успеха, Центар за применјена психологија,
Београд,2003,стр.73
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промени на индивидуално, групно и организциско ново. Со лично усовршување, растеж и учење
се зголемуваат способностите за постигнување на резултатите во животот кон кои тие тежнеат.
Се укажува дека афирмацијата и актуализацијата на личноста треба да бидат доминантна
задача, стил на мислење и работа за воспитание и образование на идните генерации кој е во
дирекна врска со самопочитта на индивидуата. Особено треба да се акцентира развојот на
творечката особина на личноста, креативното мислење, поттикнувањето и охрабрувањето на
иницијативите на ученикот, воспитанието да се третира како вредност која ќе биде ставена во
функција на осознавање, еманципирање на личноста на ученикот преку создавање на можности
за свесен, сопствен избор од повеќе алтернативи за развој и формирење.
Мотивот на општо посигнување не е само педегошки туку и општествен проблем со
кој што се занимаваат повеќе авторитетни асоцијации во светот. Поради тоа се поголеми се
настојувањата училиштата во нашата земја се повеќе да се хуманизираат, да се воспостави
ефикасна организација во наставата која ќе се темели на постојаниот професионален развој
на наставничкиот и педагошко-психолошкиот училишен тим кој ќе овозможи адекватни и
професионални услови за воспитување и образование на целата млада генерација.Со тоа на
секој поединец ќе му се овозможи индивидуално да напредува и професионално постигнува
колку што може повеќе како личност.
Истражувањата на многу афирмирани и истакната автори не наведуваат на една иста
констатација која укажува на тоа дека човек мора континуирано, плански и систематски да се
усовршува и надоградува.2
Концептуална модернификација на наставата
Ликот на наставникот треба да биде во согласност со реалното случување и антиципираните
потреби.
Во најшироко сваќање на зборовите концептуална модернификација на наставата
реализирана преку наставниклот се однесува на развој на личноста во нејзината професионална
улога и го вклучува формалното искуство (учество на семинари,работилници, работа со ментори
и др.) и неформално искуствао како што е (читање на стручна литература и други списанија,
гледање на телевизиски емисии кои се однесуваат на стручната област, и секако добивање на
информации од интренет ).
Професионалниот развој на наставникот е менување на вкупноиот концеп на
наставничката професија, како припрема на наставникот, како изгледа неговата работа, каква
му е улогата во процесот на образованието, а тоа е директно поврзано со низа други аспекти
во образовниот процеси.
Концептот за професионален развој на наставниците бара и измени и во базичните
универзитетски обуки на наставничкиот кадар, соработка со различни институции како би се
осигурал развојот на неговата внатрешна кариера, да се создаде поразлична од досегашната
селекција при изборот за наставничко занимање бидејќи образованието на наставникот на
може да биде супститут за квалитетот на луѓето кои влегуваат во образовниот систем како
наставнички кадар.
Поквалитетното образование е можно само со поинаква работа на наставникот и на
учениците а токму наставникот е првиот и најзначајниот носител на новиот квалитет во
воспитно-образовната дејност.Затоа приоритет му е даден на перманентното усовршување на
кадрите во образованието.
Компетенциите која што ја носи секоја професија бараат постојано остручување на
кадарот, следење на новините во образованието кое представува матична клетка, секако
надополнето со посета на обуки и други активности што ќе бидат во интерес на сите чинители.
Секој стручен профил на кадар кој е дел од овој воспитен систем има фундаментално
значење во стекнувањето и надоградувањето а со тоа постигнување на професионален развој
што секој образовен систем го бара.
2

Наумовска Милка, Вликанието на мотивот на општо постигнување на професионалниот развој , Битола,2009, стр.5,11
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ПОВРЗАНОСТА НА АВТОРИТАРНОСТА И ПРИФАЌАЊЕТО НА
АНТИДЕМОКРАТСКИ СТАВОВИ
CONNECTION OF AUTHORITARIANISM AND ACCEPTANCE OF ANTI-DEMOCRATIC ATTITUDES
Апстракт : Прифаќањето на одредени антидемократски ставови, вредности и одредени
недемократски облици на однесување се смета дека е поврзано со одредена структура на
личноста на поединецот. Личностите со авторитарен поглед на светот не се индивидуалисти
и не се склони да градат свој сопствен поглед на свет, туку често пати покажуваат склоност
да прифаќаат одредена идеја, да се покоруваат на авторитети и групи. Се смета дека постои
поврзаност помеѓу авторитарноста и антидемократијата, односно помеѓу авторитарноста и
прифаќањето на антидемократски ставови.
Во овој труд ја испитавме поврзаноста помеѓу авторитарноста како димензија на
личноста и прифаќањето на антидемократски ставови, односно односот кон човековите
права. Истражувањето е спроведено на средношколска популација. Резултатите добиени
од истражувањето укажуваат на постоење на негативна корелација помеѓу авторитарноста
и односот кон човековите права, што ни говори во прилог на тезата дека испитаниците кај
кои е поизразена авторитарноста, се склони повеќе кон прифаќање на антидемократски
ставови, односно оние испитаници кои не манифестираат авторитарен поглед на светот,
имаат попозитивен однос кон човековите права и манифестираат подемократски ставови. Не
се утврдени статистички значајни корелации помеѓу испитаниците во однос на контролните
варијабли различен пол, место на живеење (град/село), среден успех во учењето и различен
степен на образование на родителите (со исклучок на образованието на мајката каде е
утврдена ниска статистички значајна корелација во однос на авторитарноста) што ни говори
во прилог на тоа дека авторитарниот поглед на свет повеќе се формира под влијание на стилот
на воспитувањето на младите, социо-економските, политичките околности и поширокиот
општествен контекст.
Клучни зборови: авторитарност, антидемократска ориентација, однос кон човековите
права.
Abstract: Acceptance of certain anti-democratic attitudes, values and certain non-democratic
forms of behavior are considered to be related to a particular structure of the personality of the
individual. Individuals with authoritarian worldview are not individualists and not inclined to build
their own view, but often manifest a tendency to adopt a particular idea, to obey the authorities and
groups. Often considered that there is a connection between authoritarianism and anti-democracy
or between authoritarianism and anti-democratic attitudes of acceptance.
In this paper we explored the relationship between authoritarianism as a personality dimension and the acceptance of anti-democratic attitudes and attitude towards human rights. The survey
is conducted on high school population. The results of the study suggest the existence of a significant negative correlation between authoritarianism and attitude towards human rights, we speak
of the thesis that the respondents which is more pronounced in authoritarianism are more inclined
to accept the anti-democratic attitudes and those respondents who did not manifest authoritarian
view to the world have a more positive attitude towards human rights and manifest democratic attitudes. No statistically significant correlations identified among respondents in terms of different con25.04.2014 год.
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trol variables gender, place of residence (urban / rural), GPA and learning, and different educational
level of parents, we argues that authoritarian worldview more formed under the influence of the way
of raising the young people, socio-economic, political circumstances, and the wider social context.
Keywords: authoritarianism, anti-democratic orientation , attitude towards human rights.
Адорно и соработниците авторитарноста ја дефинираат како “склоност кон фашизам,
склоност за прифаќање антисемитска пропаганда и подготвеност за учество во антидемократски
социјални движења”. (Адорно и сор., 1950; според Рот, 1989). Адорно заедно со уште тројца
автори, Даниел Левинсон и Елза Френкел-Брунсвик, Санфорд, изготвиле студија, чија цел
била истражување на фашистичката личност, односно истражување на предиспозициите за
антидемократско однесување и прифаќање на антидемократски ставови. Тие сметале дека
антидемократската ориентација е поврзан систем на ставови, вредности и мислења, кој содржи:
антисемитизам, етноцентризам и конзерватизам и дека таквиот систем е во корелација со
одредена структура и динамика на личноста наречена авторитарност. На формирање на ваква
структура на личност, според авторите, влијаат политичките и социоекономските околности од
една страна, и односот на родителите кон детето, односно начинот на воспитување, од друга
страна.
Адорно и соработниците одредиле некои основни карактеристики на авторитарната
личност: конвенционализам, авторитарна субмисивност, агресивност, анти интрацептивност,
почитување на власта и позитивен однос кон неа, нагласување на строгоста, деструктивност
и цинизам, користење на одбрамбен механизам проекција, ригидност на мислењето и
склоност кон празноверија и стереотипи, претерано интересирање за сексуалноста – остро
осудување на сексуалните настраности. Поаѓајќи од психоаналитичката концепција тие
сметаат дека авторитарноста е последица на строго и ригидно воспитување на децата,
барање на безусловна дисциплина и послушност, нагласување на должностите и обврските и
недоволно манифестирање на љубов. Како последица на барањата за потполно прифаќање
на родителскиот авторитет, кај децата се развива непријателски став кој тие го потиснуваат и
се идентификуваат со своите авторитативни родители. Потиснатата агресија потоа се насочува
кон припадници на некои групи, по правило кон оние коишто имаат понизок општествен статус
и кон оние коишто не можат да го возвратат нападот.
Со оглед на тоа што авторитарноста е битен сегмент на т.н. општествен карактер, кој се
дефинира како систем на типични психолошко-социјални стабилни предиспозиции кои ги
карактеризираат голем број поединци и групи во едно општество, и кој се менува под влијание
на општествено-политичкиот и социјалниот контекст, и имплицира прифаќање на одреден
вредносен систем, систем на ставови, кој може да се манифестира со одредени облици на
однесување во општественото делување на поединецот и групата, Адорно сметаше дека постои
поврзаност помеѓу авторитарноста и антидемократијата.
Според Bojanović (2004), т.н. синдром на антидемократски убедувања, односно
авторитативниот поглед на светот, може да биде поврзан со авторитативната личност. Тој смета
дека зад антидемократскиот начин на мислење стои збир на ставови, верувања и вредности
кои формираат еден одреден поглед на свет. “Погледот на светот е значаен феномен кои ни
помага да разбереме многу посебни антидемократски ставови и убедувања, но и различни
облици на општествено однесување“ (Bojanović, 2004). Колективниот поглед на светот, често
се зема како основа на различни авторитарни движења, како политички партии, навивачки
групи, екстремистички националистички групи итн. Т.н. колективна претстава за светот –
авторитарниот поглед на свет, всушност е замена за индивидуалниот поглед на свет. Како опозит
на колективистичкиот и конформистичкиот поглед на свет е автономното индивидуалистичко
и критичко мислење. Автономната, критички настроена личност е всушност слободна личност,
која се потпира на разумот и слободата на избор. Моралната и интелектуалната автономија му
овозможува на поединецот, користејќи го разумот, до крај да се однесува слободно, односно
слободно да избира. Личностите со авторитарен поглед на светот не се индивидуалисти и не
се склони да градат свој сопствен поглед на свет, туку често покажуваат склоност да прифаќаат
одредена идеја, да се покоруваат на авторитети и групи. “Когнитивната функција на прифаќање
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и определување за конечната вистина, е всушност дефинирање на сопственото место во светот
и наоѓање на некоја упростена формула за објаснување на светот. Со определувањето за
некоја идеја, се задоволуваат и одредени потреби како потребата за пронаоѓање на значење,
потиснување на безначајноста, ослободување од агресивниот емоционален набој (Hoffer, 1964,
според Bojanović, 2004). Често пати за последица имаме конфронтации со “другите“ кои не им
припаѓаат ним, кои се “различни“ од нив, а тоа е всушност конфронтација со самите себе.
Токму заради фактот што авторитарните личности се склони кон прифаќање на
антидемократски ориентации и антидемократски систем на вредности и ставови, што како
консеквенца може да има појава на колективен нарцизам, презир, агресивност и деструктивност
кон другите, кршење на правата на другите, кои имаат различен став, се наметна потребата
да се утврди дали постои поврзаност помеѓу авторитарноста како димензија на личноста и
прифаќањето на антидемократски ставови кај адолесцентите, како една од највулнерабилните
возрасни групи и во кој степен е таа изразена. Ако се земе предвид фактот дека адолесцентите,
кои се наоѓаат во најкритичниот период од својот развој кога го градат својот идентитет и
ја градат сликата за себе, се често пати подложни на манипулации од страна на средината и
одредени групи, кои токму од оваа популација регрутираат приврзаници за своите идеи и
ставови, тогаш потребно е да се посвети посебно внимание да се испита колку тие се склони
кон прифаќање на систем на вредности, ставови и мислења кои се дел од т.н. антидемократска
ориентација, односно авторитарниот поглед на свет и колку прифаќаат антидемократски
ставови, т.е. каков е нивниот став во однос на правата на човекот.
Целта на истражувањето е да се утврди изразеноста на авторитарноста како димензија
на личноста кај адолесцентната популација, разликите во поглед на авторитарноста меѓу
адолесцентите и склоноста кон прифаќање на антидемократски ставови во однос на правата
на другите, утврдување на поврзаноста помеѓу авторитарноста и антидемократските ставови,
како и утврдување на разлики во однос на контролните варијабли: полот, местото на живеење
село/град, успехот во учењето, образованието на родителите. Истражувањето е спроведено на
средношколска популација, на примерок од 250 испитаници.
Структура на примерокот
Пол
Машки 56%
Место на живеење
Град 71,1%
Основно 8%
Образование на татко
Средно 53,1%
Образование на мајка
Успех во учењето

Женски 44%
Село 28,9%
Вишо или високо
38,9%
Основно
Вишо или високо
Средно 51,7%
12,1
36,2%
Пресметан е средниот успех на учениците

Табела 1. Структура на примерокот
За испитување на авторитарноста користена е F – скалата за испитување на авторитарноста
на Адорно, каде повисок скор на скалата укажува на поизразена авторитарност, додека за
испитување на антидемократските ставови користена е скала за мерење на ставовите кон
човековите права, која е конструирана од Поповски и Трајковски (1997), во која се содржани
прашања кои се однесуваат на основните човекови права и слободи: правото на рамноправност,
еднаквост, правото на слобода на изразување, правото на слобода на изразување на
националната и верската припадност, правото на приватност, правото на неприкосновеност
на слободата на човекот, правото на достоинство во полициска постапка, презумпцијата на
невиност, тајноста на кореспонденцијата итн. Повисок скор на скалата укажува на попозитивен
став кон човековите права.
Во однос на самата методологија на истражувањето пресметани се дескриптивни
статистички показатели во однос на истражувачките варијабли: фреквенции, аритметички
средини, стандардна девијација, коефициенти на корелација и t-тест на значајноста на разлики
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меѓу аритметички средини. За статистичка обработка користена е SPSS 17.0 статистичка
програма. Добиени се следните резултати од истражувањето:
Дескриптивни показатели за истражувачките варијабли
авторитарноста
однос кон
човековите права

Минимум

Максимум

М

SD

26

64

47,61

7,37

1

16

11,65

4,24

Табела 2. Дескриптивни показатели за истражувачките варијабли
Од дескриптивната анализа може да се увиди дека постои прилична изразеност на
авторитарноста во примерокот во целина, додека односот кон човековите права може да се
каже дека е попозитивен, затоа што артиметичката средина се движи во горните граници и
имаме прилично ниска стандардна девијација што ни укажува на кохерентност на примерокот.
Во однос на ставовите кон човековите права 83,9% од испитаниците сметаат дека секој
граѓанин има право пред Уставниот суд да покрене прашање за кршење на Уставот, 73,8%
сметаат дека граѓанинот доколку се чувствува загрозен од страна на државата треба да има
право да се обрати за помош до меѓународни организации, 72,7% сметаат дека треба да се
почитува презумпцијата на невиност, 74% сметаа дека државните органи треба да имаат право да
спречат растурање на весници во кои се повикува на ширење на верска и етничка нетрпеливост,
79,4% сметаат дека треба да се казнува ширењето на меѓунационална омраза, 65,4% сметаат
дека Македонците треба да имаат по Уставот поголеми права од националностите, затоа
што живеат во своја држава. Постои поделеност меѓу испитаниците во однос на прашањето
на неповредливоста на домот, односно дали треба со закон да и се овозможи на полицијата,
кога е во прашање безбедноста на државата, да врши претрес и без судски налог, на кое 53,5%
одговориле потврдно, додека 46,5% не се согласуваат со тврдењето. Исто постои поделеност и
по прашањето на тајноста на кореспонденцијата, каде 52,8% сметаат дека треба на полицијата
да и се овозможи без судски налог да отвори писмо на секого во кого службите за безбедност се
сомневаат дека работи против интересите на државата, додека 47,2% не се согласуваат со тоа.
Разлики постојат и во однос на прашањето дали треба со закон да се принудуваат граѓаните да
се изјаснат на која националност и вероисповед припаѓаат, на кое 42,6% се согласуваат, додека
57,4% не се согласуваат со тоа тврдење.
Во однос на поврзаноста на истражувачките варијабли пресметан е Пирсонов коефициент
на корелација и добиена е статистички значајна негативна корелација помеѓу резултатите на
тестот за мерење на авторитарноста и скалата за мерење на односот кон човековите права
(r= -0,19, p<0.01) што е сосема очекувано и ја потврдува поставената хипотеза дека постои
негативна корелација меѓу авторитарноста и прифаќањето на антидемократски ставови, што
укажува на тоа дека оние испитаници кај кои е изразена авторитарноста како димензија на
личноста манифестираат антидемократски ставови, односно оние испитаници кај кои не е
доминантна црта на личноста авторитарноста, имаат попозитивен став во однос на правата на
човекот.
Во однос на потхипотезите дека постојат статистички значајни разлики помеѓу
испитаниците од машки и женски пол, различно место на живеење, различен степен на
образование на родителите, различен среден успех во учењето во однос на авторитарноста не
се утврдени статистички значајни разлики, освен во однос на образованието на мајката, каде е
добиена ниска негативна колерација, r= - 0,15, значајна на ниво 0.05.
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Авторитарност
Пол
место на живеење (град/село)
образование на татко
образование на мајка
образование на родители
среден успех

r=0.03
r= 0,04
r= - 0,05
r= - 0,15 * (p<0.05)
r= - 0,11
r= - 0,06

Однос кон
човековите права
r=0,02
r=0,07
r=0,09
r=0,08
r=0,10
r=0,05

Табела 3. Коефициенти на корелација
Ова ни говори во прилог на тоа дека прифаќањето на авторитарен поглед на свет не
е условено од полот, ниту од успехот во учењето, ниту од местото на живеење град/село,
ниту од образованието на родителите, (освен во однос на образованието на мајката), туку
најверојатно, како што тврдеа Адорно и соработниците, авторитарната личност кај децата
се формира под влијание на начинот на воспитувањето од страна на родителите и зависи од
стилот на воспитување на децата. Ако се земе предвид фактот што во нашето општествено
милје во воспитувањето на децата првенствено е ангажирана мајката, добиената статистички
значајна корелација може да ни укажува дека оние испитаници чии мајки се со понизок степен
на образование, манифестираат повисок степен на авторитарност и обратно, дека повисокото
формално образование на мајката придонесува за подемократски стил на воспитување на
децата, што резултира со прифаќање на подемократски и полиберални ставови од страна на
децата. Ова останува како сегмент кој треба дополнително да се испита во некое натамошно
истражување преку утврдување на стиловите на воспитување на децата кои ги негуваат
родителите и како тоа се рефлектира на прифаќањето на авторитативен систем на ставови,
вредности и убедувања.
ЗАКЛУЧОК
Во истражувањето се потврди претпоставката дека постои поврзаност помеѓу
авторитарноста и прифаќањето на одредени антидемократски ставови. Иако добиените
коефициенти на корелација не се многу високи, сепак се статистички значајни и укажуваат на
тоа дека поединците кај кои е помалку изразена авторитарноста покажуваат попозитивен однос
кон човековите права и покажуваат демократска ориентација. Се покажа дека авторитарноста
не зависи од половата припадност, местото на живеење, успехот во учењето или образованието
на родителите, туку пред се од начинот на воспитување на децата. Исто така во истражувањето
се покажа дека младите имаат позитивен став во однос на основните човекови права.
Ако се земе предвид фактот дека авторитарноста е поврзана со антидемократските
вредности, односно авторитарните луѓе се склони да прифаќаат ставови, да се покоруваат на
авторитети и групи, без критички да ги опсервираат тие ставови, кои можат да резултираат
со одредени екстремни однесувања и нетолеранција кон другите кои се перцепираат како
“различни“, треба да се води грижа какви ставови и систем на вредности им се сервираат на
младите.
Доколку сакаме да градиме мултикултурно и мултиконфесионално општество, граѓанско
општество, во кое ќе негуваме односи на почитување и толеранција на различностите, треба
да водиме грижа какви пораки им се праќаат на младите луѓе, почнувајќи од најраната возраст
преку процесот на воспитување, преку образовниот систем, медиумите, се до општеството во
целина.
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МЕСТОТО НА КЛИНИЧКИОТ ПСИХОЛОГ ВО ПСИХИЈАТРИСКИТЕ
УСТАНОВИ
THE POSITION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST IN PSYCHIATRIC INSTITUTIONS
Резиме: Клиничкиот психолог во психијатриските установи е специјалист од областа на
менталното здравје, ориентиран кон дијагностицирање и третирање менталните, емоционални
и бихевиорални нарушувања на лица – корисници на психијатриска помош. Третманот на
корисниците на психијатриска помош се одвива во рамките на психијатриската установа, каде
клиничкиот психолог е дел од мултипрофесионалниот тим составен од психијатри, социјални
работници, терапевти и други стручни лица. Овој труд има за цел да ја истакне важноста на
работата на клиничкиот психолог во психијатриските установи и значењето кое го има во
рамките на професионалниот тим за надминувањето на психичките проблеми и подобрување
на општата состојба на корисниците на психијатриска помош.
Клучни зборови: клинички психолог, психијатар, психијатрија, корисник на психијатриски
услуги
Abstract: Clinical psychologist in the psychiatric institutions is a specialist in the field of mental
health, who provides diagnosis and a treatment of mental, emotional and behavioral disorders on
the users of psychiatric help. Treatment of the psychiatric help users takes place in the psychiatric
institutions, where the clinical psychologist in part of multidisciplinary team of psychiatrists, social
workers, therapists and other mental health professionals. This paper aims to highlight the importance of the work of clinical psychologist in psychiatric institutions, and the importance he has in the
professional team for overcoming mental problems and improve the overall situation of the users of
psychiatric help.
Keywords: clinical psychologist, psychiatrist, пsychiatry, psychiatric services user
Психијатриските установи, како институции обезбедуваат интензивен третман на
менталните заболувања, одредуваат целокупен план на грижа за корисниците на психијатриска
помош. Лицата кои се хоспитализирани во психијатриските установи, односно користат
психијатриска помош од институционален тип, во овие институции добиваат третман кој
вклучува набљудување на нивната состојба, дијагностицирање на нивното растројство, потоа
медикаментозна, психолошка и социјална терапија. Поради сестраниот приод кон третирањето
на менталните болести, потребен е и мултипрофесионален тим составен од специјалисти од
областа на ментално здравје кои со својата стручност ќе придонесат кон успешно третирање
на заболувањето на корисникот и подобрување на неговата општа состојба.
Мултипрофесионалниот тим во психијатриските установи го сочинуваат психијатри,
клинички психолози, социјални работници, окупациони терапевти и други медицински лица.
Сите професионалци имаат различни области на стручност, така што можат да ги комбинираат
своите вештини за да одредат ефективен третман за менталното заболување на корисниците
на психијатриска помош. Како членови на мултипрофесионалниот тим, психијатрите се
медицински доктори специјализирани за работа со лица со ментални пореметувања, и
за разлика од клиничкиот психолог кој ја третира индивидуата во целост, психијатарот ја
третира патологијата, најчесто со медикаментозна терапија. Окупационите терапевти работат
на развивање на вештини кај корисниците на психијатриска помош со цел да се соочат со
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предизвиците во нивните секојдневни животи и им помагаат да станат продуктивни членови
на општеството. Социјалните работници се грижат за правата на корисниците и сите останати
социјални аспекти на функционирање на корисниците.
Клиничкиот психолог е лице кое едуцирано и обучено да работи со луѓе со ментални
потешкотии од различен вид, на кои им е потребна помош. Во рамките на психијатриските
установи се занимава со третирање на менталните заболувања од аспект на индивидуалноста
на секој корисник на психијатриска помош, односно се фокусира на интелектуалните,
биолошки, психолошки, социјални и бихевиорални аспекти на човековото функционирање, со
цел да помогне во третирањето на заболувањето на личноста. Клиничкиот психолог во рамките
на своето работење во психијатриските установи се занимава со „дефициентни, девијантни
и детериорирани личности, односно со нивното однесување, различните специфичности и
закони или правила на нивното менување“.1
Клиничките психолози ги интегрираат психолошката наука и третманот на комплексните
ментални заболувања, со намера да предизвикаат промени, односно да допринесат за
подобрување на клиничката слика на заболениот. Работата на клиничкиот психолог во
психијатриските установи насочена кон оваа цел, вклучува психодијагностичка проценка
на состојбата на корисникот, подготовка на клиничко досие, одредување на терапија и
интервенции, соработка со мултипрофесионалниот тим за да се постигнат предвидените
цели со терапијата и советување на личноста и семејството со цел унапредување на неговото
функционирање во заедницата.
Психодијагностичката проценка на состојбата на корисникот претставува динамичка
интерпретација на личноста со помош на различни психодијагностички методи. Клиничко –
дијагностичкото испитување подразбира собирање на голем број психолошки релевантни
податоци од натуралистички (анамнеза, интервју и набљудување) и психотехнички извори
(тестови, техники и скали). Клиничкиот психолог користи мноштво техники и методи со цел да
даде објективна проценка на состојбата на личноста.
Подготовка на клиничко досие за корисникот - Клиничко досие е неопходен документ при
проценувањето на менталната состојба на корисниците на психијатриски услуги. Клиничкото
досие се состои од повеќе делови кои се изготвуваат за време на психодијагностичката
проценка, со цел да се оценат сите аспекти на менталната активност кај лицето. Во клиничкото
досие се содржани:
- Основни биографски податоци на корисникот и анамнеза на болeста;
- Тестови на интелигенција - потребени одредување на нивото на интелектуални
способности кај корисникот, степенот на ментална детериорација и за
квантифицирање на сите поединечни интелектуални функции;
- Тестови на личност - потребени за да дефинираат карактеристиките на личноста и за
откривање на било какви психопатолошки отстапувања;
- Проективни тестови - потребни за откривање на потиснати конфликти или
емоционални проблеми кај корисниците на психијатриска помош.
Крајните резултати добиени од анализата и споредбата на тестови се користат за да се
направи комплетна психолошка проценка на корисникот на психијатриска помош и да се
воспостави прецизна дијагноза која е основа за одредување на терапија, и исто така да се следи
напредокот во лекувањето.
Врз основа на сите психодијагностички процени, за корисникот на психијатриска помош
се утврдуваат соодветни интервенции и терапија. Плановите за третман клиничкиот
психолог ги одредува заедно со други професионалци од областа на ментално здравје, земајќи
ги притоа во предвид сите карактерискики на личноста и заболувањето. Притоа, се одредува
времетраењето, фрекфенцијата и типот на интервенции и терапија, и начинот на кој ќе се
одвиваат истите, дали индивидуално или групно.
Соработка со други професионалци за да се постигнат конкретните цели предвидени
со тепаријата на корисникот е важен дел од клиничката работа на психологот. Третирањето
на менталните заболувања бара холистички пристап, па мултипрофесионалниот тим со
специјалисти од различни области од сферата на ментално здравје, насочен кон унапредување
1

Berger, J. (2009), Psihodijagnostika, Beograd: Zavod za udzbenike, str. 31
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на здравјето на корисникот. Ваквиот пристап е насочен кон лекување на менталните заболувања,
но и кон спречување на можната појава на коморбидни состојби поврзани со примарното
заболување.
Советувањето на корисниците на психијатриска помош од страна на клиничкиот
психолог е од едукативен и супортивен карактер, со цел да се подобри психичката стабилност
и да се намали можноста од рецидиви, во услови кога корисникот се подготвува лекувањето да
го продолжи вонинституционално.
Поради сериозноста и сложеноста на менталните заболувања, понекогаш е потребен
подолг временски период за институционално третирање на состојбата на корисниците на
психијатриска помош. Во случаи кога лекувањето трае долго, постои ризик да се јави таканаречен
институционален синдром, кој се карактеризира попреченост во социјалното функционирање
кај личноста. Оваа состојба се јавува кога индивидуата подолго време е лишена од независност
и одговорност, до тој степен што повеќе не располагаат со вештини да управуваат сами со својот
живот. Кај овие личности психолошките ефекти од институционализацијата можат да влијаат
кон создавање на нови ментални заболувања. Улогата на клиничкиот психолог и останатите
членови од мултипрофесионалниот тим во психијатриските установи, во вакви случаи е
превенција од развивање на ваков синдром, преку терапевтски интервенции за одржување
и подобрување на животните и работни перформанси. Превенција кај лицата со ментално
заболување е потребна и поради зголемената стапка за самоубиство кај психијатриските
корисници на помош. Превенцијата во ваквите случаи се однесува на преземање на ефективни
активности за лекување на состојбите кои му претходат на суицидот, и вклучуваат соодветна
клиничка нега и различни клинички интервенции од сите специјалисти вклучени во лекувањето
на корисникот.
Работата на психологот во психијатриските установи е насочена кон давање на квалитетна,
ефикасна и пристапна професионална помош на корисниците на психијатриски услуги, и
подобрување на животот на лицата со ментални нарушувања. Како дел од мултипрофесионалниот
тим во психијатриските институции, клиничкиот психолог се занимава со функционалните
проблеми на корисниците, а не директно на болеста. Но, досегашниот клинички психијатриски
модел на лекување и покрај тоа што содржи професионалци сите области во сферата на ментално
здравје, вклучувајќи и специјалист од областа на социјалната работа, не вклучува „социјална
компонента“ (Белевска, Д., Трајкова, В., стр. 62). Работата на клиничкиот психолог во рамките на
мултипрофесионалниот тим е далеку поефикасна, ако на корисниците на психијатриска помош
пружа услуги вонинституционално, во рамките на средината каде заболениот живее и работи, со
што во исто време се третира заболувањето и се работи на безбедна реинтеграција на заболениот
во општеството.
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ФОРМИ НА РАБОТА ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
FORMS OF WORK IN THE LANGUAGE CLASSROOM
Апстракт: Помеѓу многуте улоги кои ги имаат наставниците во училницата е улогата на
организатор. Таа е една од најважните улоги, бидејќи за да биде успешен процесот на учење
потребно е да се задоволат одредени услови. Ако во училницата нема ред, ако учениците не
добијат јасни инструкции пред да започнат некоја активност, ако паровите и групите не се
добро оранизирани, ако активностите не се интересни за учениците, ако не постојат утврдени
правила на однесување во училницата, резултатот ќе биде хаотична атмосфера која не е погодна
за учење. Затоа не е доволно само наставникот да ја знае добро материјата која ја предава и да
биде способен да им го пренесе тоа знаење на учениците. Подеднакво важно е наставникот да
биде способен да го организира часот и да создаде атмосфера погодна за учење. Во овој труд
се фокусираме на еден аспект од организацијата на часот кој се однесува на формите на работа
на час.
Клучни зборови: форми на работа, фронтална работа, работа во групи, работа во парови,
индивидуална работа.
Abstract: Among the many roles that teachers play in the classroom is that of organizer. It is
one of the most important roles because in order for learning to take place, certain conditions need
to be satisfied. If there is no order in the classroom, if students are not given clear instructions when
they have to do an activity, if pairs and groups are not organized well, if students are not interested
and engaged in an activity, if they are disrespectful, if there are no established rules in the classroom,
the result will be a chaotic situation where students cannot learn properly. Thus, it is not enough for
teachers to know their subject area well and to be able to transfer that knowledge to students; being
able to organise the class and create an environment that is conductive to learning is equally important. In this paper we focus on the forms of work in the language classroom.
Key words: forms of work, whole-class teaching, group work, pair work, individual work
Вовед
Помеѓу многуте улоги кои ги имаат наставниците во училницата е улогата на организатор.
Таа е една од најважните улоги бидејќи за да биде успешен процесот на учење, потребно е да
се задоволат одредени услови. Ако во училницата нема ред, ако учениците не добијат јасни
инструкции пред да започнат некоја активност, ако паровите и групите не се добро оранизирани,
ако активностите не се интересни за учениците, ако не постојат утврдени правила на однесување
во училницата, резултатот ќе биде хаотична атмосфера која не е погодна за учење. Во таква
ситуација страдаат и наставникот и учениците, бидејќи наставникот не може да ги реализира
целите на часот, а учениците усвојуваат многу помалку знаења и вештини отколку што би
требало (Marzano, 2003: 1). Оттука, не е доволно само наставникот да ја знае добро материјата
која ја предава и да биде способен да им го пренесе тоа знаење на учениците. Подеднакво е
важно наставникот да биде способен да го организира часот и да создаде атмосфера погодна
за учење.
Една студија покажала дека успешните наставници придонесуваат за зголемување на
напредокот на своите ученици за 52% во текот на една година, за разлика од помалку успешните
наставници чии ученици може да постигнат околу 14% напредот во истиот период (Sanders &
Horn, 1994, цитирано во Marzano, 2003: 2). Овие сознанија поттикнуваат важни прашања. Дали
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сите наставници може да бидат добри организатори на часот? Дали се работи за талент кој
некои наставници го поседуваат, а други не? Дали сите наставници може да нуачат како да
бидат ефективни организатори на работата во училницата? Марцано (Marzano, 2003: 2) тврди
дека секој наставник може да стане добар организатор на часот и дека тоа може да се постигне
со соодветна обука на која наставниците ќе научат специфични техники со чија примена ќе се
промени однесувањето и на наставниците и на учениците и ќе придонесе за подобар успех
на учениците. Во овој труд се фокусираме на еден аспект од организацијата на часот кој се
однесува на формите на работа на час.
Форми на работа во училницата
Постојат повеќе форми на работа во училницата: фронтална работа, работа во парови,
работа во групи и индивидуална работа. Која од овие форми ќе се примени зависи од повеќе
фактори:
- Видот на задачата или активноста. Кога наставникот дава инструкции или
објаснувања, најпогодна е фронталната форма. Кога учениците треба да дискутираат
на одредена тема, најдобро е да се користи групна форма. Ако задачата вклучува
читање или слушање на текст проследено со одговарање на прашања, пополнување
на табела или друга активност поврзана со текстот, пожелно би било да се користи
работа во парови за да може учениците да разменат мислења и да си ги проверат
одговорите. Индивидуалната работа е соодветна кога учениците имаат задача за
пишување, одговараат на прашања, работат вежби за вокабулар или граматика и
слично.
- Целта на часот. Ако целта на часот е развивање на вештините на зборување,
најсоодветна би била групна работа, бидејќи повеќе ученици може да зборуваат во
исто време и се намалува стресот кај учениците, особено кај оние ученици кои не се
чувстуваат пријатно кога треба да зборуваат пред целиот клас. Од друга страна, ако
целта е развивање на вештините на пишување, доминантна форма на работа би била
индивидуалната работа.
- Фазата на часот. Без разлика на целта на часот или видот на активностите, часовите
обично започнуваат и завршуваат со фронтална форма. На почетокот на часот,
наставникот може да даде кратко објаснување, инструкции или демонстрирање на
активноста, или пак да ги организира учениците во парови или групи. На крајот на
часот, откако учениците работеле индивидуално, во парови или во групи, може да се
организира кратка дискусија за тоа што го работеле, наставникот може да им даде
повратна информација и да го заокружи часот.
- Редоследот на активностите. За да бидат часовите интересни и да ги мотивираат
учениците, наставниците треба да користат разновидни активности и форми на
работа на секој час. Дури и кога учениците имаат индивидуална задача, како што е
пишување есеј, прво може да се користи фронтална работа или работа во групи за да
се генерираат идеи. Во фазата на планирање учениците може да работата во парови
за да си помагаат и да споделуваат идеи. Откако ќе го напишат есејот индивидуално,
тие може повторно да работат во парови за да го прочитат есејот на својот партнер
и да дадат сугестии. Откако ќе ја напишат финалната верзија, учениците може да ги
читаат есеите во групи или пред целиот клас.
- Расположението. Хармер (Harmer, 2001: 119) истакнува дека е важно наставниците
да го следат расположението на учениците и да ја променат формата на работа или
активноста ако забележат дека учениците губат интерес или стануваат немирни.
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Табела 1. Активностите кои одговараат на различните форми на работа на час.
Фронтална работа

Работа во групи

Работа во парови

Индивидуална раб.

Предавања

Проекти

Дијалози

Читање

Објаснувања

Игри

Интервјуа

Одговарање прашања

Демонстрации

Уграње по улоги

Прашања и одговори

Пополнување табели

Инструкции

Драмски активности

Работа со текст

Вежби за вокабулар

Дискусии

Симулации

Вежби за вокабулар

Вежби за граматика

Дебати

Дискусии

Вежби за граматика

Пишување

Размена на мислења

Размена на мислења

Размена на
информации

Размена на
информации

Игри

Донесување одлуки

Играње по улоги

Драмски активности

Решавање проблеми

Пополнување табели

Раскажување
приказни
Презентации на
ученици

Користење на
технолошки алатки

Фронтална работа
Фронталната работа обично се користи во традиционалните методи каде што наставникот
стои пред целиот клас и држи предавање проследено со прашања, дискусии или вежби. Дури и
денес некои наставници го користат единствено тој метод на поучување. Иако не може да се оспори
улогата на фронталната работа, таа не смее да биде единствената форма на работа на час. Во табела
2 се презентирани позитивните и негативните страни на оваа форма на работа.

Табела 2. Позитивни и негативни страни на фронтална работа.
Позитивни страни

Негативни страни

Воспоставување контакт со сите ученици

Фокусот е на наставникот, не на ученикот

Поголема контрола на целиот клас

Нерамномерно учество на учениците

Полесно следење на работата и однесувањето
на учениците

Не овозможува водење грижа за
потребите на секој ученик

Полесно оценување.

Насочена кон просечниот ученик

Соодветна за давање објаснувања и
инструкции

Недостаток на интеракција помеѓу
учениците

Поголема разновидност на идеи и мислења

Несоодветна за повлечените ученици

Поголема поврзаност помеѓу сите ученици
Поголема публика за работата на учениците
Поефикасно користење на времето

Несоодветна за активности кои се работат
во парови или во групи
Недоволно време за учество на сите
ученици
Не поттикнува самостојност кај учениците

Групна работа
За да биде успешна, групната работа треба да биде добро испланирана и организирана.
Браун (Brown, 2001: 187) истакнува дека најчестата причина за неуспех се несоодветен вовед
и инструкции. Тој сугерира неколку правила за групна работа како што се објаснување и
демонстрирање на активноста, давање јасни и детални инструкции и проверка дали учениците
страна | 260

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

разбрале што и како треба да работат. Друг важен аспект е формирањето на групите. Се смета
дека оптимална бројка за групна работа е четири до шест ученици бидејќи озовможува добра
интеракција помеѓу учениците, а наставниците можат полесно да ја следат работата ако бројот
на групите не е голем. Групите може да се формираат врз основа на јазичната компетенција,
интересите, карактерите, когнитивните стилови, способностите, целите на учењето, итн.
Понекогаш на учениците треба да им се даде можност сами да ги формираат групите (Brown,
2001: 188; Harmer, 2001: 120-122; Jacobs & Hall, 2002: 54). Откако учениците ќе започнат со работа,
наставникот ја набљудува нивната работа и ако има потреба им помага во завршувањето на
задачата, но тој не треба да има доминантна улога. На крајот групите ги презентираат своите
резултати, идеи или заклучоци, а наставникот им дава повратна информација.
Табела 3. Позитивни и негативни страни на работа во групи.
Позитивни страни

Негативни страни

Динамична интеракција помеѓу
учениците
Поголемо време за зборување за
сите ученици
Поголема соработка и меѓусебно
помагање

Потребно е време за организирање
на групите

Порелаксирана атмосфера
Поголема мотивација за учење
Поголема сигурност за
срамежливите ученици
Развивање на одговорност и
самостојност кај учениците
Развивање на комуникативните
вештини
Поголеми можности за усвојување
на јазикот

Поголема врева во училницата
Можна употреба на мајчиниот јазик
Непожелна форма за работа за
некои ученици
Некои ученици може да
доминираат, а други да бидат пасивни
Некои групи може да завршат
порано од другите
Помала контрола врз сите ученици
Членовите на групите може да не
сакаат да соработуваат

Некои од негативните страни на групната работа може да се избегнта со правилно
планирање и организација. На пример, за да се поттикнат учениците да зборуваат на целниот
јазик, наставникот треба да ја објасни важноста на вежбање на јазикот, да воспостави правила
за користење на целниот јазик, да одговори позитивно на нивните напори да го користат
целниот јазик и слично (Scrivener, 2005: 101). За да се избегне доминација на дел од учениците
во групата, наставникот може да им даде различни улоги и задачи на членовите на групата
или да додели броеви на секој ученик така што по завршувањето на активноста, ученикот чиј
број ќе го каже наставникот треба да ги презентира резултатите од работата на групата (Jacobs and Hall, 2002: 52). Ако некои групи завршат порано од другите, тие може да си ги споредат
резултатите или може да им се даде друга кратка активност. Но, при групната работа потребно
е да се одреди и временски период за завршување на активноста да се поттикнат учениците да
ја планираат и завршат задачата на време.
Работа во парови
Работата во парови на некој начин е слична со работата во групи, но има и одредени
разлики. Според Браун (Brown, 2001: 182), оваа форма на работа е посоодветна кога задачата
е кратка, поедноставна и поконтролирана во однос на структурата. Како и групната работа,
работата во парови треба да е добро организирана и на учениците треба да им се дадат јасни
инструкции. Во зависност од видот на активноста, по давањето на инструкциите пожелно е
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наставникот да ја демонстрира активноста со уште еден ученик или да побара доброволци да
ја демонстрираат активноста. Ако активноста е дијалог, интервју или играње по улоги, неколку
парови може да ја изведат пред целиот клас.
Многу од позитивните и негативните страни на работата во групи се однесуваат и на
работата во парови. Покрај наведените карактеристики во табела 4, други позитивни страни на
работата во парови се следниве:
- Максимално време за зборување на сите ученици
- Помалку конфликти од работата во групи
- Истовремена активност на сите ученици
- Зголемување на самодовербата на учениците
- Учениците може да си помагаат и да учат еден од друг
- Полесно организирање од работата во групи
Индивидуална работа
И покрај тоа што работата во парови и групи е многу корисна за учениците, има ситуации
кога учениците работат индивидуално. Индивидуалната работа исто така има голем број
предности. Наставникот може да дизајнира програма за учење според стилот на учење,
потребите и интересите на индивидуални ученици. Учениците може да работат различни
задачи по свој избор или во договор со наставникот според поставените краткорочни цели.
Секој ученик може да го избере темпото на работа, нивото, темата или вештината која сака
да ја развива (Ur, 1991: 235). Она што е од особена важност е што факторите како што се
вознемиреност, стрес или натпреварувачки елементи кои се присутни во активности кои се
работат во парови или групи не претставуваат пречка при индивидуалната работа.
Но, како и останатите форми, и индивидуалната работа има негативни страни.
При индивидуалната работа недостасува еден од најважните услови за развивање на
комуникативните способности на учениците, бидејќи освен со наставникот ученикот не
комуницира со другите ученици. Исто така, индивидуалната работа не одговара за холистичките,
активните и екстровертните ученици кои преферираат да учат преку интеракција со другите
ученици. Конечно, прилагодувањето на програмата според стилот на учење на ученикот може
да биде и штетно, бидејќи за учениците е пожелно да работат и надвор од својата зона на
комфорт и да користат техники кои можеби во почетокот не им се допаѓаат, но се неопходни за
развивање и на други способности и вештини (Scarcella and Oxford, 1992: 63).
Заклучок
Работата на наставникот не се однесува само на презентирање и објаснување на новиот
материјал и обезбедување можности за вежбање и утврдување на знаењето. Таа исто така
вклучува и организирање на работата во училницата и создавање атмосфера во која учениците
се чувствуваат сигурни и во која можат да го развиваат својот потенцијал. Еден од аспектите
на организација на часот се однесува на одредувањето на соодветна форма за работа. Во
зависност од целите и фазата на часот, видот и редоследот на активностите или расположението,
наставникот може да користи фронтална работа, работа во групи и парови, или индивидуална
работа. За да ги направат часовите интересни и за да ги поттикнат учениците активно да
учествуваат во активностите, наставниците треба да користат разновидни форми на работа.
Во наставата по странски јазици е особено значајно наставниците да обезбедат можности за
зборување и користење на јазикот, што може да се постигне преку користење на соодветни
задачи и активности и организирање на учениците во парови и групи со што значително се
зголемува времето за зборување на сите ученици и се овозможува полесно развивање на
комуникативните вештини и компетенции на учениците.
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ПСИХОЛОШКИОТ ПРОФИЛ НА ХАРИЗМАТИЧНИТЕ ЛИДЕРИ
АПСТРАКТ: Харизматично лидерство е моќна и ефективна форма на лидерство која
инспирира и мотивира кон општествени и организациски промени. Овoj труд се однесува на
харизматичните лидери кои со својата личност и однесување влијааат на емоциите, верувањата
и вредностите на следбениците и постигнуваат тие со нив да се идентификуваат и да ги
имитираат (Bass, 1990). Најефикасно е она харизматично лидерство кое има моќ на позитивна
трансформација врз следбениците. Харизматични лидери кои се и трансформациски, имаат
способност значајно да ја изменат организацијата и нејзината култура. Моќта на ова лидерство
го прави многу привлечно за истражувачите и лидерите, особено во делот кој се однесува
на карактеристиките на личноста кои се во корелација со харизматичното лидерство. Ова
истражување е насочено кон одговори на клучните прашања поврзани со личноста на
харизматичниот лидер, односно неговиот психолошки профил. Ова истражување покажа
поврзаност на одредени црти на личноста со харизматичноста на лидерот. Според наодите на
ова истражување може да се заклучи дека психолошки профил на лидерот, во голема мерка,
го детерминира харизматичното лидерство.
Клучни зборови: харизматично лидерство, психолошки профил, црти на личноста.
ABSTRACT: Charsmatic leadership is powerfull and effective form of leadership which inspires and motivates socal and organisational changes. This paper is about the carismatic leaders who
influence their followers with their personality, emotions and beliefs and also make them willing
to imitate and to indentify with them (Bass, 1990). The most efficient charismatic leadership is that
which has the power to make positive transformation of its followers. Charismatic leaders are also
tranformational and have the ability to make significant change of the organisation and its culture.
The power of this leadership makes it attrative to researchers and leaders, especially the part about
personal features which correlate the charismatic leadership. This research paper is about answering
the most important questions connected to the personality of the harismatic leader and his psychological profile. It also shows the connestion of certain characteristics of the person with the charisma
of the leader. According to the evidence of this research, it could be concluded that the psychological
profile of the leader determine the charismatic leadership.
Key words: charismatic leadership, psychological profile, personal features
ВОВЕД
Општествениот, социјалниот и економскиот развој е резултат на промените на
постоечките состојби и решавање на актуелните проблеми на иновативен начин. Теоријата за
харизматично лидерство на Вебер, 1946 постулира дека харизматичните лидери се тие кои ги
поттикнуваат и поведуваат промените и го иницираат надминувaњето на состојбите на статус
кво ( Bass, 1990). Харизматичните лидери ја постигнуваат оваа цел со презентирање на моќна
визија која ги инспирира и мотивира следбениците кон општествени промени. Во современата
литература харизматичното лидерство се разгледува во рамките на трансформациското
лидерство - доминантните парадигми на современиот менаџмент, која се обиде да ја објасни
единствената врска меѓу лидерството и менаџментот. Харизматично лидерство е она во кое
лидерот, со својата личност и однесување влијае на емоциите, верувањата и вредностите на
подредените и постигнува тие со него да се идентификуваат и да го имитираат. Харизматичниот
водач ја зголемува гордоста и достоинството, предаденоста и самодовербата на подредените
и ги насочува кон заедничка цел или визија. Харизматичното лидерство често се испреплетува
со трансформациското, но сите харизматични лидери не се и трансформациски, т.е немаат
способност значајно да ја изменат организацијата и нејзината култура. Според Бас најефикасно
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е харизматичното лидерство кое е разгледувано во рамките на трансформациското како
сложен и повеќедимензионалн конструкт и нова парадигма на современото лидерство (Bass,
1990).
ЛИЧНОСТА И ПСИХОЛОШКИОТ ПРОФИЛ НА ХАРИЗМАТИЧНИТЕ ЛИДЕРИ
Постоеле бројни обиди да се процени поврзаноста на харизматичното лидерство
со индивидуалните особини на личноста. Некои студии ја испитувале поврзаноста на
харизматичното лидерство со одредени психолошки фактори како што се екстраверзија,
емоционална стабилност и отвореност, други автори ја испитувале поврзаноста со потребата
за моќ и со моралното расудување (Barling, 2000). Исто така, испитувана е поврзаност со
нивото на интелигенција, резултатите говорат дека корелацијата помеѓу овие конструкти се
движи од ниско ниво од 0,09 за отвореност до 0,23 за екстраверзија (Barling, 2000). Група на
автори Аволио, Валдман и Јамарино говорат дека харизматичното лидерство бара личност
со соодветен психолошки профил кој вклучува морална и етична компонента, енергичност,
самодисциплина, волја и смелост и достојност за почит (Bass, 1990).
Во литературата се наведуваат следниве заеднички карактеристики на трансформациските
водачи:`способности, црти на личноста, лични компетенции и социјални компетенции.
Способностите кои ги поседуваат харизматичните водачи се: интелигенција, мудрост,
љубопитност, желба за учење и развој, вештини за анализирање, капацитети за артикулација
на визија, професионална експертиза. Особините на личноста ги издвојуваат квалитетите или
карактеристиките на личноста како клучни за харизматичните се интегритетот и самодоверба,
силна вредност и принципи, храброст, смелост, ризикување, емоционална сила, зрелост,
самоконтрола, транспарентност, искреност, доверливост, иницијатива.
ЛИЧНОСТА И ПСИХОЛОШКИОТ ПРОФИЛ
Во психолошката литература се истакнува дека помеѓу личноста, цртите на личноста и
емоциите постои одреден меѓусебен однос (Pogacnik, 1986). Цртите на личноста се резултат
на мешавина на емоциите. Секоја црта на личноста е составена од најмалу две емоции, па со
бирањето на цртите на личноста имплицитно се искажуваат емоционалните диспозиции. Плучик
и Келерман го испитувале тој однос, тие го вреднувале релативниот степен на секоја од осумте
примарни емоции на човекот. Релативната сила на основните црти на личноста е прикажана со
психолошки профил, кој овозможува одредени црти на личноста меѓусебно да се споредат и да се
утврди нивното значење за поединецот. Тие црти се: репродукција - ја одразува емоционалната
состојба радост. Инкорпорација - ја одразува емоционалната состојба прифаќање. Умерено
изразена инкорпорација е знак за способност на личноста да се менува себеси низ нови
искуства, да прифаќа нови идеи и на луѓето да им приоѓа со доверба. Неконтролираноста е
карактеристична особина на личноста која ја одразува емоционалната состојба импулсивност,
односно потребата за нови искуства и доживувања. Тоа се љубопитни индивидуи чија смисла
на животот се состои во постојано движење, а активноста им е ненасочена. Самозаштитата
е карактеристична особина на личноста која ја одразува емоционалната состојба страв, а
умерената укажува на претпазливост. Агресивност е карактеристична особина на личноста
кога е умерена означуваат личност која е асертивна, борбена и енергична. Експлорација е
карактеристична особина на личноста која ја изразува емоционалната состојба очекување
или планирање. Личност со изразена експлорација е организирана и целисходна, адекватно и
добро врамнотежена и има солидна самоконтрол, планира и е способна за долго вложување
на напор.
ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИКАЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПОВРЗАНОСТА ПОМЕЃУ ПСИХОЛОШКИОТ
ПРОФИЛ И ХРИЗМАТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО
Во овој труд се испитува поврзаноста на одредени црти на личноста и харизматичното
лидерство. Истражувањето е извршено со 65 менаџери од образовни институции, кај кои е
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одреден лидерскиот стил и измерен психолошкиот профил, со помош на стандардизирани
инструменти за мерење на овие варијабли. Харизматично лидерство, е мерено со
мултифакторски прашалник за трансформациско водство- МLQ, а психолошкиот профил е
мерен со Ајзенковиот прашалник Профил индекс на емоции- ПИЕ и прашалник за мерење на
емоционалните компетенции ПЕК-45 (Такшиќ).
Пресметана е мултипла корелација меѓу зависната варијабла - харизматично лидерство
и психолошкиот профил претставен со димензиите личноста: екстраверзија, репродукција,
инкорпорација, самозаштита, експлорација, неконтролираност и агресивност, самосвесноста,
самоконтролата, самомотивацијата и емпатијата мерени. Коефициентот на мултипла корелација
помеѓу трансформациското лидерство и сите 9 предиктори изнесува 0,61. Постои статистички
значајна поврзаност помеѓу харизматичнот водач и цртите на личноста мерени со тестовите за
личност ПЕК-45 и ПИЕ тестот, кога таа поврзаност се однесува на сите црти на личноста.
N Број на
испитаници

R К.мултипла
корелација

D К.мултипла
детерминација

65

0,61

0,372

Варијанса
37,2%.

E К. на
ефикасност

Т
Стандардна
грешка
0,0635

20,75%

Мултипла корелација помеѓу харизматичното лидерство и психолошкиот профил на лидеот
Процентот со кој 9 - те предиктори - црти на личноста: репродикција, инкорпорација,
самозаштита, експлорација, неконтролираност, агресивност, оптимизам, самосвесност,
самопроцена, самовладеење учествуваат во харизматичното лидерство изнесува 37,2%, што
покажува дека харизматичниот лидер има одреден психолошки профил. Во табелата што
следи претставени се корелациите помеѓу харизматичното лидерство и сите предиктори
на психолошкиот профил поединечно: самосвесност, самовладеење, самомотивација,
самозаштита. Харизматичното лидерство значајно корелира со самосвесноста, самовладеењето
и самомотивирањето. Самовладеење или управување со своите емоции е најдобар индикатор
на харизматично однесување, кога е сам (r = 0,50; p<0,001) меѓутоа, кога е додадена
самопроцената, корелацијата се зголемува до 0,56, а коефициентот на детерминација, се
зголемува до 0,313. Kога се земени сите три компетенции заедно корелацијата се зголемува
до 0,58 (p<0,001), а коефициентот на детерминација изнесува 0,336. Кога овие предиктори се
земени заедно со самосвесност, самопроцена и самовладеење, тогаш мултилпата корелација
сезголемува до 0,61 (p<0,001), а учеството на психолошкиот рофил со наведените црти на
личноста, во детерминирањето на трансформациското лидерство изнесува 39,69%.
ТВ
Самосвесност
Самовладеење
Самомотивирање
С
Е
Н
Р
И
А

ТВ
1
0,33***
0.41***
0,50
0,31
0,264
0,12
0,218
0,239
0,12

свесност

контр

мотив

С

Е

Н

Р

И

А

1
0,436
0,33
0,209
0,2291
0,2
0,246
0,281
0,076

1
0,312
0,208
0,21
0,19
0,2166
0,291
0,041

1
0,207
0,198
0,199
0,137
01382
0,031

1
0,32
-0,45
0,030
0,414
-0,367

1
-0,31
0,013
0,109
-0,242

1
0,023
-0,002
0,128

1
0,689
-0,268

1
-0,345

1

Табела Корелации помеѓу трансформацискиот стил на лидерство и 9 предиктори: самосвесност
(ЕКС1), самопроцена (ЕКС2), самовладеење (С3), самозаштита (С), експлорација (Е), неконтрола
(Н), репродукција (Р), инкорпорација (И), агресивност (А) и интеркорелации
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Добиените резултати укажуваат на следниов психолошкиот профил на личноста која
е способна за харизматично лидерство: самосвесна, оптимистична и отворена личност со
оптимална самодоверба и срдечно и пријателско однесување, која ужива во присуство на
други луѓе, која е способна да се менува низ нови искуства, да прифаќа нови идеи и на луѓето
да им приоѓа со доверба. Љубопитна и со потреба за нови искуства и доживувања, борбена и
енергична и склона кон пресметан ризик. Личност која е организирана и целисходна, адекватно
и добро врамнотежена и со солидна самоконтрола. Тоа е личност која експериментира, планира
и е способна за долго вложување на напор, оптимистична, самосвесна и емпатична.
ЗАКЛУЧОК
Харизматични лидери кои се и трансформациски, имаат способност значајно да ја изменат
организацијата и нејзината култура. Моќта на ова лидерство го прави многу привлечно за
истражувачите и лидерите, особено во делот кој се однесува на карактеристиките на личноста
кои се во корелација со харизматичното лидерство. Според многу истражувања како најзначајни
квалитети на личноста се наведуваат: способност да се инспирира доверба, поседување
енергија и ориентираност кон акција, пријатност и изразување на емоции, подготвеност
за преземање на ризик, користење на неконвенционални стратегии, промовирање на
сопствената личност, минимален внатрешен конфликт, силна вредност и принципи, храброст,
смелост, ризикување, емоционална сила, зрелост, самоконтрола, транспарентност, искреност,
доверливост, иницијатива, и сл. (DuBrin, 1955).
Претпоставката за постоење на одреден психолошкиот профил на харизматичните
лидери е потврдена во ова истражување со пoстоење на висока корелација меѓу одредени
особини на личноста и харизматичното лидерство. Високиот коефициент на корелација
укажува дека харизматичноста корелира со психолошки профил кој вклучува високо ниво на
самосвесност, зрелост, самодоверба и верба во другите, социјална и емоционална свесност и
емпатичност. Според овие наоди може да се предвиди дека психолошки профил, во голема
мерка, го детерминира харизматичното лидерство. Преостанува оваа поврзаност да се
доистражува, и да се докажува влијанието врз успешноста во различни ситуации. Во последниве
години постојат многу семинари, трудови и истражувања кои се занимаваат со прашањето за
личноста на лидерот и нејзиниот развој како предуслов за еволуирање од менаџери во лидери.
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ХУДОЛИНОВАТА МЕТОДА (HUDOLIN’S METHOD) КАКО
СОВРЕМЕН И ЕФИКАСЕН НАЧИН ВО СПРАВУВАЊЕТО СО
АЛКОХОЛИЗМОТ
Апстракт: Терапијата на алкохолизмот е мошне комплексен социо – психолошки и
медицински проблем, во кој се опфатени социотераписки, психодинамски и фармаколошки
постапки. Најчесто опфаќа фармаколошко лекување во комбинација со психотераписки и
социотераписки методи. Психотерапијата претставува вербална интеракција меѓу терапевтот
и клиентот – алкохоличар, со намера да се сменат емоциите, однесувањето и верувањата
поврзани со неговото консумирање на алкохол. Му помага на зависникот да се разбере себеси,
своите проблеми и мотивации подобро; им помага на алкохоличарите кои се подложени на
третман да научат да им одговорат на предизвиците, да ја преземат контролата на својот живот
и да научат на здрав начин да се справат со предизвиците. Психотерапијата користи техники за
да се зголеми свеста и самонабљудувањето за да ги поттикне лицата да го променат начинот на
размислување и однесување за да ги постигнат промените кои ги бараат.
Клучни зборови: психотерапија, зависност, клубови, алкохоличар, апстиненција
Abstract: The treatment of alcoholism is a rather complex socio-psychological and medical
problem, involving sociotherapeutical, psychodynamic and pharmacological procedures. Frequently
it comprises pharmacological treatment in combination with psychotherapeutical and sociotherapeutical methods. Psychotherapy represents a verbal interaction between the therapist and the
client – alcohol dependent individual, the intention being to change the emotions, behavior and beliefs related to his alcohol consuming. It helps the addict to better understand himself, his problems
and motivations; it helps the alcoholics in treatment to learn to respond the challenges, to overtake
the control over their lives and to learn in a healthy way to deal with challenges. Psychotherapy
uses techniques to raise the awareness and self-observation in order to encourage the individuals to
change their way of thinking and behavior and to achieve the changes they are looking for.
Кey words: psychotherapy, addiction, clubs, alcoholic, abstinence
Вовед
Алкохолизмот е актуелен проблем, како од општествен, социјален, така и медицински
аспект. Тој е неинфективна епидемија на XXI-от век. Според морбидитетот и морталитетот,
зависноста од алкохолот се наоѓа на трето место меѓу сите нарушувања на здравјето, после
кардиоваскуларните и малигните заболувања.
Факт е дека алкохолот е доста искомерцијализиран, што би било „грев“ а да не се зборува
за него. СЗО кажува дека, во светот од него страдаат 62 милиони луѓе. Полека но сигурно, го
менува човештвото бидејќи станува алатка број еден за манипулација и „опуштање“ на умот.
Во Јапонија и Русија претставува голем социјален проблем. Додека Русите, се потрудија
да казнуваат и затвораат компании за производство, како и барови за служење на алкохол,
Јапонците слободно продаваат на улица. Ниту едните, ниту другите, успеваат да го намалат ова
општествено зло. А во Македонија, податоците велат 0,02% од населението, една смешна бројка,
далеку од реалната. Во едно сегашно истражување во Портланд (Орегон, САД), откриено е дека
22% од самоубиствата се извршени во пијана состојба. Според Националната администрација
за безбедност во светот, докажано е дека 10% од сите луѓе кои се здобиле со телесни повреди
при возење биле поради пијанство, а околу 35% од смртоносните сообраќајни незгоди се
направени под дејство на алкохол. Овие бројки ни прикажуваат една хорор слика на реалноста.

страна | 268

01.05.2014 год.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Актуелноста на проблемот - алкохолизам
Ако во виното е вистината – кај алкохоличарите таа не е ниту малку розова, туку напротив
горчлива, испреплетена со многу трауми како за зависникот така и за семејството. Се смета дека
во целиот свет алкохолизмот претставува една од најтешките, и по број на случаи, најмасовна
социјална “болест“. Социјална, поради тоа што има тешки социјални последици од кои страда
целото општество. Факт е дека сè повеќе расте потрошувачката на алкохолни пијалаци, сé
почесто пијат млади луѓе, расте бројот на изостаноци од работа и рана инвалидност поради
алкохолизам, алкохолот предизвикува намалување на работоспособноста, несреќи на работа,
прерана смрт и др. Алкохолизмот кај адолесцентите претставува еден вид претсобје кон уште
поголемата зависност – наркоманијата.
Во последно време оваа зависност уште се нарекува и „стил на живеење“. Многу луѓе со
извесни психички слабости не можејќи да ги решат своите лични конфликти прибегнуваат
кон употреба на разни алкохолни пијалаци за да би ја олесниле својата внатрешна напнатост
или привремено „решиле“ својата тешка состојба. Така постепено тие сами стануваат жртва
на „факторот на олеснување“ – алкохолот. Често пати се започнува со обично т.н. социјално
пиење. Повеќемина остануваат на тоа ниво, додека еден дел со почесто и повеќе консумирање
на алкохол навлегуваат во алкохолизам.
Кај алкохоличарите постои нарушување на психичките и физичките функции. Основните
симптоми кај нив се манифестираат во промената на карактерот, во моралната, етичката,
телесната и социјалната измена на личноста. Од ден на ден кај болниот отапуваат моралните
чувства, чувството на одговорност кон фамилијата, работата и општеството. Доколку степенот
на алкохолизмот се зголемува, до толку се сé потешки и оштетувањата на интелектуалните
функции. Кај алкохоличарот опаѓа способноста за концентрација, се губи интересот за општите
настани, мисловниот тек станува сé потежок, се губат идеите, инвентарот на знаења постепено
слабее, се развива површност во работата, помнењето од ден на ден слабее, сè почесто се јавува
некритичност, емоционална нестабилност, зголемена раздразливост, судири со околината,
семејството и општествените прописи.
Алкохоличарите се личности кои своето нарушено однесување и душевно функционирање
го „лечат“ со алкохол. Честопати тие своите постапки и испади ги оправдуваат прикажувајќи се
како жртви на околностите кои ги натерале на прекумерно пиење. Можно е алкохоличарот
и пред развојот на зависноста да пројавува одредени пречки во однесувањето и психичкото
функционирање бидејќи живеел во одредени неповолни социјални или економски околности,
но тоа што тој одбрал алкохолот да му биде „лек“, „утеха“, „забава“, тоа сепак е исклучително
негова лична одлука. Поради овие причини на алкохоличарот треба јасно да му се даде до
знаење дека неговата склоност кон алкохолот е причина за она што му се случува нему и на тие
околу него, а доколку сака да ја исправи таа грешка, најнапред треба да се соочи со неа.
Психотераписки методи
Најдобрите методи за лекување на алкохолизмот варираат, зависно од индивидуалните
медицински и лични потреби. Некои алкохоличари кои го препознаваат нивниот проблем се
лекуваат сами од себе, додека други пак бараат долгорочна индивидуална или групна терапија,
која може да вклучи и хоспитализација, а некои воопшто не бараат третман. Овие луѓе не
бараат третман како резултат на комбинацијата од фактори, вклучувајќи го игнорирањето на
симптомите на зависноста, социјалниот страв од фактот дека ќе биде етикетиран од заедницата
како алкохоличар и неволјата да прифати доживотна апстиненција од алкохол како една од
целите на лекувањето.
Психотераписките методи на лечење на личноста – алкохоличар се применуваат по
детоксикацискиот третман и можат да бидат индивидуални, групни и семејни.
- Индивидуалната психотерапија е психотерапевтски процес базиран на однос на
еден психотерапевт и еден клиент. Во индивидуалната психотерапија терапевтот
користи методи и техники. Нејзина цел е да му помогне на клиентот да го локализира
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и надмине проблемот со алкохолот. При индивидуалната психотерапија процесот
може да биде воден користејќи техники на психоедукација, советување, освестување
на конфликтите, постигнување на увид, стекнување на сознание за сопствените
механизми, препознавање и контрола на емоциите, учење на нови обрасци на
однесување и слично, со единствена цел постигнување на промена. Најчести
психотераписки методи за третирање на проблемот со алкохол се: когнитивно бихевиоралната терапија и психоаналитичката психотерапија.
Kогнитивно - бихевиоралната психотерапија како метод во лекувањето на зависници
од алкохол е насочена кон менување на научените модели, идентификација и поправање
на критичното однесување кон алкохолот. Овој модел им овозможува на клиентите да ги
антиципираат проблемите и да ја подобрат нивната самоконтрола во кризна ситуација.
Истражувањата покажале дека вештините кои се научени при оваа психотерапија, остануваат
и откако ќе заврши.
Психоаналитичката психотерапија при лекување на зависници од алкохол има за цел
да му помогне на пациентот да се ослободи од скриените механизми во психата, односно од
вообичаените шеми на однесување. Алкохолизмот, според психоаналитичарите е одраз на
потсвесната желба за самоуништување, па психоанализата придонесува личноста – алкохоличар
да ги ублажи постоечките тенденции во неа.
- Групната психотерапија е терапија која е базирана на групни сесии, во кои
поголем број на клиенти се третираат во исто време од страна на професионален
психотерапевт. Овој вид психотерапија им нуди на алкохоличарите да се чувствуваат
како дел од заедница, споделувајќи ги своите искуства, желби и стравови. Корисна е
бидејќи поттикнува емпатија, алтруизам и интерперсонални вештини за развој, кои
се чест недостаток на личностите – зависници од алкохол. Во Република Македонија
функционираат клубови на лекувани алкохоличари во повеќе градови, каде
професионалци работат со лекуваните зависници по принципот на групна терапија.
- Семејната психотерапија во процесот на лечење на алкохоличарот го вклучува
целото семејство, и е насочена кон менување на функционирањето на семејството
во целина, и поттикнување на членовите да се вклучат директно во помагањето на
личноста – алкохоличар. Оваа терапија е фокусирана на емотивниот живот на целото
семејство, а не само на членот зависник од алкохол. Вклучува менување на семејниот
модел и промена на релациите меѓу членовите, со цел да се избегне потхранувањето
на проблемот.
Проблемите поврзани со алкохолот ширум светот, а особено во Европа, претставуваат
сериозна пречка во надежите на луѓето за постигнување на благосостојба. Семејствата кои
се соочуваат со овие проблеми живеат во постојана емоционална напнатост, живот полн со
грижи, што е препрека за сите членови на семејството со смиреност да се соочуваат со животот.
За да се справи со овие проблеми, проф. Владимир Худолин, во 1964 година ги востановува
Клубовите на лекувани алкохоличари, со препорака дека целото семејство би требало да биде
присутно, што значи дека сите членови на семејството, вклучувајќи ги и децата.
Ова е предуслов, доколку семејствата навистина сакаат да го променат својот стил на
живеење и да ја подобрат меѓусебната поврзаност. Благодарение на стимулацијата што ја
пружа услужителот-учител, кој мора да биде добро обучен, сите членови на семејството можат
конечно да добијат еден хуман и општествен подем.
Според Худолин: „Клубот на алкохоличари во третман работи врз основа на систематскиот
пристап. Тоа значи дека треба да ги набљудуваме проблемите поврзани со алкохолот во рамките
на био-социјалниот систем каде што личноста живее и работи. Важно е клубот да му се обрати
на целото семејство, бидејќи тоа е најважниот био-социолошки систем за секоја индивидуа.
Специфичното однесување што се однесува до консумирањето на алкохолот мора да се зема
во предвид како дел од општото однесување на системот. Поради тоа третманот на таквата
индивидуа, мора да се одвива во рамките на системот на семејството, бидејќи промената во
однесувањето не може да се одвива надвор од тој систем“.
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Улогата на КЛА
Клубовите на мултисемејните заедници со тешкотии предизвикани од пиењето алкохол
и други комплексни проблеми се темелат на социјално – еколошкиот принцип кој е динамичен
и отворен спрема промените и постојано се менува во лонгитудиналната динамика на
развојот. Развојот на клубовите е условен од потребата да се најде начин за успешна соработка
со семејствата кај кои ќе се јават проблеми и комплексни тешкотии предизвикани од алкохолот.
Во литературата се опишани близу 50 различни теоретски пристапи. Социјално – еколошкиот
пристап е многу динамичен и се менува под влијанието на повеќе надворешни чинители,
податоци добиени од научните истражувања, здравственото законодавство, политичките и
социјалните случувања и искуствата од практичната работа.
Од исклучителна важност е адекватно спроведување на третманот со алкохоличарите
заради побрза рехабилитација и ресоцијализација. Тоа значи да им се овозможи здравствено
опоравување и враќање во семејната, но и работна средина.
Лекувањето опфаќа две фази:
Првата фаза е фаза на интензивно лекување (болничко лекување со доминантен учинок
на фармакотерапијата, трае околу еден месец).
Втората фаза е фаза на продолжено лекување (рехабилитациона фаза, трае барем една
година после болничкото лекување). Оваа фаза е особено значајна бидејќи претставува период
на рехабилитација што се спроведува во КЛА.
Клубот претставува повеќесемејна тераписка заедница, која врши едукација на членовите
за алкохолизмот. КЛА треба да има максимум 12 семејства (30-тина членови). Основната
цел е менување на стилот на живеење на вклучените семејства. Состаноците се одржуваат
еднаш неделно. На секој состанок се одредува тема за која се расправа. Состаноците на КЛА
претставуваат модифициран тип на тераписка заедница. Од сите членови се бара трајна и
потполна апстиненција. КЛА треба да биде вклучен и во примарната превенција, заради
спроведување на разни истражувања поврзани со алкохолизмот.
Вкупниот број на КЛА во поедини земји изнесува: Италија – 2350, Хрватска – 250, Словенија
– 120, Србија – 30, Македонија – 8, Грција – 7, Норвешка – 8, Шри Ланка – 3 итн. Се препорачува
на 10.000 жители да има еден клуб.
Клубовите на лекувани алкохоличари се општествено правни организации во кои се
вклучуваат лекуваните алкохоличари и нивните семејства, но и граѓани кои го прифаќаат
животот без алкохол. Може да се регистрираат како НВО или како составни делови на
здравствените организации.
Основната улога на клубот е:
- Да се зацврсти апстиненцијата, нејзиното одржување и стабилизација како психичка,
така и физичка.
- Промена на старите и стекнување на нови навики.
- Полесно совладување на апстиненцијалните кризи.
- Помагање и други да почнат со лекување и да истраат во апстиненцијата.
- Рехабилитација и воспоставување на изгубените улоги во животот и вклучување во
нормални секојдневни текови на животот.
Состанокот на клубот има три фази:
1. Фаза на доаѓање на членовите – се одликува со спонтана комуникација меѓу членовите.
2. Тематска фаза – тоа е терапискиот дел од работата на клубот. Се обработуваат разни
теми од алкохолизмот и секојдневниот живот, при што членовите земаат активно учество.
3. Забавно-рекреативна фаза – членовите во опуштена и пријатна атмосфера, со кафе или
сок, ги користат просториите на клубот за разни активности.
Во клубот секој пациент влегува во текот или после фазата на интензивно лекување, со
обврска тука да помине најмалку една година. Во праксата се случува, значителен број членови
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да продолжат активно да учествуваат во работата на клубот и по истекот на ова време. Очигледно
е дека искуствата и поддршката која се добива таму е нешто што на многу членови им е драгоцено
и од што не сакаат да се одречат. Третманот во клубот на лекувани алкохоличари чини многу
малку, претставува најекономичен дел на терапијата, но е незаменлив во лекувањето.
Интензивната фаза на лекување подразбира пред сé лекување со лекови заради
отстранување на симптомите на апстиненцијална криза и опоравување на оштетените телесни
органи, додека лекувањето во клубот претставува еден вид психотераписки и социотераписки
третман насочен кон одржување на потполна и трајна апстиненција.
Заклучок
Крајна цел од терапевтското дејствување е апстиненцијата. Колку подолго алкохоличарот
ќе апстинира, толку подобро ќе се чувствува. Тој постапно ќе ги менува животните навики, ќе
стекнува нови пријатели, ќе напредува на работното место, повеќе ќе заработува и сл. Доколку
алкохоличарот само престане да пие, а не ги промени навиките во животот, тоа не е добар
знак и обично води кон рецидив. Вистинското истрезнување во животот на алкохоличарот не
се состои само во престанок на пиењето алкохол, туку во менувањето на стилот на живот и
животните вредности. Престанокот на пиење алкохол е само прв и основен предуслов за да се
зачекори кон подобар, поисполнет и посреќен живот, а тоа е реално остварливо. Токму затоа во
Р. Македонија функционираат КЛА со едуцирани стручни кадри, спремни за помош и поткрепа
во секое време. Тоа што е потребно е: поддршката за превенција на ова зло која настојува да ја
надвладее нашата надежна иднина.
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МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ВО ЗАЕДНИЦА
COMMUNITY MENTAL HEALTH
Abstract: Community mental health integrates medical, psychological and social care for person with mental health problems within community- meaning deinstitutionalisation, exit from hospital and exit from social isolation. Community mental health is based on the fact that diagnosis
is only one aspect of life for people with mental health problems. Medical treatment is part of the
support they need - in order to overcome symptoms, to get better and to avoid the repeated episodes of illness. The remaining support is psychological and social and it comes from professionals, but
mainly comes from the family, friends, school, employment, community, neighbourhood as well as
the possibility to use the benefits of the community in the same way as everybody else. Community
mental health is undoubtedely a challenging field for promotion of mental health. All the stakeholders including: individuals, professionals, users and their families, health workers, local community,
political, cultural, social and religious actors, should be involved in the way of understanding, as well
as in the vision what actually community mental health is and how can it be carried out.
Key words: mental health, community, psychosocial, services, promotion
Апстракт: Ментално здравје во заедница значи грижа - медицинска, психолошка и
социјална, за лицата со проблеми во сфера на менталното здравје во рамки на заедницата
(деинституционализација, излез од болница, излез од изолација). Медицинската грижа
се фокусира на ментално здравствениот проблем и медикаментите, психолошката грижа
на емоциите, релациите, доживувањата на себе си и околината, социјалната грижа на
интегрираноста во општеството, продуктивноста и корисноста. Менталното здравје во зедница
е сеуште предизвик за нашиот ментален склоп, културолошката оптовареност со стереотипите
и предрасудите. За негово прифаќање потребна е информираност, едукација, ангажман на сите
ниво на зедницата – лицата со проблеми, семејствата, здравствените работници, психолозите,
социјалните служби, локалната заедница.. Овој труд е интеграт на суштествените аспекти на
ментално здравје во зедница со цел промоција на неговите придобивки.
Клучни зборови: ментално здравје, заедница, психосоцијална грижа, служби, промоција
Менталното здравје и благосостојба се суштествени за квалитетот на животот и му
овозможуваат на човекот и граѓанинот да води активен и креативен живот. Менталното
здравје е важна компонента на социјалната вклученост, продуктивноста, мирот и стабилноста
во средината во која човекот и граѓанинот живее. Оттаму, обезбедувањето на услови за развој
на менталното здравје и благосостојба се императив во секое општество.
Секоја индивидуа има потреби кои се однесуваат на менталното здравје, независно дали
тие потреби имаат дијагноза или не. Оваа општочовечка димензија на менталното здравје
ја прави неговата промоција значајна, токму таму каде што се сретнуваме со тие потреби домот, на работното место, во соседството, во институција или во болница, таму каде луѓето се
чувствуваат почитувани, вклучени и сигурни, или се на маргините во срав и исчекување. Тоа е
суштината на менталното здравје во зедница.
Менталното здравје во зедница е сеуште предизвик за нашиот ментален склоп,
културолошката оптовареност, стереотипите и предрасудите. Тоа е така бидејќи ментално
здравје во зедница подразбира интегрирана долготрајна грижа на лицата со психјатриски
растројства во нашето секојдневие и опкружување. Бара разбирање на оваа проблемaтика
меѓу сите носители на процесот вклучувајќи индивидуалци, професионалци, корисници на
психијатриски услуги и нивни семејства, локални заедници, политички, културни, религиозни
01.05.2014 год.
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заедници...Сите тие треба да знаат што е всушност ментално здравје во заедница и како тоа
може да биде спроведено. Предизвикот се врзува со повеќе фактори меѓу кои: импактот на
растројството врз личноста, семејството, општеството, и секако стигмата како фактор.
Стигмата – не е само користење на погрешен збор или акција. Стигмата е непочитување.
Стигмата е поширок поим од дискриминацијата. Дискриминацијата се однесува на сите кршења
на човековите правата во најширока смисла, додека стигмата е она што е “јавно мислење“
Кршењето на човековите права е казниво, а стигмата иако поширока и посеопфатна сепак
останува само “јавно мислење“. Дестигматизација е прв чекор кон разбирање на менталнот
здравје во зедница. Тоа се постигнува преку информирање, едуцирање, корекција на ставови –
промоција на менталното здравје во зедница.
Промоцијата на ментално здравје во зедница – има значајни здравствени и социјални
придобивки:
- Го зголемува социјалнот вклучување и општествената интеграција на лицата со
проблеми во сфера на ментално здравје;
- Ја поттикнува продуктивноста на лицата со проблеми;
- Се справува со стигмата и ја зголемува свесноста и разбирањето на прашањата за
менталното здравје;
- Има клучна улога во спроведувањето на услугите на сервисите за ментално здравје
во заедницата.
Лицата со проблеми во менталното здравје имаат значајни потреби поврзани со
медицинскиот третман кој мора континуирано да се унапредува и да се пружа низ службите
на ментално здравје во заедница. Но медицицинскиот третман е само дел од поддршката што
им е потребна. Токму менталното здравје во заедница, мора да одговори на многу пошироките
потреби на една “личност“. Пр. вработувањето и останатите окупациони активности, соодветен
дом и.т.н. Семејството, пријателите, училиштето и соодветни комуникации имаат важна улога
во оспособувањето на лицата со проблеми во менталното здравје да уживаат на исто ниво
во заедницата како и секој друг. Многу од факорите кои влијаат на менталното здравје лежат
надвор од здравствена и социјалната грижа и се однесуваат на општествени иницијативи.
Заедницата е место каде промоцијата на менталното здравје има важна улога за:
- Промоција на менталното здравје за сите, работа со индивидуите во заедницата;
- Промоција на човечките и граѓански права во заедницата;
- Превенција на проблемите на полето на менталното здравје, стравот, депресијата,
злоупотреба на дрогата, самоубистава и убиства.
Што е ментално здравје во заедница?
Менталното здравје во заедницата претставуваат служби кои обезбедуваат високо ниво на
адекватна и сеопфатна грижа за менталното здравје на одредена популација, а кои се посветени
на третман и помагање на лицата со ментални растројства. Терминот,,грижа во заедницата,,
првпат е употребен во Британија , во 1957 година. Неговиот историски развој е трасиран од
Bullmer (1987) кој понуди четири карактеристики на менталното здравје во заедница и тоа:
1. Грижа за лицата со ментални растројства во заедницата;
2. Обезбедување на систем на професионални служби надвор од и во болниците;
3. Вклучување на пошироката заедница во грижата за лицата со ментални растројства;
4. Нормализирање, односно обезбедување на оптимални услови за живот на овие лица.
Со други зборови, грижата за менталното здравје во заедницата е претставена преку
организација на психијатриска служба која ги задоволува потребите на зедницата, како
психијатриски сервис, но иствремено се грижи и за спречување на дискриминаторскиот став
кон корисниците на психијатриските услуги, спречување на стигмата, заштита на човековите
права и на секој начин се обидува да ги реинтегрира корисниците во општеството.За тоа се
неопходни психијатриски реформи и реорганизација на класичниот психијатриски модел.
Организацијата на менталното здравје ориентирано кон заедицата подразбира развивање
страна | 274

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

на мрежа на вонболнички установи, т.е. на установи кои во заедницата се повеќе им се
приближуваат на своите клиенти, давајќи им ги своите услуги што поблиску до нивната животна
средина. Установи од таков тип се:
I. Центри за ментално здравје - според различни концептуални модели, се разликуваат
по природата на својата работа, но главно претставуваат установи за дневен престој, во
најразлични форми, за корисниците на психијатриските услуги и со различни дневни
програми;
1.
Дневни центри – ја акцентираат психосоцијалната димензија на третманот, во
однос на медикаментозната. Дневните центри бараат мултипрофесионален пристап во
клиничката работа, каде не е неопходно присуство на психијатар. Тоа се психијатриски
установи од преоден тип – овозможуваат постапен преод на психијатриските пациенти
од душевните болници и од затворените, стационарни психијатриски одделенија
во заедницата.Меѓутоа овозможуваат и прием на пациенти кои претходно не биле
хоспитализирани, со што се обезбедува овие пациенти да ги избегнат несаканите ефекти
на целосната хоспитализација во психијатриските болници.
2.
Дневни болници - „прв чекор“ на премин од болнички на вонболнички
психијатриски третман. Во дневните болници се спроведува задолжителен секојдневен
престој во траење од најмалку неколку часа, во период од 3 до 6 месеци. Дневните
болници имаат за цел корегирање на недостатоците и ограничувањата на третманот во
затвореното психијатриско одделение.
II. Социјалните клубови првично основани во 40-тите години од минатиот век, се јавиле
како резултат на заемно поврзување на психијатриските корисници заради организирањена
средина во која ќе можат да си обезбедат взаемна поддршка. Во фокусот на социјалните
клубови е работната рехабилитација, а не третманот на корисниците на психијатриските
услуги како во центрите за ментално здравје. Во фокусот на социјалните клубови е и
организирањето на рекреативните активности со цел да се зајакнува комуникацијата помеѓу
корисниците на психијатриските услуги, но и меѓу нив и оние кои не се корисници на вакви
услуги, што ја зголемува можноста за социјална рехабилитација. Терапијата која ја обезбедува
социјалниот клуб е единствен облик на третман кој навистина се приближува кон реалните
животни услови. Станува збор за нормална животна ситуација во која секој може да слуша
музика, да танцува, да спортува, да дискутира или со еден збор да го работи тоа што секој
би го работел во секој друг клуб. Природноста на атмосферата во клубот се постигнува со
максимално пренесување на одговорноста и на иницијативноста за се што се случува во
клубот на неговите членови.
III. Терапија во хомосемејна/хетеросемејна средина - Основна карактеристика на терапијата
во хомосемејна/хетеросемејна средина е лечењето на корисникот во неговото/друго
семејство и овозможување на дијагностичко терапевтски пристап не само на корисникот,
туку и на неговата семејна средина.
IV. Заштитини работилници - Работата на психијатриските корисници во заштитните
работилници претставува преодна фаза во процесот на работната професионална (ре)
адаптација на корисниците, од работната терапија во болницата, до извршувањето на
сопствените работно професионални активности во услови на “отворена заедница“. Работата
на психијатриските корисници во заштотните работилници не ги исклучува, туку напротив,
претставува примена на останатите терапевтски постапки.
V. Заштитини домови - приоритетна цел на психијатријата ориентирана кон заедницата. Со
воспоставување на услови за живот во заедницата директно се елиминира исклучувањето
од истата таа заедница , што е реултат на долготрајните хоспитализации во психијатриските
болници, како и на штетните ефекти на самата хоспитализација.Заштитните домови може да
бидат од преоден (привремен) или пак од траен карактер.
VI. Заштитно вработување - низа на програми за помош на психијтриските корисници, во вид
на едукација и оспособување за различни занимања, како и во вид на тренинзи за повторно
стекнување или за обновување на еднаш усвоените работни способности и вештини, кои
поради, феноменот на хоспитализам, како и поради, природата на психичката болест, биле,
на некој начин , загубени или намалени.
VII. Социјални фирми - се фирми наменети за бизнис кои дејствуваат на пазарот, а се основаат
заради вработување на лица со ментални проблеми. Работните обврски се еднакви и за
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лицата со ментални проблеми и за лицата што немаат ментални проблеми. Сите вработени
ги имаат истите права и обврски.Секој вработен треба да биде платен според стандардите за
личен доход, во зависност од ангажираноста и од проуизводствениот капацитет.
VIII. Стипендија за обука – им се доделува на корисниците на психијатриските услуги со цел
да се обучат за извршување на сопствените работни задачи за кои ќе добиваат личен доход.
Таа обука најдобро е да трае една година, период во кој корисниците нема да добиваат плата
туку “стипендија за обука“. По завршување на обуката корисниците ќе бидат вработувани во
редовен работен однос.
Зошто ментално здравје во заедницата?
		
Светската здравствена организација повикува на континуирана деинституционализација
на психијатриските болници кон третман на лицата со проблеми во менталното здравје во
служби во заедницата, коментирајќи дека овој приод дава подобар резултат на нивниот
третман, подобрување на квалитетот на нивниот живот, односно поефикасно имплементирање
и почитување на човековите и граѓанските права. Тоа, исто така значи дека финансискиот
аспект на лекувањето е многу поповолен отколку институционалниот третман.
Резимирано:
- Лекувањето во заедницата дава подобри резултати како за корисниците, така и за
професионалците и за заедницата во целост;
- Придобивките од лекување во службите во заедницата ги надминуваат негативните
последици од институционалниот пристап во лекувањето: раст на апатијата,
резигнација, зависност, деперсонализација;
- Постоењето на систем на служби за ментално здравје во заедницата ја обезбедува и
превенцијата на менталното здравје ;
- Менталното здравје во заедницата го растеретува здравствениот систем од трошоци
во однос на институционалниот систем на лекување, обезбедувајЌи поквалитетен
начин на третман како и повторно враќање во заедницата.
- Движењето кон заедницата е овозможено од развојот на психофармакологијата и
сознанието дека долготрајната хоспитализација може да биде штетна:
- Менталното здравје во заедницата овозможува промовирање и реализација на
човековите права за достојно живеење во заедницата на лицата со ментални
растројства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Белевска Д. Ортаков В. Бајрактаров С. Прирачник за тренинг во област на ментално
здравје. НИП Ѓурѓа, Скопје 2006
2. Белевска Д., Ортаков В., Рихтер К. Ментално здравје во зедницата. Пакт за стабилност.
Скопје, 2006
3. Strathdee, G and Thornicroft, G (1997) Community psychiatry and service evaluation. In:
Murray,R., Hill,P. and McGuffin, P(eds), The essentials of Psychiatry.Cambridge University Press.
pp.234-275
4. Szmukler, G.I., Burgess,P., Herrman,H., Benson,A.,Colusa,S and Bloch,S. (2001)Social psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, 31, 137-148
5. Thornicroft, G. and Tansella, M. (1999) The Mental Health Matrix A Manual to Improve Services.
Cambridge University Press

страна | 276

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Ѓ. Т. Ќимова
«Меѓународен Славјански Универзитет,, gorginakimova@slavinst.edu.mk

37.091.26

ПОТРЕБА ОД КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НИЗ ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
NEED FOR CONTROL OF QUALITY EDUCATION AROUND EXTERNAL
EVALUATION
Апстракт: Поради недоволна објективност на интерното оценување, неизедначените
критериуми кај различни наставници и училишта, како и поради главната цел, следење и
подигнување на квалитетот на образованието, базиран на стандарди, се јави неопходна потреба
од екстерна евалуација. Таа ги контролира постигањата на генерациите кои се школуваат или
завршуваат одреден циклус или степен на образование (полагање на матура, приемни испити
и др.)
Клучни зборови: квалитет, контрола, екстерна евалуација, образование.
Abstract: Due to lack of objectivity of the internal assessment criteria jagged with different
teachers and schools , as well as the main goal , monitoring and improving the quality of education
, based on standards , an essential need for external evaluation . It controls the achievements of
generations who are studying or completing a certain cycle or level of education ( taking an exam,
entrance exams , etc.).
The subject of external testing is quite current, which includes students , teachers and parents
. External evaluation in our little processed and indicates dopolitelni research and suggestions . The
implementation of this innovation in education , most have questioned the objective achievements
of students on courses . The external assessment is evaluated and assessed the achievements and
skills of students , but of teachers , which also assesses whether valid or whether the teacher / professor works according to the criteria for assessing students› knowledge , or run by some of his views
and thoughts on the assessment of each individual.
Basic purpose of external evaluation is monitoring the quality of education , accordingly taking
corrective action and continuous raising its level.
Keywords : quality control , external evaluation , education .
Живееме во време на промени во образованието, време кое е во трка со иновациите, време
кое бара квалитет. Вреднувањето и оценувањето на постигањата на учениците во училиштата
се предмет на следење на Министерство за образование и Биро за развој на образование, кои
се составен дел на најновите документи во основното и средно образование. Во Националната
програма за развој на образованието стои дека во училиштата доминира сумативното
оценување, наместо континуирано и развојно аналитичко следење на напредувањето на
учениците. Во контекст на тоа се наметнува потребата од таково следење. Факт е дека промените
кои се случуваат во образованието бараат менување на стилот на работата на наставниците.
Бараат наставник кој во својата наставна практика ќе применува најразновидни методи,
техники, инструменти, а секако и дефинирани стандарди како мерила за квалитет за следење,
проверување и оценување на ученичките постигнувања. Бараат наставник кој континуирано
ќе го следи и бележи напредокот на секој ученик. Наставник кој при проверувањето, покрај
когнитивните процеси ќе ги следи, проверува и вреднува и сите други сфери на развојот на
личноста. Наставник кој во процесот на оценувањето ќе ги вклучи и учениците и ќе ги научи
како себеси правилно да се проверат и оценат, но и негово екстерно оценување. Напредокот
на секоја земја во светот најчесто се темели на образовен систем што произведува подготвени
граѓани за новото време. Предизвикот на новото време, пак, постојано бара промени во
образовните системи во многу земји во светот, за да создадат ученици што умеат да го
01.05.2014 год.
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употребат сопственото знаење пред наставници што умеат објективно да го измерат знаењето
на своите ученици. Република Македонија е дел од тоа семејство на земји што тежнеат кон
современо образование, кое се темели на објективна проверка на постигањата на учениците и
на наставниците. Екстерната проверка на постигањата е новината за која во нашата држава се
зборува веќе неколку години, а прв пат по многубројни превирања се спроведе 2012/2013 година.
Оваа новина предизвика различни дилеми кај сите партиципиенти во воспитно–образовниот
процес, но и покрај тоа се спроведе релативно успешно. Постојат различни начини на екстерно
проверување и оценување, како и надлежни институции (Министерство за образование, Биро
за развој на образованието, Државен испитен центар и други). Тоа се прави на различни начини,
преку масовни тестирања, со присуство на надворешни овластени оценувачи на испитите итн.
Резултатите од таквите контроли служат како официјални информации, истите се достапни на
пошироката јавност, а често служат и за оценување на работата на наставниците, директорите,
па и училиштата во целина. Предности на екстерното оценување се следниве: поголема
објективност во оценувањето; примена на изедначен критериум; доведува до поголема
мобилност на учениците и наставниците во текот на школувањето; се има увид во степенот на
реализација на поставените цели на одредени степени на образование итн. Негови недостатоци
се: не се води сметка за условите во кои работат одделни училишта; го поттикнуваат учењето
напамет за испитот; се запоставуваат содржините кои не се предмет на екстерно испитување
од страна на учениците; нивната примена е скапа итн.1 Потребата од обезбедување и контрола
на квалитетот на образованието се базира врз следниве сознанија: сознанието за значителна
поврзаност на квалитетот на образованието со неговото континуирано следење и вреднување;
Повратните информации, пак, што ги обезбедува системот на обезбедување и контрола на
квалитетот, на надлежните државни, локални и училишни фактори, како и на другите субјекти им
служат да ја оценат образовната политика, да констатираат дали се реализираат планираните
цели, колку рационално се трошат средствата и слично и да планираат и реализираат решенија
и активности со кои ќе се обезбеди образовниот систем, не само успешно да функционира,
туку и постојано да се развива; Вреднувањето го штити образованието од волунтаризам и
некомпетентност двојна смисла (нестручност од страна на наставниците, повисоките државни
и локални органи и неосновани критики за работењето на училиштата, што во отсуство на
стандарди и критериуми за квалитетно образование е многу тешко да се докажат или негираат).
Системот на обезбедување и контрола на квалитетот обезбедува информации кои се основа за
градење и функционирање и на информативниот систем на образованието.
Децентрализацијата на управувањето со образованието ја наметнува потребата од
изнаоѓање и на нови пристапи во обезбедувањето и контролата на квалитетот на образованието.
Имено, со децентрализацијата се очекува систематско следење и вреднување на работата на
училиштата во добра мера да се пренесе на директорот и на другите субјекти во самото училиште,
зошто со децентрализацијата и со зголемувањето на автономноста на училиштата се менува и
улогата на надворешните установи или овластени советници од државата и тоа од претежно
надзорничка (контролна, инспекциска) во супервизиска. Тоа е уште една сериозна причина
за преземање конкретни активности за менување на сегашната состојба и обезбедување
на следење и вреднување на квалитетот на образованието во предучилишните установи и
основните и средните училишта. ,,Квалитетот воопшто, па и квалитетот на образованието
се дефинира и како придржување кон пропишани стандарди, како при неговото создавање
(обезбедување), така и при неговото вреднување. Според тоа, стандардите се основа за
обезбедување и контрола на посакуваниот квалитет2.
За функционирање на системот за обезбедување и контрола на квалитетот на
образованието многу важен услов е редефинирањето на функциите на веќе постоечките
државни институции (Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат),
како и функционирањето на новите институции (Државен испитен центар, Центар за средно
стручно образование). Овие институции првично го воспоставија системот, пружаат стручна
1
Национална програма за развој на образовнаието во Република Македонија 2005-2015 со придружни програмски
документи. Скопје: Министерство за образование и наука на Р.М., стр.87-88
2
Чонтева., Ж. (2009). Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија.
Скопје: Биро за развој на образование, стр.48
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поддршка во неговата примена, како и се грижат постојано да го унапредуваат сообразно
на општите и образовните промени. Секако процесот на континуирано подобрување бара
постојани инвестиции од секој облик.
Резиме
Темата на екстерното тестирање е доста актуелна, која ги опфаќа и учениците, и
наставниците и родителите. Екстерното оценување кај нас е малку обработено и упатува на
дополителни истражувања и сугестии. Спроведувањето на оваа новина во образованието,
највеќе ги актуелизира објективните постигнувања на учениците по наставните предмети. Со
екстерното оценување се проценуваат и оценуваат постигањата и знаењата на учениците, но и
работата на наставниците, која исто така се оценува дали е валидна, односно, дали наставникот/
професорот работи според критериумите за оценување на знаењето на учениците, или се води
според некои свои ставови и размислувања за оценувањето на секој поединец.
Единстевна цел на екстерното оценување е следење на квалитетот на образованието,
согласно тоа превземање корективни активности и негово континуирано подигнување на
повисоко ниво.
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ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ДИГИТАЛНОТО ДОБА: ПРЕДИЗВИЦИ И
РЕШЕНИЈА
Ние мораме да ја пресоздадеме училницата во светот во кој живеат
ученицитеАнонимен
Апстракт: Во оваа истражувачка студија се обидуваме да посочиме на предизвиците
со кои се соочуваат наставниците во образовниот систем при наставната дејност со ученици
кои се пораснати со дигиталната технологија и ги процесираат информациите, а со тоа и учат,
поразлично од учениците од пред дигиталното доба. Уверуваме дека образовниот јаз помеѓу
учениците - дигитални домородци и наставниците - дигитални имигранти е дел од причините
за неисполнување на образовните и воспитните цели. Образованието во добата на интернетот,
социјалните мрежи и интерактивните софтвери мора да го надмине вкоренетото отсуство на
дигиталните елементи во наставните методи, техники, средства и содржини. Затоа приложуваме
решенија и дидактички насоки за употребата на слободниот математички софтвер Геогебра во
наставата по математика, како и дидактички прескрипции за употребата на елементите на веб.
2.0 во севкупната настава и образовен систем. Решенија и препораки кои сметаме дека мораат
да бидат дел од образование во дигиталното доба на 21 век.
Клучни зборови: геогебра, математички софтвер, дигитални домородци, дигитални
имигранти, веб 2.0, учење 2.0, дигитално образование, елементи на веб 2.0, мрежно општество.
Summary: In this research study we tried to emphasize the challenges that the teachers are
facing during their work with students who have grown up with the digital technology, and therefore
learn and process the information differently from the students before the digital age. We are trying
to point out that the educational gap between the students – digital natives on one hand, and the
teachers – digital immigrants on the other, are some of the reasons why we fail to accomplish the
educational goals. The education in the era of Internet, social networks and interactive software has
to overcome the absence of digital elements in the educational methodology. Therefore, we suggest
some solutions and didactic directions for usage of the free software GeoGebra in lessons in mathematics. We also give some prescriptions for using the web 2.0 elements in the educational process
– we consider that these solutions and recommendations have to be implemented in the digital 21
century era.
Key words: geogebra, mathematical software, digital natives, digital immigrants, web 2.0, 2.0
learning, digital education, 2.0 web elements, network society.
Вовед
Сведочиме коренита и целосна промена кај младите ученици. Во училиштата пристигнуваат
генерации кои се пораснати со дигиталната технологија, интернетот, интерактивните софтвери,
“паметната” мобилна телефонија, компјутерските игри, дигиталните камери и др. Промените
кај младиот човек се толку радикални, што тие веќе не се оние млади луѓе за кој е дизајниран
образовниот систем. Не говориме за промената на идиомите, животниот стил или начинот
на облекување и однесување. Напротив, говориме за радикални когнитивни промени на
мисловните обрасци. Марк Пренски (Marc Prensky), еден од првите социолози на образованието
кој ја воочи и ја елаборираше оваа ново настаната образовна препрека, во култната студија
На хоризонтот (On the Horizon)1 инструктивно назначи дека дигиталната технологија е толку
срасната со младиот човек како негова природна околина, по што, врз основа на променетата
околина, се случуваат коренити промени во начинот на мислење и начинот на процесирање
на информациите. Младиот човек денеска размислува, мисли, но и учи, комплетно различно
1

Marc Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, in: On the Horizon, MSB University Press, Vol.9 No. 5 2001.
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од неговите претходници од пред дигиталното доба. Според него, а потврдено од наставна
практика, како последица на убиквитетот на дигиталната околина и зголемениот волумен и
природа на интеракциите кои новата технологија ги овозможува, учениците мислат сосема
поинаку. Когнитивните одлики на овие нови мисловни обрасци се: мислење во мрежи, со
скокови, мислење преку игра. Мислење кое се одликува со комплетна интерактивност,
визуелност и нелинеарност. Поточно, мислење кое е интередисциплинарно, со многу помалку
систематика во традиционалната смисла, тука диспензирано, диференцијално и плурално
мислење.2 Меѓутоа, сосема на страна од овие психолошки расправи, тој во поглед на педагошката
практика, воведува една значајна дистинкција. Имено, овие млади луѓе, овие ученици кои се
сраснати со дигиталната технологија и интернетот и кои процесираат на комплетно различен
начин, Пренски ги именува како дигитални домородци (digital natives), за да ги разлачи од нас
дигиталните имигранти (digital immigrants) кои сме родени и израснати пред дигиталната
ера. 3 Впрочем, според него, а потврдено и од нашата наставна практика, централен проблем
во образовните системи е појавата што дигиталните имигранти со свoето поинакво мислење
и приод ги подучуваат дигиталните домородци. Неуспешноста на образовните процеси,
затајувањето на едукативните цели, тешкотиите при воспоставувањето на трансферот на
знаења во голема мера е условен од неприлгоденоста на системот за овие ученици и сосема
инкомпатибилниот поим за учење и подучување кои го споделуваат дигиталните имигранти
како своја дидактичка и методичка техника. Учениците дигитални домородци се навикнати на
брзо восприемање на информациите, немаат проблем со паралелни процеси и одреден multi – task, меѓутоа го претпочитаат графичкото наспроти текстуалното, визуелното наспроти
оралното, хипертекстуалната наспроти линеарната нарација. Нивна природна околина е
вмреженоста. А поради игрите, навикнати се на инстантни благодарности, потврдувања на
постигнатото и чести награди и пофалби. Меѓутоа, дигиталните имигранти, во нивните техники
на подучување, комплетно говорат на сосема друг, за домородците, неразбирлив педагошки
јазик. Значителен дел од истражувачите на образованието не се согласија со согледувањата
на Пренски. Особено Дон Тепскот (Don Tapscott) кој во својата студија од 2008 со наслов
Дигитално растење (Grown Up Digital)4 уверуваше дека денешните деца се неверојатно
потапави од нас на нивните години. Меѓутоа, ние не се согласуваме со оваа позиција. Напротив,
наполно сме уверени дека учениците денес не се потапи, туку се само поинакви. Па во оваа
насока, педагошката препорака на Пренски, која ја споделуваме во оваа статија, е дека доколку
современиот наставник сака да биде успешен во своите образовни, функционални и воспитни
цели мора да влезе во дигиталниот свет на новите ученици, мора да ги уважи промените на
мисловните обрасци, мора својата дидактичка вештина да ја надгради со дигиталните алатки,
мора да ги визуализира содржините, мора да го држи и насочува вниманието по принципите
на вмреженоста и мора подучувањето методски да ги содржи елементите од дигиталната
сфера. Поточно, да ги преосмислува дидактичките методи и наставната содржина согласно
можностите кои ги нуди дигиталната технологија, интернетот, алатките на веб 2.0, социјалните
мрежи, интерактивните софтвери, “паметната” мобилна телефонија, компјутерските игри и
др. Водени од изложените уверува и педагошката филозофија на Пренски, во следниов дел
од статијата приложуваме наши методички решенија и дидактички насоки за употребата на
информатичко – комуникациските алатки и слободните софтвери во наставата по математика,
како и дидактички прескрипции за употребата на елементите на веб. 2.0 во наставата воопшто.
Современи концепти во наставата по математика
Модернизацијата на образовните установи во нашата држава обезбеди: компјутерска
опрема за основните и средните училишта, нова компјутерска инфраструктура во училиштата,
одржување на компјутерската опрема, услови за непречено користење на информатичката
2
Подетално за променетите мисловни обрасци кај ученици видете и споредете во истражувањата на социјалните
психолози кои Пренски ги наведува како поткрепа на својата теза за промената на мисловните обрасци. Особено студијата:
Renata Numelia Caine and Geoffrey Caine, Making Connections: Teaching and Human Brain. Adison Wesley, 2001. Останатите студии
и истражувања Пренски ги наведува во: Part II Do They Really Think Differently? in: On the Horizon. op., cit. pp.8-16.
3
Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, in: “On the Horizon”, pp.2-3.
4
Видете; Don Tapscott, Grown Up Digital, New York, McGraw-Hill, 2008.
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опрема, локализација на постоечки дигитални содржини и користење на компјутерот
како дигитални помагало во наставниот процес. Наставниците ги користат компјутерите и
слободните софтвери при реализација на наставата како по математика, така и при реализација
на наставата по останатите предмети. Примената на компјутерите и слободните софтвери
во наставата по математика, не носат само по себе и подобри резултати. Секое правилна
примена и користење на ИКТ во наставата, од страна на наставниците доведува до динамична
визуелизација на наставниот материјал, лесно совладување на наставните содржини од
страна на учениците и практична примена на стекнатите знаења, со нивна визуелизација. Во
овој труд е приложено експериментално и практично решавање на проблемот, за правилна
примена на ИКТ во наставата по математика, при што е обработена темата „Знак на функцијата“,
преку слободниот софтвер Геогебра.5 Таа е математички софтвер кој ги поврзува геометријата,
алгебрата и анализата. Создадена е од Маркус Хохенвартер (Markus Hohenwarter) за примена
во наставата по математика во училиштата, од страна на наставниците и учениците. Програмата
Геогебра дава три различни начини на прикажувања на објектите и тоа: графички приказ
(визуелно претставување на точки, прави, функции и др.), нумеричко – алгебарски приказа
(координати на точки, равенки на прави, алгебарско претставени функции и др.) и табеларен
приказ (во табеларни ќелии). Сите прикажани објекти во било кој приказ динамички се
поврзани и автоматски се приспособуваат промените на сите прикази без разлика на кој
начин биле креирани. При реализацијата на наставната тема, ќе користиме метод за ефикасно
интегрирање на ИКТ во математичкото образование – методот на динамичка визуелизација6,
кој се реализира преку информатичко – математички пристап7. Да напоменеме дека за
остварување на оваа цел, наставникот треба да биде само координатор на својот час, кој ќе ги
води учениците во примената на компјутерите за изработка на делови од наставните содржени,
за полесно совладување на истиот. Да ја образложиме постапката за изработката на аплетот за
определување знак на функција, кој потоа ќе се користи при реализирање на наставниот час.
Со стартување на слободниот софтвер Геогебра, се отвора прозорец во кој се креира:
лизгачи x1, точка А=(x_1,0) и функција y=f(x)=-x2+x+6. (Истата постапка ќе биде и за друга
произволна функција, само во прозорецот за внес се внесува соодветната функција која ќе се
означи со истата ознака f(x)). Внесуваме точка B=(x_1, sgn(f(x_1))), со која се определува знакот
на функцијата за точка од функцијата со апсциса x1 и ја вклучуваме нејзината трага.
Како ќе го определуваме знакот на функцијата?
- Ако вредноста на y(B), втората координата на точката B, е еднаква на 1, т.е. точката
B лежи на права паралелна на x–оска и минува низ 1 на y–оска, тогаш велиме дека
функцијата за таа вредност на аргументот x е позитивна (точката B се наоѓа над x–
оската).
- Ако вредноста на y(B), втората координата на точката B, е еднаква на -1, т.е. точката
B лежи на права паралелна на x–оска и минува низ -1 на y–оска, тогаш велиме дека
функцијата за таа вредност на аргументот x е негативна (точката B се наоѓа под x–
оската).
- Ако вредноста на y(B), втората координата на точката B, е еднаква на 0, т.е. точката
B лежи на x–оска, тогаш велиме дека функцијата за таа вредност на аргументот x е
еднаква на 0 (точката B се наоѓа на x–оската).

5
6
7
2012.

http://www.geogebra.org/cms/hr/
Р. Малчески. Методика на наставата по математика, Скопје,2001.
З. Трифунов. ИКТ во образованието – Ефикасна интеграција на ИКТ со информатичко – математички пристап, Битола,
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Внесуваме текст прозори со кој се објаснуваат постапките за определување знак на
функцијата. На лизгачот x_1 од„Карактеристики“ во јазичето„Основно“ се чекира квадратот пред
„Анимација“, со тоа во геометрискиот прозорец, доле лево се покажува ознака за „Стартувај“ и
„Пауза“. Со ова, аплетот за наставната единица е комплетен. На овој изработен аплет,
може да
2
ax
+
bx
+c =
0
се додаде и текст во геометрискиот прозорец во кој ќе се запише равенката
, колку решенија има истата и кои се тие решенија. Потоа и прозорец на кој се запишани
неравенките и нивните решенија во зависно од знакот во неравенката. На крајот уште што
може да креира во Геогебрата. Од менито Датотека -> Извоз -> Динамички работен лист како
веб–страницата (html…), се изработува аплетот како веб–страница кој преку веб–пребарувач
може да се активира и да го користат сите ученици, без да го изработат сами учениците и без да
има инсталирано Геогебра на компјутерот. Следува, сите ученици на својот монитор го имаат
аплетот за определување знак на квадратна функција и решенија на квадратни неравенки.
Што треба да прават сега учениците на наставниот час?

Малку испитување. Кликнуваат на „Стартувај“, со што лизгачот за x_1, ја менува својата
вредност, но бидејќи е вклучена трагата на точката B, како се менува вредноста на лизгачот се
менува и положбата на точката B, која остава трага, а со тоа може да го определиме знакот на
квадратната функција.
Што добиваме?
Кој заклучок за знакот на конкретната квадратната функција f(x)=-x2+x+6, може да го
изведеме?
Добиваме дека, функцијата е:
- позитивна во интервалот (-2,3), трага која се наоѓа над x–оската,
- негативна во интервалот (-∞,-2)U(3,+∞), трага која се наоѓа под x–оската и
- еднаква на нула за вредности од множеството {-2,3}, трага која се наоѓа на x–оската .
Сега учениците може самостојно да пробаат да ги определуваат знакот на квадратните
функции. Менувајќи ја функцијата, потоа пуштајќи ја анимацијата за лизгачот x1, да ги откриваат
визуелно интервалите со знак на квадратна функција. Решенијата алгебарски може да се
потврдат. Учениците кои имаат малку повеќе познавање од информатиката и математичката,
може самостојно да го изработат аплетот. Подготовката која е презентирана претставуваат
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континуитет и дополнување во презентирањето на наставната содржина, кои се претставени
на веб –страна.8
Веб 2.0 и учење 2.0
Револуционерноста која веб 2.0 ја носи во себе е во социолошко – технолошкиот поглед.
Поточно, говориме за степен на развој на World Wide Web каде воочуваме вклученост на
корисникот и создавање дополнителни вредност и полза. Со други зборови, под веб 2.0 се
подразбираат интерактивните и взаемно дејствувачките елементи на интернетот како медиум.
Интернетот досегна рамниште во кое се овозможи квалитативно нов вид на услуги во кои се
создадоа взаемно дејствувачки заедници, на чии комуникациски платформи, се разменува
неверојатно комплексна низа содржини. Врз основа на ова, од еднонасочен комуникациски
канал, World Wide Web стана интерактивна платформа. Своевиден веб за содејствување.9
Елементите на веб 2.0 за кои ќе говориме, а можат да се ползуваат во учење 2.0 и во
функционалното образование во дигиталната доба, се следниве програми, услуги, платформи и
активности: вики – софтвери (Wikipedia), блогови, микро блогирање (twitter), социјални мрежи
(facebook), платформи за споделување (media sharing: you tube, flickr, instagram), социјален
букмаркинг и останати веб 2.0 апликации и on line интерактивни алатки. Оваа комуникациска
природа на веб 2.0 го предодреди учењето 2.0 како концепт на образование за 21 век. Со право,
германскиот педагог Хартмуд вон Хентиг (Hartmut von Hentig) во неговата книга Едукацијата
во 21 век10 упати на проблемот над проблемите на сите педагози: како ќе подучуваш за живот
кој и самиот не го знаеш!? Преосмислувањето на дидактичките методи и наставната содржина,
согласно дигиталната технологија, интернетот, елементите на веб 2.0 подразбира наставникот
да ползува учење 2.0 во рамките на едно образование 2.0.
Блогот, како веб дневник е основен елемент на веб 2.0 Тој овозможува поврзување на
светото дигитално тројство: изрази - поврзи - сподели (express-connect-share). Наставникот ја
препознава и охрабрува потребата за самоизразување, за искажување на интересите, чувствата
и сознанијата на учениците. Преку блоговите, наставникот може да ја охрабрува и стимулира
креативноста, социјалната ангажираноста и интелектуалното зреење на учениците. Можат да
се констатираат многу можности за употреба на блоговите во образованието. Од индивидуални
блогови на ученици, до блогови на класовите или самото училиште, или пак блог на одредена
истражувачка семинарска група за одреден училиштен проект и сл. Ним тоа им овозможуваат
документација на проекти, семинари и наставни единици и сл. Од друга страна, блоговите се
неверојатен поттик за пишување во таков формат, што при професионалниот живот на ученикот,
таквото искуство и знаење станува вонредно важно. Поточно, учат да пишуваат за публика, за
јавност, пронаоѓајќи си содејственици со слични интереси.11 Микроблогирањето како форма
на блогирање ограничена на 140 карактери денес преку најпознатата платформа за таа намена
– Twitter е вонредно популарна алатка и мрежа за општествено поврзување кај младите.
Значењата на Twitter во рамките на општеството се огромни. Како систем за микроблогирање
во себе носи брз начин за пренесување на информации и брз начин за подредување на
информациите или твитовите преку опциите за хаш – тагови (hashtags). Со оглед дека секој
млад ученик има твитер – акаунт, наставникот може да охрабрува или креира хаш–тагови преку
кои ќе се пренесуваат информации од интерес за учениците, хаш–тагови преку кој ќе се следни
настан од интерес за учениците.
Дискусиите во научните и академски кругови во поглед на методолошкото значење на
википедија како on line енциклопедија и новиот епистемолошки концепт на т.н. мудрост
на многумината се уште траат разделувајќи ја академската заедница на посветени бранители
8
http://geogebramkd.wikispaces.com/Дома
9
Подетално за социјално – технолошките одлики на новиот бран World Wide Web видете во следниве студии: Dan Gillmor, We the Media, O’Reilly, 2004; Jan van Dijk, The Network Society, London, SAGE, 2006; Jane Bozarth, Social Media for Trainers
:Techniques for Enhancing and Extending Learning, San Francisco, Perifer, 2010; Р. Милер и В. Шуман, Веб 2.0. book on line in: Dadalos
Education Server, <www.dadalos.org/web_20_mk/>
10
Хелмут фон Хентиг, За едукацијата на 21 век, Базел, Белц, 2007, стр.22, цитатот преземен од: Р. Милер и В. Шуман,
“Учење 2.0” во: Веб 2.0. op.,cit.
11
Споредете; Will Richardson, Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms, Thousand Oaks, 2006.
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на овој дигитален модел на енциклопедиско архивирање наспроти жестоките противници
на техниката на анонимно и колективно (до)пишување и (ре)објавување енциклопедиски
содржини. Не навлегувајќи во оваа специјална дискусија, ќе назначиме само дека мудроста
на многумината (the wisdom of crowds) како независен и децентрализиран систем на знаење,
исполнет во википедија како on line енциклопедија, има можност за негова педагошка
употреба во современото дигитално образование на 21 век. Многу статии на википедија кои
биле експертски анализирани се покажале со вонредно добар квалитет, но припадниците на
академските заедници, особено постарите, се уште тешко прифаќаат дека енциклопедија што
не е сочинета од потпишани експерти може да биде доверлив извор на знаење. Слично како и
блоговите, Википедија како on line енциклопедија пишувана од корисниците, може да ползува
во образованието преку охрабрувањето и подучувањето на учениците како да креираат
никулец–содржина на википедија, како да допишуваат и поправаат, како самите да учествуваат
во најголемиот духовен и интелектуален проект на човештвото. Особено во википедија како on
line енциклопедија на македонски јазик каде во рамките на т.н. проектон учење или ученички
задолженија може да се делува во правец на исполнување и пополнување на статиите.
Википедија како on line енциклопедија може да биде платформа за учење, но побитно таа во
образованието треба методички да се артикулира како платформа за заедничка изработка
на содржини. Дополнувањето на статии на википедија е мотивирачки момент за одредена
наставна единица.
Социјалната мрежа facebook основана од Марк Цукерберг стана доминантен нов систем
за размена на информации кој од корен го смени начинот на живеењето воопшто. Во теоријата
се говори дури за поимот facebook ера. Поточно, дали социјалната мрежа ќе ја искористиме
за тривијална невртка и непродуктивно празно зјапање или за разменување информации,
комуницирање со истомисленици, дебатирање и интелектуално впрегнување, учење и себе
изразување, поврзување и споделување – зависи од самиот корисник. Нема ученик што нема
профил на оваа социјална мрежа. А тоа овозможува наставникот и училиштето преку можностите
на оваа социјална мрежа да влезе во светот на младиот ученик и на неговиот јазик да ја пренесе
педагошка порака, воспитната навика и наставната содржина. Учениците посветуваат огромен
дел од своето време прикачени на оваа мрежа, па затоа учењето преку facebook како учење 2.0
овозможува учениците да се најдат во релаксирана, пријателска атмосфера која ќе ги охрабрува
и ангажира сосема поразлично и попродуктивно од вообичаениот начин. Наставникот може
да организира педагошко “натрапништво” на различни начини во и надвор од рамката на
наставниот час. Како наставникот да ја користи оваа социјална мрежа?
Како прво, со активирање и менаџирање на facebook група за споделување мултимедијални
содржини и настани од информативен и едукативен карактер помеѓу него и учениците. Второ,
со активирање и менаџирање од страна на наставникот на facebook база на електронска
литература. Трето, информирање и анимирање на учениците за разни форми на активности во и
надвор од рамките на училиштето. Четврто, организирање facebook квестионари преку опцијата
Ask Question која овозможува проверување и испитување на јавното мислење на учениците
во поглед на сите релевантни прашања и проблеми поврзани со наставата и курикуларната
практика воопшто кои имаат потреба за ваков вид на евалвација. Петто, со оглед дека facebook
ги интегрира во себе сите опции и услуги на останатите елементи на веб 2.0, тогаш преку оваа
мрежа може да се исполнуваат и задачите кои ги назначивме за одделните елементи на веб 2.0.
Создавањето facebook заедница меѓу учениците и наставниците ќе овозможи меѓусебно
чувство дека се наоѓаат на истата линија на фронтот, дека имаа идентична задача и дека се
стремат кон идентична цел. Во таква заедница, когнитивниот трансфер е секогаш поуспешен.
Преку facebook наставникот може да облагороди, насочи, едуцира, анимира и мотивира
ученикот на негов терен и на неговиот јазик.
Поконкретно, наставникот може да им помогне на учениците да ги следат музеите,
галериите, изложбените културни центри и константно да добиваат информации за настаните
од овој вид. Наставникот може да ги охрабри учениците да бидат критички активни со
поставување прашања и коментари на политичарите кои се активни на facebook и кои
комуницираат со дигиталната јавност. Од друга страна, употребата на causes application им
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овозможува да покренат акции и кампањи за одредена повисока општествена вредност или
цел. Оваа социјална мрежа е погодна за бура на идеи, а дозволува секакви форми на делување:
од одржување читателски facebook клуб, преку facebook-учење на културна и одговорна on line
комуникација, до прикачување задачи, прелиминарни тестови, насоки и прашања за тестовите.
Преку facebook може да се постигне одредено полезно ниво на партиципација на родителите
во училишните активности преку споделување на содржините кои се работат на час со
родителите и преку нивно директно вклучување во сите facebook активности. Од друга страна,
апликациите на facebook како алатки можат да се употребат во училницата и тоа: апликацијата
Courses може да се употребува за менаџирање со предавањата, курсевите и останатите
едукативни видео архиви. Со апликацијата CiteMe можат да креираат цитати, квотации и
останати полезни реченици. Со Booktag се споделуваат книги, со Kinghthood како апликација и
игра можат да се промовираат вештините на читање литературни дела, со апликацијата Mathematical Formulas наставниците можат да решаваат задачи и да вежбаат директно на социјалната
мрежа. Апликацијата Word of the day или апликацијата This day in History можат да послужат
за зголемување на лексичката база на ученикот и за проширување на неговите сознанија од
областа на историјата. Апликацијата Quiz Monster нуди низа едукативни квизови со кои може
да се зголемува компетитивноста кај учениците. Со Slideshere се споделуваат презентациите, со
Wordcat се споделуваат истражувањата, со HayMath Challenge како математичка апликација се
работи на задачи и математички проблеми од напредно ниво.
Секако дека во социјалните мрежи демнеат опасности во смисла: слаба заштита
на податоците, овозможување за персонализирано рекламирање, интензивирање на
конзумеризмот преку комерцијалните адови, формите на facebook напади (мобинг, сталкање,
хакирање и сл), нештитење на авторските права и сл., меѓутоа нема истражување кое не
покажало дека младите минуваат огромно време на социјалните мрежи, поголемо од времето
пред телевизорот. Традиционалните медиуми веќе ја немаат онаа социјализациска улога
како пред ерата на социјалните мрежи и пред интерактивниот интернет. Новите медиуми и
елементите на веб 2.0 се новите техники во кои одговорниот наставник и едукатор мора да се
обиде да протне социјализациска или едукативна содржина.
Најомилените веб страни на младиот ученик денес несомнено се платформите за
споделување мултимедијални содржини како: You Tube (споделување видео записи), Fliker
(споделување фотографии), last.fm (споделување веб радио станици), Prerzi (платформа за
изработка и споделување презентации). Сите тие нудат можности за нивна употреба во наставата,
меѓутоа You Tube прерасна во огромна база на видео материјали преку која на само еден клик ни
се достапни архивски историски видео материјали, документаристички образовни остварувања,
предавања и курсеви, видео туторијали за сите наставни теми, визуелни креативни проекти,
едукативни дебати, социјално ангажирани и наставно плодотворни филмови, видео прикази
на остварувањата во сите форми на уметноста низ историјата, визуелизации и драматизации
на природонаучните откритија и процеси и многу други записи кои придонесуваат You Tube
да биде без малку неограничен ресурс на мултимедијални содржини за настава. Со помош на
содржина од You Tube се постигнува нагледност на методичната граѓа, сосредоточување на
вниманието, мотивација за учење и зголемување на желбата за учење.
Заклучок
Интеграцијата на математичкото моделирање со Геогебра и информатичката технологија
во реализирањето на наставната програма по математика, креирањето и користењето на
аплетот во презентирањето на наставната тема, користењето на елементи од веб 2.0 во
наставата може да му овозможи на ученикот полесно и побрзо совладување на наставниот
материјал, развивање на нивното креативно и критичко мислење и решавање на истражувачки
проблеми, како од математиката, така и од останатите области. Секој наставник во рамките
на наставниот предмет, наставната тема, наставните задачи и цели, како и во рамките на
оперативната методичка организација на часот може да осмисли дигитален дидактички внес на
содржините и техниките со кои, не само што ќе постигне нагледност, туку ќе ги уважи промените
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на мисловните обрасци. Со својата дидактичка вештина преку дигиталните алатки ќе почне да
го зборува јазикот на дигиталните домородци. На тој начин ќе постигне: поголемо внимание,
мотивација, желба, вклученост, интерактивност и сл., а со самото тоа и полесен когнитивен
трансфер на програмски одредената методичка граѓа.
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ЕВАЛУАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВОЗРАСНИТЕ
Abstract: Evaluation is a means of improving the quality of education. The main objective of
the evaluation is to determine the values of what is a subject to evaluation. Evaluation is the systematic determination of features, values and significance of something or someone using criteria against
a set of standards. To evaluate means to determine the value of something, and also to determine
its value, price or condition, usually by careful valuation and study. There are some dilemmas related
to the quality of education and the ethical nature. Additionally while drafting the evaluation more
problems arise.
The indicators relate to the direct translation of the elements and aspects of education in meaningful and measurable indicators. We use multiple terms for standard - model, measure, standard,
norms, regulations, sample, template, which serves (serve) as a basis for decision results after the
measurement. In the education is spoken in the plural “standards”. There are four key indicators in the
evaluation of training and training in non-formal education. Furthermore there are established three
types of monitoring and evaluation: self-evaluation, the integral evaluation and external evaluation.
Key words and phrases: adult education, adult learners, standard, evaluation, training
Апстракт: Евалуација е средство за унапредување на квалитетот во образованието.
Основна цел на евалуацијата е утврдување на вредностите на она што е предмет на евалуацијата.
Евалуацијата е системско одредување на одликите, врдностите и значењето на нешто или
некого користејќи критериуми спрема сет на стандарди. Да се евалуира значи да се утврди или
установи вредност на нешто и да се одреди вредност, цена или состојба на нешто, обично со
внимателна процена и проучување. Постојат дилеми врзани за квалитетот во образованието
и тоа од етичка природа. При изработката на нацртот на евалуацијата се јавуваат повеќе
проблеми. Индикаторите се однесуваат на директно преведување на аспектите и елементите
на образованието во смислени и мерливи показатели. Се користат повеќе термини за
стандард - модел, мера, еталон, норма, пропис, примерок, образец, кој служи (служат) како
основа за донесување на резултати, после обавеното мерење. Во образованието се зборува
во множина “стандарди”. Присутни се четири главни индикатори во евалуацијата на обука,
тренинг во неформалното образование. Воспоставени се три вида на следење и евалуација:
самоевалуација, интегрална евалуација и екстерна евалуација.
Kлучни зборови: образование за возрасни, учесник, евалуација, стандарди, обука
ВОВЕД
Се поставува прашањето: Што е евалуација во образованието? Евалуацијата е средство
за унапредување на квалитетот во образованието. Основна цел на евалуацијата е утврдување
на вредностите на она што е предмет на евалуацијата. Евалуацијата е системско одредување
на одликите, врдностите и значењето на нешто или некого користејќи критериуми спрема
сет на стандарди. Спрема некои автори, евалуацијата е процес на собирање на информации
и податоци за да се потврди дека учесниците во образовниот процес ги постигнале целите
и задачите кои им се од порано поставени. Со евалуацијата утврдуваме колку возрасните
научиле во дадени ситуации при учење (J. R. Verdun). Radok разликува три меѓусебно поврзани
концепции на евалуација. За индивидуално истражување се користи поимот оценување,
за програми и процеси поимот евалуација, а за можности поимот проценување. Pongrac
вели дека евалуацијата е систем на пратење, следење, регистрирање, обработка, процена и
интерпретација на резултатите на образованието кое се однесува на развојот на поединецот
и на унапредување на вкупната воспитно образовна дејност. Според Aleksandra Pejatović
“ евалуацијата во образованието опфаќа анализа, истражување, проучување, критичко
согледување, преиспитување”.
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Евалуацијата содржи и елементи за испитување на нови образовни потреби. Процесот ги
опфаќа следниве етапи: утврдување на постигањата, утврдување на потребите за подобрување
и утврдување на елементи на нови и идни потреби.
Помеѓу поимите како што се оценувањето, мерењето, вреднувањето постои доста
тесна поврзаност. Заедно со овие, во литературата често се среќава и терминот евалуација.
За многумина некои од овие поими имаат синонимно значење, односно се сметаат за еден
од облиците на друг поим. Ова последново често важи за поимот евалуација, мерење и
вреднување. Имено, во литературата често за поимот евалуација како поим може како
синоними да се сретнат повеќе термини за вреднување и следење. Но, и покрај блискоста
на поимите кои произлегуваат пред се, од истиот предмет кој се однесува на основните
докимолошки категории: испитување и оценување, меѓу сродните поими се уочуваат не само
терминолошки, туку и содржински разлики. Оценувањето (examination, evaluation, notation, Zensieren, Klassifizieren) е предмет на научна дисциплина што го проучува начинот на испитување
и праведно оценување во училиштата. Современата докимологија е дел од дидактиката. (овде
се мисли, пред се на психолошкиот аспект, спрема Педагошката енциклопедија), но и не само
докимологијата, туку спрема истиот извор и дидактиката и методиката на поедини предмети,
значи, специјални дидактики. Спрема истиот извор, методиката на поедини предмети на
оценување посветуваат внимание повеќе од педагошки аспект. Оценувањето, како една фаза,
микро елемент на наставата е сложен процес во кој сите елементи, етапи, (припреми, обработка
на нови содржини, вежбање, повторување, и проверување), секој со својата сознајна - логичка,
психолошка, материјалнотехничка, дидактичко - методичка и др. компонента, мора да биде
поврзан во складна и единствена целина. Во различен период на развој на наставна пракса
евалуацијата е различно дефинирана. «Единствен човек кого го познавам, а кој разумно се
однесува е мојот кројач; наново ми зема мера, секој пат кога ќе ме види. Останатите се држат на
своите стари мерења и очекуваат од мене во нив да се вклопам»1 говори Džordž Bernard Šo кога
сака да го објасни поимот евалуација.
Што значи да се евалуира
Да се евалуира значи да се «утврди или установи вредност на нешто» и «да се одреди
вредност, цена или состојба на нешто, обично со внимателна процена и проучување».2 Во
контекст на тренингот, евалуацијата обично има две основни значења. Пред се, таа подразбира
процена на тоа дали тренингот е оправдан и дали во него треба да се вложува сличен или
поголем труд.. Исто така, евалуацијата претставува првиот чекор на патот кон усовршување
на самиот тренинг и евентуални идни активности. Тоа значи дека треба да го анализираме
тренингот веднаш по неговата реализација и да го процениме неговиот квалитет, како и да ги
пронајдиме факторите кои би можеле да придонесат за негово подобрување.
Во така наречениот профитен сектор, фокус при евалуацијата на тренингот се става на
утврдување на фактите дали тој ќе и донесе приход на компанијата или дали е животната средина
заштитена, а при тоа да се задржи истото ниво на продуктивност. Се следи дали работниците се
повешти, дали го применуваат она што го научиле од тренингот, дали менаџерот сега подобро
управува со компанијата.
Изработка на нацрт за евалуација
Постојат дилеми врзани за квалитетот во образованието и тоа од етичка природа. Се
прашуваме често - Зошто сакаме да правиме евалуација?, Што сакаме да направиме? Исто
така постојат и разлики во сваќањето за квалитетот во образованието?, За кого квалитет?.
Во што се состои квалитетот?, Каде е квалитетот во образованието?, Ефикасност?, Практични
ефекти?,Социјални ефекти?, Постигнувања?, Услови? Постојат и повеќе ставови и мислења за
квалитетот на образованието. Дали е неопходна една дефиниција за квалитет?
1
Darko Marković, T-kit on Training Essentials, Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex, © Council of Europe
and European Commission, October 2002
2
Darko Marković, T-kit on Training Essentials, Council of Europe Publishing F-67075 Strasbourg Cedex, © Council of Europe
and European Commission, October 2002
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Концептуални проблеми при изработка на нацрт за евалуација
При изработката на нацртот на евалуацијата се јавуваат повеќе проблеми. Во предвид се
земаат повеќе елементи од субјективен и објективен карактер за да се реализира пообјективно
квантитативно проценување. Се вклучуваат бројни фактори кои го надминуваат самиот процес
на образование.
Прецизно се дефинираат релевантните апстрактни величини (на пр. образовни потреби).
Внимателно се одбираат индикатори за што попрецизно на мерење. Се врши избор на
истражувачки техники и инструменти, затоа што образованието има сложена природа и не
постои едноставна и еднодимензионална мерка во образованието. Мора да се води сметка за
меѓусебната интеракција на бројните фактори, се одредуваат нивоа на развиеност на одбрани
елементи и аспекти во образованието (средна вредност, долна граница - преку индикатори и
стандарди)
Индикатори
Се однесуваат на директно преведување на аспектите и елементите на образованието во
смислени и мерливи показатели (пр. Кои се најрепрезентативни показатели на квалитетот на
наставниот кадар). Denis Guler сложената проблематика на воспитно образовните индикатори
ги отвара со помош на три фундаментални прашања: Што мора да се знае за воспитанието
и образованието?, Што ќе се направи со она што е познато?, Како можеме да ги собереме
потребните информации? Со индикаторите се обидуваме да ја поедноставиме комплексноста
на воспитанието и образованието, во форма која е разбирлива, препознавајќи и прифајќајќи
различности и плурализам. Често се јавуваат проблеми при користење на индикаторите и тоа:
1. идикаторите никогаш нема да претставуваат одраз на сето она што се евалуира,и
2. не постои ниеден начин да се заобиколи субјективната страна во образованието.
Стандарди
Се користат повеќе термини за стандард - модел, мера, еталон, норма, пропис, примерок,
образец, кој служи (служат) како основа за донесување на резултати, после обавеното мерење.
Во образованието се зборува во множина «стандарди». Некои од решенијата за формирање
на стандарди: 1. стандарди како одраз на очекувања од страна на општеството; како цели на
образованието; како процесни нивоа на постигнување- секаде се потенцираат ефекти.
Главни индикатори во евалуација на тренинг, обука, во неформалното образование
Присутни се четири главни индикатори во евалуацијата на обука, тренинг во неформалното
образование и тоа:
1) Ex-ante evaluacija - се прави откако ќе се идентификуваат потребите за тренинг и
осмисли програмата за тренинг. Она што треба да се евалуира се претпоставки и потреби на
кои тренингот е заснован, како и самата концепција на програмот, која, по потреба, треба да се
прилагоди или дотера, ревидира.
2) Тековната евалуација се врши во текот на реализацијата на тренингот, обуката. Се
утврдува дали програмата одговара на потребите и дали се движи во правец на поставените
цели. При тоа се користат: дневни евалуациони групи; евалуација на на средината на програмата
(mid-term evaluation), усмени и пишани потврдни информации од учесникот и тнт.
3) Завршната (finalana) евалуација – се одвива на самиот крај на тренингот, нивниот
процесен исход од учењето, евалуација на степените на кои целите и задачите се остварени
и тнт. Се користат (евалуациони прашалници, презентации на учесниците, усмена евалуација,
визуелна евалуација, евалуација на тренерскиот обучувачкиот тим....)
4) Ex-post evaluacija – се нарекува и евалуационото влијание. Се прави најмалку 6 месеци
после тренингот. Фокусот овде се става на напредокот на учесниците. Основна цел – да се
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утврдат начините на кои тренингот влијаел на учесниците - лично и на организационо ниво (на
превалуациони прашалници, проценка на релевантните лица од компанијата и тнт)
Евалуациони модели со критериуми за евалуација на тренинг, обука
- I. Kirkpatrikov model содржи 4 нивоа и тоа:
1. Реакција - задоволство на учесниците на тренингот, обуката;
2. Учење - што научиле учесниците на тренингот;
3. Однесување - промени во однесувањето на учесниците на основа на наученото.
4. Резултати - дали промените во однесувањето се одразиле позитивно на нивната
компанија?
- II. KIPP model
1. Контекст - дали се поставени добри цели за тренингот?
2. Влез (Input) - дали е добро испланирана обуката? Дали имаме доволно ресурси (човечки
и материјално технички капацитет)?
3. Процес - каков беше текот на тренингот?
4. Продукти (исходи) – дали целите се остварени?
- III. Brinkerhof model
1. Поставување на цели - кои потреби постојат? Дали се тоа реални потреби?
2. Концепција на програмата - што е неопходно да се направи за да се одговори на уочените,
детектираните потреби?
3. Реализација на програмата - на кој начин ја евалуираме програмата во праксата?
4. Непосредни исходи - дали учесниците нешто научиле? Што научиле?
5. Непосредни или употребени исходи - дали учесниците го применуваат она што го
научиле?
6. Влијание и вредности - дали обуката доприносла кон некоја значајна промена на личен
и развој на компанијата?
- IV. Системски пристап (Bušnel)
1. Влез - Што се е вложено во тренингот? (квалификација на учесниците, тренерска
способност, ресурси...)
2. Процес - како се реализирале планирањата, осмислувањето на самиот тренинг, развој и
реализација на предвидените активности?
3. Излез - какви се реакциите на учесниците, знаењата, вештините, однесувањето на
учесникот по завршената обука, промени и ставови на учесникот;
4. Исходи - какви се ефектите во компанијата од која учесниците се дојдени?
Видови на евалуација
Воспоставени се три вида на следење и евалуација: самоевалуација, интегрална евалуација
и екстерна евалуација. За редовно следење и евалуација на напредокот на дадена програма и
реализација на планот на активности на годишно ниво или обука по некоја посебна програма,
воспитно - образовните иституции треба да користат прирачници со чија помош стручно ќе
можат да ја реализираат евалуацијата. Следење на напредокот и евалуација на годишно ниво е
основа за самоевалуацијата, екстерната евалуација и интегралната евалуација.
Самоевалуацијата ја прави воспитно-образовната институција. Целта на самоевалуацијата
е да се следи сопствениот прогрес согласно законските одредби. За таа цел образовните
институции при самоевалуацијата треба да ги вклучат и активностите од Програмата.
Екстерната евалуација ја вршат обично надворешни институции. Преку ваква евалуација
заинтересираните институции пример општините, министерството, се во тек со реализацијата
на Програмата во училиштата и градинките и институциите за образование на возрасните. За
успешно спроведување на екстерната евалуација треба да се користи формулар за евалуација
преку кој се добиваат детални информации за состојбата во институциите за образование за
возрасни, градинките и училиштата, како и за реализацијата на Програмата.
Интегралната евалуација ја врши Државен просветен инспекторат.
Програмата е вметната во седумте подрачја од интегралната евалуација преку
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дополнителен број на индикатори кои соодветствуваат на мерење на успехот од реализацијата
на Програмата во институциите за образование.
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СОЦИЈАЛНАТА ПСИХОЛОГИЈА ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА
СЕЛЕКЦИЈА И МЕНАЏИРАЊЕ
АПСТРАКТ: Динамиката во живеењето, турбуленциите како и финансиската криза ја
наметнаа потребата во компаниите од лидери со јак интегритет, лидери кои вложуваат во
личен раст и развој и максимално се вложуваат во градење на одржливи организации. Лидери
кои што со нивните карктеристики, вредности и способности ги мотивираат вработените во
креирањето на вистинска вредност за клиентите. Тоа се автентичните лидери.
Што значи автентичност? Автентичност значи да се познаваме себеси, зборот автентичен
етимолошки е поврзан со зборот “authento” и значи поседување целосна моќ. Да се биде
автентичен подразбира да се биде доследен на самиот себе, да се постапува со интегритет,
да се почитува, да не се следи масата, туку да се инспирира масата и да се придвижи кон
исполнувањето на поставените цели. Автентичното лидерство е начин на кој лидерите освен
што се свесни за начинот на кој тие размислуваат и се однесуваат, за нивната вредност, за
нивните јаки и слаби страни, туку исто така се свесни за истите вредности и карактеристики на
вработените и следбениците. Автентичните лидери максимално се стремат да ги инспирираат
вработените во остварувањето на целите на компаниите.
Автентични лидери сакаат да им помагаат и да ги поттикнат другите, и со тоа тие се
предводени од потенцијалите на својот ум, срце и страст. Тоа е модел на лидерско однесување
кое го поттикнува позитивниот и психолошки капацитет, создава позитивена етичка клима, го
поттикнува позитивниот личен развој. Тоа се лидери кои и јавно и позади затворени врати го
имаат истиот став и мислење.
Клучни зборови: динамика, турбуленции, лидери, мислење
АBSTRACT: Dynamics in living, turbulence and financial crisis have forced companies in need
of strong leaders with integrity, leaders who invest in personal growth and development and maximum invested in building sustainable organizations. Leaders that their characteristic, values and
skills to motivate employees in creating real value for customers. These are authentic leaders
What does authenticity? Authentication means to know ourselves, the word authentic is etymologically related to the word ‘authento’ means and having full power. Being authentic means
being true to himself, to act with integrity, to respect, to not follow the mass, but to inspire the table
and move towards meeting the goals. Authentic leadership is the way leaders unless they are aware
of the way they think and behave, their values, their strengths and weaknesses, but also be aware
of these values and characteristics of workers and followers. Authentic leaders maximum aspire to
inspire employees in achieving the goals of the company.
Authentic leaders want to help and encourage others, and thus they are led by the potential of
your mind, heart and passion. It is a model of leadership behavior that encourages positive psychological capacity creates pozitivena ethical climate fosters positive personal development. These are
leaders who publicly and behind closed doors have the same attitude and opinion.
Keywords: dynamics, turbulence, leaders, opinion
ВОВЕД
Научното интересирање во проучувањето на однесувањето на лугето во група е
посебно насочено, кон оние кои покажуваат посебни способности за извршување посебен
вид улоги, дефинирана како способност, моќ за влијание врз другите.Водството и водачот се
најважна карактеристика на групната структура. Како и сите други улоги, водството содржи
определено очекување во однесувањето. Функцијата на водач може да биде променлива
зависно од структурата на групата и од групните задачи. Во употребата на водство и водач се
01.05.2014 год.
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водиме од разликата што треба да се прави меѓу водството како персонален квалитет и идејата
на водството кака организирана функција (Bavelas,1963). Првото значење се однесува на
специфичната комбинација на лични карактеристики, а втората се однесува на дистрибуцијата
низ организацијата на моќ (за донесување одлуки). Првото размислување не води кон
квалитетите и способностите на поединецот, второто не насочува кон поглед на моделите на
моќ и аворитет во организацијата.
Значењата на лидерството во социјалната психологија
Во литературата на социјалните науки водството се јавува во три главни значења:
1) атрибут на позиција (статус),
2)како карактеристика на личноста,
3)како категорија на однесување (KatzandKahn,1966).
Водството вклучува извршување на посебен вид на улога, но со моќ и способност да се
влијае врз другите. Улогата на водач се артикулира со другите улоги внатре во групата.
Иако, е многу тешко да се дефинираат специфичните персонални карактеристики,
поврзани со појавата на водството, имено тешко е да се предвидува дека определена
личност ќе стане или ќе успее како водач во групата без да се имаат информации за групата и
нејзините активности.Но, сепак се укажува дека определени атрибути на личноста (персонални
карактеристики) можат да бидат стабилно поврзаии со определен успех и ефикасност на
водачот и да ја зголемуваат веројатноста на определени поединци да ја вршат улогата на водач,
конзистентно, во многу групи и во повеќе разновидни ситуации.
Аспектите на овие два моменти, односно два пристапи-персоналниот и ситуациониот во
определувањето и објаснувањето на водството, се централните прашања.
Дефинирање на улогата на водач (лидер)
Водач (аннглиски,leader) различно се дефинира во психолошка, социолошка и
политиколошката литература. Ќе ги наведеме најчесто и од повеќе автори употребуваните
определби на функцијата водач.
1) Водачот, како централна личност во некоја група или организација, која ги отелотворува
идеалите на групата, но и на личноста на самиот водач во его-идеал на секој член. Ова сфаќање
кое има свој извор во психоаналитичките концепции, ја истакнува важноста на емоционалната
компонента т.е. се нагласува односот што се карактеризира со љубов и почитување, на членовите
спрема централната личност. Во рамките на оваа функција би ја вброиле и определбата на
водачот како татковска фигура (потпора) за позитивните емоционални чувстава на членовите
на групата – идеален објект за идентификација.
2) Водачот како личност која влијае врз другите членови на групата. Овде се нагласува
способноста на водачот во социланите ситуации, да се истакнува со умешност и компетентност,
групата да ја насочува кон остварување на целите )да го планира, организира и надгледува
извршувањето на групните задачи), со своето однесување да дава пример на другите членови
и со тоа да поттикнува соработка со нив.
3) Водачот како креатор на политика – идеологија (ги утврдува целите, вредностите,
нормите и специфичните поединости на групната структура).
4) Водачот како контролор на внатрешните односи (извор на награди и казни, и арбитер,
посредник) што му дава можност за контрола на членовите.
5) Водачот како симбол и надворешен претставник на групата (фактор за единство на
групата и службен застапник).
6) Социометриски водач, (во смисла на социометријата на Морено), како личност во
групата која има најмногу позитивни избори (социометриска ѕвезда).
7) Водачот како замена на лична одговорност–водачот ја превзема одговорноста и ги
ослободува членовите на групата од одговрноста за личните одлуки и акти кои сакаат да ги
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избегнат. Членовите на групата ги делегираат критичните одговорности за своите водачи.
8) Водачот како жртвен јарец, па како што е идеален објект за позитивни емоционални
чувства, тој може да служи и како цел на напади од страна на незадволни членови на групата.
Овие категории на улогата на водач ги опишуваат најважните карактеристики на успешен
водач. Сите тие не можат да се најдат во еден случај на водач, тие репресентираат типичен или
карактерен модел на водач.
Во споменатите дефиниции битно е водачот да се јавува како индивидуален центар на
социјална моќ и влијание на ченовите на својата група. Но, тоа влијание е двонасочно, тој влијае врз
другите, но и другите влијаат врз него. Важно е што влијанието на водачот се прифаќа доброволно.
Моќта на водачот е определена од односот на неговите соработници, но и од неговиот однос кон нив.
Интерперсоналната перцепција значи е нужен дел од тој процес (Hollander,1963).Овој приод
има предност во однос на поранешното гледање (“теорија голем водач”).
Социјално – психолошкиот трансакционен пристап на лидерството
Трансакциониот пристап е повеќе прифатен (од современите психолози и современите
текови, воопшто), а станува збор за рамноправно влијание на водачот и неговите следбеници.
Токму во двонасочното влијание на водачот и следбениците, уште повеќе, од доброволното
прифаќање на влијанието на водачот од неговите следбеници, произлегуваат и другите битни
карактеритстики на интеракцијата, водач-.следбеници. Водачот повеќе отколку следбениците,
придонесува за заедничките цели: водачот ги изразува чувствата и стремежите на групата. Мегу
водачот како primus inter paves и другите членови нема социјална дистанца: извор на авторитет
на водачот е самата група, односно довербата што членовите на групата ја имаат во неговите
способности да ги решава проблемите и задачите на групата т.е. членовите на групата сама меѓу
себе да ги решава проблемите на недисциплина во однос на обрските и задачите на групата.
За интеракцијата водач–следбеници, се увреуваме од ефектот на перцепцијата на
следбениците на водачот:
1) водачот мора да биде перципиран како еден од нас;
2) успешен водач мора да има карактер на членство на групата (memeberstup character),
со која се обидува да раководи (Brown,1936);
3) водачот мора да биде перципиран како повеќето од нас–отелотворување, до особен
степен на нормите и вредностите кои се од централна важност за групата. Водачот мора да
биди перципиран како најдобар од нас, па така може да служи како пример за групата.
4) Водачот мора да одговара на очекувањата на следбениците (членовите на групата ќе ги
избираат и ќе ги подржуваат само оние водачи кои одговараат на нивните очекувања).
Постојат различни типови на водичи: харизматичен водач (концепција за роден
водач), бирократски водач, симболичен водач (со престиж, но со мала моќ, на пр.
европските кралеви и кралици), институционален водач, лидери-експерти во различни
области, интелектуален лидер (кој има големо влијание на филозофската мисла во
неговото време), административен лидер, лидер–реформатор, авторитетен лидер,
лидер–иноватор итн. Субјективните чувства водат кон верувања дека карактеристиките
на водачот се општи и точни, и дека се задржуваат исти, во сите времиња..
И најраните типологии, укажуваат дека лидерот мора да поседува некои лидерски црти.Во
оваа стара теорија спаѓат сите значајни, забележителни и познати светски личности. За таквите
личности се зборува и како за харизматични, за месии и сл.
Поимот харизма во социјалната психологија го вовел германскиот социолог Макс Вебер,
означувајќи ја со него онаа специфична сила на некоја личност, со која таа успева да го наметне
своето влијание и воља на другите луѓе.
Самиот поим е изведн од Светите списи, во кои се означува во прв ред, од Бога
дадена обдареност на поединецот да води, управува и да ги учи своите следбеници. Вебер
разликува лична харизма и харизма по положба (позиција), сметајќи дека личната харизма
повеќе апелира на човековите емоции, додека храизмата по положба повеќе е рационална.
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Поради тоа, првата бара апсолутна лојалност, додека другата бара само послушност.
Многу студии покажуваат дека личностите кои поседуваат определен склоп на мотиви (високока
потреба за моќ, плус висок степен на самоконтрола), се повеќе успешни како менаџери отколу
оние кои не ги поседуваат овие карактеристики..
Се чини дека личностите, кои поседуват способност да се приспособуваат на изменети
услови, ги води кон раст на лидерството во поширок ранг на различни услови. Поточно
пронаоѓање на решенија во новонастанати услови и ситуации.Тоа не претставува ништо друго,
туку една од дефинициите за интелегенција на личноста. Освен тоа, лидерот треба да поседува
способност за решавање на проблем по пат на мислење. Интелегентното однесување се
карактеризира со способност за перципирање и увидување на специфичностите во одредена
ситуација, чие совладување бара ново однесување кое го надминува старото искуство и
старите навики.Се наведува и тоа дека водачите се поинтелегентни (но, не премногу) од своите
следбеници, дека се екстравертни, помалку конзервативни, со голема јасност на изразувањето
и со поправедни и покритички ставови.
Вербалното и невербалното однесување, посебно јасноста на изразувањето е многу
значајна во процесот на внатрешната и надворешната комуникација. Говорот е процес на
создавање и синтеза на гласови кои имаат значење, семантичка вредност. Тоа е многу сложена
активност, во која учествуваат фонациските и артикулационите органи, други системи на органи,
а се под влијание на вишите центри на големиот мозок и неговот кортекс.Говорот е средство
за комуникација т.е. вербална комуникација и претставува сложен и специфично организирана
свесна активност, во која учествува субјектот кој формулира вербален израз и субјектот или
субјектите кој го перципира или приема тој вербален израз.
Очигледно е дека за лидерот се битни одредени физички, социјални и психолошки
карактристики. Треба да се има во предвид и тоа дека некои особини, што се наведуваат
како типични за лидер највероватно можат да се равиваат додека се дејствува како водач,
или уште подобро, постои едукација за лидери. Но, тука се поставува прашањето, од кој
вид на луѓе треба да се регрутираат лидерите и дали секој може и треба да биди лидер.
Во социометриските студии е утврдено дека персоналните разлики меѓу лидерите и другите
членови во групата не лежат во возраста, интелегенцијата или емоционалната зрелост, туку
во квалитетот на нивното интеракциско однесување. Односите меѓу членовите во групата
стануваат матрица во која целогрупното однесување има значајно место како групна варијабла.
Профил на лидер
Иако повеќе автори се согласуваат дека нема некои унуверзални особини кои би важеле
за еденводач и дека тие зависат од составот на членовите на групата и комплексната ситуација,
во која се наоѓа групата, сепак постојат некои општи категории на психички особини, како
општа рамка за успешно раководење.
Некои од тие особини се издвојуваат и се окажуваат како многу битни за создавање
на ефикасни лидери.Најчести особини се истакнуваат се: интелегенција, амбициозност,
доминантност, екстаравертност, чесност, непристрасност, одлучност, способност за
просудување, пријатен изглед, здравје (физичко и психичко).
Во своите истражувања Фидлер, нашол висок степен на позитивна
корелација
помеѓу
водството
и
персоналните
црти:
интелегенција,
доминантност,
адаптивност,
неконформизам
и
социјална
дистанца.
Бројни истражувања покажуваат дека најефикасни лидери се оние кои се способни да задржат
извесен степен на социјална или психолошка дистанца меѓу себе и другите членови во групата.
Секој водач, секако дека не мора да ги поседува сите наведени карактеристики, но
затоа пак мора да ги поседува оние особини кои ги бараат определените задачи и ситуации.
Некои автори се обидуваат врз основа на повеќе истражувања да извлечат некои основни и
доминантни заклучоци за особините и карактеристиките на лидерите.
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Наместо заклучок
Лидерите тендираат кон супериорност во однос на членовите на групата во
спосбностите, кои се суштински за групното одржување и напредок.При ова се мисли
на повеќе црти како што се интелегенција, способност за решавање на проблеми,
искуство, вербални способности и способности за работа. Лидерите тендираат кон
добри способности за интерперсонални односи. Тоа вклучува такви фактори како што се
популарност, способност за кооперирање, и тенденција да се биде одговорен спрема другите.
Лидерите тендираат да имаат повисока од просечната амбиција и желба за водство. Тоа вклучува
такви карактеристики како што е позитивна претстава за себе, иницијативност и упорност,
истрајност итн. Други автори пак го стеснуваат списокот на црти на оние кои тендираат да
станат лидери и почесто ги наведуваат: интелегенција, амбиција, потреба за моќ, самодоверба
и спосбноста за приспособување на промени (Brem & Kassin, 1993).
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УЛОГАТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО ЕДУЦИРАЊЕ НА
ДЕМОКРАТСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ
THE ROLE OF THE SCHOOL IN EDUCATING STUDENTS IN THE DEMOCRATIC PROCESS
Aпстракт: Училиштето како институција има своја историја, развој во општетсвото и
општествените системи. Своја сегашност е изложена на повеќе предизвици тенденции и
реформи, а истовремено согласно многубројните истражувања кај нас во Европа и во светот
укажуваат дека, и во иднина ќе има своја општествена, културна и едукативна поставеност
со повеќе димензии на делување. Од изнесеното може да согледаме и констатираме дека,
училиштето како општествена - јавна институција (алтернативна, верска и слично) согласно,
поставените цели и задачи, програмско - содржински активности на делување со сите субјекти
- чинители има свои функции кој даваат белег и карактеристика на училиштето, како значајна и
поливалентна институција со повеќе дејности на делување со сите субјекти што ја потврдуваат
неговата улога и функција.
Клучни зборови: училиште,образование,воспитание,демократија,интеракција.
Abstract: The school as an institution has its own history of development in the society and
social systems . His presence is exposed to more challenges and reform tendencies , while according
to numerous studies here in Europe and in the world indicate that , in the future will have its own
social , cultural and educational placement of multiple dimensions of action . From the above it can
be seen and concluded that the school as a social - public institution ( alternative , religious , etc. ) in
accordance with , set goals and objectives , program - content of work activities with all stakeholders
- stakeholders has its own features that make a mark and characteristic of the school as significant
and polyvalent institution with more activities of all entities with activity that confirms its role and
function
Keywords: school, education, education, democracy, interaction.
Општесвената функција на училиштето
Кога говориме за функциите на училиштето генерално мислиме за неговата педагошка
форма на делување, односно говориме за повеќе педагошки функции кои постојат наспроти
другите како што се општесвената и културната (Ѓ.Дедиќ 1996).
Ако прифатиме категоријата општество, училиштето неминовно се согледува како
категоријална функција или како функционална категорија. Со други зборови, нејзината
функција не е тесно општесвена, ниту прагматична и утилитарна. Тоа се навистина категоријални
функции или такви што со својата компетентност и актуелност реализираат нови перспективи
како влијание на училиштето, така и на ефектите на тие влијанија.
Училиштето како институција во конкретниот случај како општесвена функција има за
цел да ги прифати, едуцира и оспособи младите генерации и во таа смисла да претставува
дел од општесвото и со образованието-едукацијата да го дадат својот прилог во општесвото.
Таквата општесвена функција на училиштето претставува движечки механизам за акциско
делување и менување на субјектите-учениците и реализирање на нивната општесвена групна
и индивидуална свест (Д.Ж.Марковиќ1993). Општесвениот карактер-функција на училиштето
доаѓа до израз преку повеќе елементи на училиштето. Во контекст на општесвената функција
доаѓа до израз демократијата. Демократијата е нешто повеќе од обичен збир на процедури,
законодавно - правни прописи кои насочуваат и определуваат како функционира власта.
Во демократијата власта е само еден елемент што постои напоредно во општесвеното
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ткиво на голем број разновидни институции организации, здруженија и политички партии.
Во демократското општесво функционира илјадници приватни унституции организации
некои на централно некои на локално ниво. Во тој контекст делува и училиштето како јавна
и алтернативна институција (Информативна агенција САД 1992г). Така преку целокупниот
развој на општесвото, училиштето настојува да ги постигне своите универзални вредности
и резултати, независно од тоа каков вид и тип на училиште е кој има за цел да опфати што
поголем број на субјекти да го реализира делувањето на педагошко поле и овозможи развој на
личноста –индивидуата.
Наспроти универзалноста за општесвената функција на училиштето во развојот се
јавува и субјективноста, односно индивидуалноста. На тоа се гледало на вкупен генератор на
училиштето на неговото егзистирање, а истовремено да се постигне индивидуалитетот како
форма на конкретни односи на субјектите спрема тоа што носи реалност во училиштето.
И по основ на ова функција преку развојот на училиштето доаѓаме до различни тенденции
кои на еден или друг начин ја занемаруваат улогата на училиштето. Така на пример, Жан Жак
Русо се залагал за „природата на ученикот како примарен интерес кој училиштето не може
да го даде“. Лав. Н. Толстој на Јаснополјанското училиште се залага за „слобода како феномен
на индивидуалитетот“. Тој слободата ја сфаќа на духовна основа.
Во новите проекти на училиштето на ова функција се гледа како на проблем на
индивидуализација на свеста, знаењата на учениците или се гледа во склоп на диференцијација
и интеграција на наставата. Во целина на наблудувањето и анализирањето на овие две функции
никогаш во доволна мера не се усогласени. Во таа конфронтација-спротивставеност и двете
функции добивале своја тесна функција (внатрешна и надворешна диференцијација, однос на
индивидуалното и социјалното, на личноста и општесвеното, надворешното и внатрешното).
Меѓуопштесвените функции во училиштето треба да ја нагласиме и функцијата на развивање
и формирање на општесвената свест како значајна вредност кај учениците. Општесвената
свест се јавува како посебна функција на односите на училиштето спрема општесвото, како
општесвена карактеристика на училиштето и неговата општесвена ориентација, како динамична
функција на општесвената свест има своја содржина на основа на општесвените активности на
субјектите во училиштето.Така ефектот на општесвеното битие на училиштето и општесвената
позиција на субјектите во училиштето.
Меѓу општесвените функции на училиштето се наоѓа и функцијата на третирањето на
личноста - субјектот и неговото развивање и формирање. Во врска со наведеното треба да ја
споменеме и посебноста и значајноста на личноста – индивидуата, автономијата на училиштето
за слободниот дух на училиштето за слободата и правата на индидвидуите за правата на децата
и учениците и демократизацијата и демократските процеси на живеењето и делувањето.
Слободата и правата на индивидуите-личностите ги земаме како педагошко-дидактичко
прашање за подучување, слобода на мислите, слобода на разговорот. Значајно подрачје
за слободата на училиштето е и подрачјето на социјализациско-емиоционалните ефекти и
активности кои во воспитно-образовниот процес доаѓаат до израз кај наставниците и учениците.
Секако дека, подрачјето на сознавање, знаењето, учењето, усвојување на искуства и слично е
значајно прашање за слободата и функцијата на училиштето и развивање и унапредување на
демоктатскисте процеси на училиштето со учество на сите активности (Ѓ. Дедиќ 1996).
Педагошка функција на училиштето(воспитно-образовна)
Воспитно-образовната функција на училиштето го изразува односот спрема целта и
задачите на воспитанието и образованието, како и односот на училиштето спрема својот
педагошки идентитет, односно училиштето како институција за воспитание и образование. По
тој основ за овие функции, односно за педагошката функција како модалитет на импликација
произлегува од односот на училиштето - субмодалитет на импликација за разлика од
општесвената функција која се јавува од гледиште на училиште-општество - субјект и обратно.
Имено, во конкретниот случај се работи за исходот на воспитно-образовните активости кои се
последица на непосредниот воспитно-образовен процес кој се воспоставува во однос спрема
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училиштето и неговите задачи и неговата цел.
Воспитно-образовната (педагошка) функција на училиштето е негов непосреден интерес,
намена и смисла на неговото постоење. Губењето на тие функции е основа за докажување за
потребите на училиштето. Ако овие функции можат да се реализираат со некои други системни
влијанија, тогаш нема потреба од постоење на училиштето. Затоа овие функции се исконски
атрибут на училиштето, негов постојан придружник и основна евиденција и аргументација.
Преку развојот на педагошката функција на училиштето се унапредуваат, оптимализираат и
рационализираат некои категории на училиштето.
Меѓу другите функции на училиштето треба да ја споменеме функцијата на стекнување
на знаења или усвојување на генерациските искуства. Во врска со ова функција постојат
бројни концепции како на пример: „училиште за бубање“, „книшко училиште“ и други.
Заедничко на сите тие концепции е учење без разбирање, механичко учење, учење напамет.
Во таа смисла староримскиот филозоф СЕНЕКА искажал „Non schlae sed vite discimus“, што
значи не треба да учиме за училиштето, туку за живот. И денес се говори за начини и
пристап на стекнување на знаење, а тоа знаење најдобро се стекнува преку училиштето, во тој
поглед современата педагогија во врска со тоа го разгледува проблемот на своите парадигми
на воспитанието:физичка интелектуална, социјализациска, хуманистичка, преку што се
согледуваат хуманистичките вредности за позицијата на човекот – индивидуата во општесвото
(ученикот) и во таа смисла за хуманизацијата како функција на училиштето доаѓа до израз.
Педагошката теорија на воспитанието се бави со проблематиката на знаењето и често се
свртува од позицијата на позитивизмот, бихевиоризмот, емпиризмот со кој доаѓа до логичката
форма на знаења, односно до нивната епистимиолошка суштина. Со тоа училиштето се свртува
во процесот на воспитно-образната наставна работа.
Покрај напред наведените функции, треба да напоменеме и дека училиштето како
институција нема за цел само да ја развие личноста на ученикот, туку и развојот на личноста
да ја оспособи за снаоѓање за нови ситуации за решавање на проблеми, за воспоставување за
комуникациски односи со опкружувањето (P.Brajsa 1996). Во таа смисла на напред изнесеното
треба да напоменеме, дека богатото афективно подрачје на воспитанието и образованието
преставува богат домен на педагошката функција на училиштето. Имено, училиштето не
треба да создава само функција на надворешен план или на планот на процесот кој го врши.
Напротив, училиштето мора да поттикнува ефекти и на внатрешен план, односно на планот на
динамизмот.
Од анализата на теоријата и практиката за третманот и поставеноста на училиштето за
неговата општесвена, педагошко (воспитно - образова функција) како посебна издиференцирана
функција на воспитно-образовн план се споменува и функцијата на основата на гледањето на
свет. Оправданоста на оваа функција има педагошка аргументација:
- поглед на свет има научна конотација која може да се даде на учениците;
- поглед на свет во функционална категорија од субјектот, неговата свест и способност
за апликација што може да се постигне преку педагошко организирање на субјектите
со активности;
- поглед на свет е и прашање на положбата и улогата на ученикот во воспитно—
образовниот процес;
- поглед на свет преставува своевидна конкретизација на функцијата на целта на
воспитанието и образованието (Ѓ.Дедиќ 1996)
Предходно анализираните педагошки функции припаѓаат на кругот на темелните и
концептуалните функции на училиштето. Тие доаѓаат до израз на теоретските модели на
училиштето. Меѓутоа, училиштето е и практичен систем или структура на артикулација на
праксата на различните видови од кои потекнуваат таканаречените оперативни функции на
училиштето. Поконкретно се работи за функции кои не се однесуваат само на субјектите (
учениците и наставниците), туку и на групите, тимовите или на некои други поединци кои имаат
некоја улога во училиштето како што се: училишен педагог, психиолог, социолог и слично.
Покрај напред наведеното, училиштето има функција и на оптимализација на наставните
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и на другите воспитни влијанија со кои се развива или преку кои се развива флексибилна и
комуникативна личност на ученикот, личност која е спремна до внесе промени, корекции и
модели во сопсвената активност и поведение.
Во педагошката функција на училиштата спаѓаат функција на рационализација и
ефективности на поведението на субјектите спремни да се организираат на најдобри можни
начини преку кои најбрзо и најкратко ќе стигнат до точката на ефикасност на делување. Оваа
функција припаѓа на функциите на транферот на различните видови со кој субјектот успешно
го пренесува стекнатото искуство во училиштето на различните видови во практиката на
делување. Училиштето како институција и како педагошка функција се вбројува и функцијата на
иновации за што училиштето денес подлежи на разновидни иновации кои треба да најдат свое
место, тло во педагошко, односно во воспитно-образовното делување што наложува потреба од
постојано напредуање, усовршување на сопсвените знаења кој се базираат на перманентното
- доживотното учење и унапредување што е мото на 21 век.
Воспитната функција- работа на училиштето
Под воспитна функција на училиштето, разбираме систем на дејности насочени на
реализирање на целта и задачите на воспитанието и образованието. Од тука воспитната
работа преставува систем на процесот на воспитанието и образованието во сродно значење
на училишните процеси. Поконкретно, станува збор за процесите за интеграција кои ја
артикулираат целовитоста на струкутурата на воспитно-образовните активности. Покрај тоа
под воспитна работа на училиштето подразбираме и интеграциони процеси на воспитанието и
образованието, односно на воспитно-образовниот процес со намера да се реализира единство
од гледиште на целта, содржините и улогата на субјектите во процесите. Патот на дејностите на
воспитната работа се реализира и односот на личноста - воспитниот процес што овозможува
персонален однос кон училиштето и неговата хуманистичко значење како и неговото
демократско делување. На тие основи училиштето се доведува во можности: за формирање на
човекова толеранција, разбирање меѓу луѓето, почитување на човековата личност и слично.
Во литературата и периодиката доста е пишувано за воспитно-образовната функција на
училиштето М.Стефановиќ, Р.Николиќ, Б.Ракиќ и други кои во своите трудови ги наведува
(Ѓ.Дедиќ 1996 година), за да покрај напред наведеното наведува дека под воспитна работа
- функција на училиштето подразбира синтеза на процесите , формирање, изградување,
развивање, водење, регулирање на коректни односи и процеси.
Со воспитната работа-функција на училиштето се задоволуваат учениковите социјални,
културни, биолошки и културни потреби. Таа потикнува, насочува, оплеменува и облагородува.
Се создаваат услови за нивна реализација преку потребите кои се наоѓаат кај субјектите
(Ѓ.Дедиќ 1996).
Покрај напред наведеното во трудот Култура на демократијата во Информативната агенција
САД1992година, помеѓу другото е наведено: Демократијата и образованието се витален дел на
секое општество, а особено на демократијата како што нагласува Томас Џеферсон: „Ако некоја
нација очекува да живее во незнаење и да биде слободна и цивилизирана, очекува нешто
што никогаш небило, ниту ќе биде“. Наведената мисла укажува дека задача на образованието
не е едноставна туку комплексна која бара ангажираност на сите субјекти во процесот на
едукацијата. Во прилог на изнесеното и теоретичарот ФИН нагласува : образованието има
пресудна углога во слободните општества и во институциите на образованието, односно
демократијата со право може да се каже дека со време образованието овозможува слобода,
права, должности (Информативна агенција САД 1992стр 19). Дејноста на воспитното делување
на училиштето, придонесува за унапредување на работата на училиштето, внесување иновации
во воспитно-образовниот процес, негова модернизација, на кои основи се создаваат услови за
пратење развојот на ученикот. Во целина со својата комплексност, како и конкретрните функции,
воспитната работа на училиштето придонесува за реализирање на нејзиниот идентитет и дава
вземност во системот на воспитанието и образованието. За реализирање на оваа функција,
воспитната работа на училиштето мора да има:
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-

задачите на воспитанието кои се однесуваат на воспитанието како процес на
воспитната работа: доаѓаат до израз на посебен начин, содржините, задачите,
конкретизација на училишниот процес на воспитанието и образованието,
специфичностите на методиката на воспитното реализирање и конкретизирање
преку конкретни содржини, примери и постапки, (Ѓ.Дедиќ1996).

Изнесените сознанија, видувања и толкувања на повеќето теоретичари, педагошки
наставнички работници и практичари на наставно-воспитниот процес, укажуваат дека во
сегашни услови и прилики на трансформирање, реформирање и иновирање на училиштето се
повеќе се преферира образовно, сознајно, интелектуалната функција, за сметка на воспитната,
за што во практиката наидуваме на проблеми, потешкотии и појава на асоцијативно поведение,
насилство, агресивност и други слични појави(Н.Петров 1999).
За намалување на воспитната функција на училиштето, постојат објективни и субјективни
причини. Меѓу кои маргинализирање на одделенско-класниот раководител, одделенскокласните ученички заедници, детската организација и оптовареноста на наставните планови и
програми со повеќе теми и содржини, истовремено ученикот како индивидуа-личност и субјект
не секогаш се зема во предвид како партнер во воспитно-наставниот процес, доминантната
улога на наставникот, како личност и педагошки водител и неадекватното искуство и делување
на родителите на учениците, од тие причини во законодавната правната регулатива Законот за
основно и средно задолжително образование, истакната е улогата и функцијата на родителските
совети и одделенско-класовните, ученичките заедници, културното делување на училиштето и
учениците во доменот на вонаставните и вонучилишните активности (Н.Петров 1996).
Покрај напред наведеното во концептот на деветолетката и задолжителното средно
образование во структурата на наставниот план е зацртано Граѓанското образование како
посебен предмет, во одредени предмети зацртани се теми и содржини од основите на
демократските процеси и многу други јавни активности кои дават белег на современото
демократско делување. Изнесениот пример сам по себе потврдува дека демократијата и
демократскиот процес подлежат на воспитно-образовно делување, преку целокупната
организација и делување на училиштето, организацијата на наставата и наставните содржини,
преку поведението и однесувањето во одредени ситуации на интеракциско делување.
(Концептот на деветгодишно образование)
Основното училиште и демократските процеси и вредности
Основното училиште како јавна и воспитно-образовна институција се наоѓа во
средиштето на социјалниот развој и делување на учениците. Од тие причини како и возрасните
карактеристики на учениците, неговото делување е фокусирано на еден од најзначајните
периоди на социјалниот развој, па од останатите чинители има значајна улога и функција. Врз таа
основа се поставува прашањето: Дали училиштето како јавна и образовна институција може
да придонесе за развој на демократските процеси која го карактеризира демократското
поведение и култура, преку соодветни форми, методи и срества на работа ќе помогне во
развивање на демократската свест. Имајќи предвид, дека во практиката постојат евидентни
слабости во пристапот во воспитанието на демократијата, се наложува потреба од познавање
на демократските вредности, принципи и процедури како и поставување на прашањето: Дали
постои пристап кој овозможува на учениците да формираат личност која ќе ги карактеризира
демократското поведение.
Во таа смисла, Ѓуришиќ-Бојановиќ ги истакнуваат психолошките предиспозиции за развој
на демократското поведение. Во врска со тоа констатираат, дека повеќето општесвени односи
и процеси навистина ќе бидат демократски , неодредува само институционализацијата на
демократските начела или обуката за демократските принципи, вредности и процедури, и
психолошката димензија на поединецот за прифаќање или неприфаќање на демократските
вредности преставуваат значаен услов за демократизацијата (Ѓуришиќ- Бојановиќ 2004).
Демократијата во најширока смисла означува владеење на народот, државно уредување
во која највисоката власт ја врши и ја има народот, во тој смисол имаме бројни одредувања
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за демократија, кои ќе ги споменеме (Марковиќ, Аврамовиќ, Јоксимовиќ, Животиќ,
Неделковиќ, Стојков, Трнавац, Стевановиќ, Петров, Кекеноски и други). Од сите релевантни
научни согледувања и искажувања од повеќето теоретичари можат да се издеференцираат две
мислења, како значајни за вредностите на демократското поведение за поединецот, а тоа е
дијалогот и толеранцијата. Макар да во воспитно-образовните услови не можат да се запостават
и некои други, како што се: слободата, еднаквоста, правдата и друго.
Некои автори во суштина на воспитанието, за демократизација, согледуваат дека во развојот
на демократската култура и формирањето на детската личност, наведуваат толеранцијата
према различностите, критичкото мислење, познавање на демократските процеси, знаење за
сопствени права, одговорност и критичност(Ѓ.Илиевски 2010). Меѓутоа, основните идеи околу
кои треба да се концентрираме е воспитанието и образованието за демократија на училиштето
е оспособување за дијалог и толеранција. Секако, не треба да се занемерат и други вредности,
како што се слободата, еднаквоста, правдата, човековите права, плурализмот, партиципацијата
на мултикултурализмот и мултиетичноста и слично (Ненад Стојковиќ 2012).
Наведените сознанија за демократијата и вредностите, укажуваат дека, процесот на
едуцирањето на демократијата и демократските процеси на личноста е сложен процес, кој
бара смисленост, организираност и конкретни теми и содржини во наставно-образовниот
процес кај учениците односно наставата, имаат можност да согледаат, проценат и утврдат, што
е корисно, позитивно, демократско и практично. И врз таа основа ќе ги прифаќаат разликите
меѓу индивидуите –личностите, ќе ги толерираат различните форми на поведение, мислење,
подготовени за изнаоѓање на нови можности и промени на взаемно толерирање и разбирање.
Во училиштето како институција, учествуваат и делуваат повеќе субјекти помеѓу кои и
наставниците и учениците, кои подеднакво партиципираат како партнери. Без учество на
учениците во донесувањето на важни одлуки за живот и работа во одделението, класот,
училиштето, не е можно да говориме за демократија. Училиштето како институција, покрај
семејството е значаен чинител во развојот, партиципацијата и практикувањето на демократските
процеси. Во училиштето се поставуваат основните темели на идниот граѓанин во одлучувањето
во општеството. Еден од значајните аспекти на партиципацијата е учеството на учениците во
одлучувањето, како пример: Колку учествувате во одлуките за живот и работа на одделението,
за кои ќе добиете различни одговори, зависно од урбаноста, руралноста, развиеноста на
училиштето.
За демократизацијата значаен показател има и почитувањето на детските права
и должности. Имено, учениците на прашањето од отворен тип треба да наведат Што
подразбираат под детски права и должности, согласно Конвенцијата за правата на
детето, согласно Законските одредби за основното образование-деветогодишно, и
колку тие го практикуваат, делуваат во одделението-класот, училиштето, семејството, и
другите јавни културни институции, се прменува во средината на живеење и делување.
Од истражувањата кои се вршени во Република Македонија, во урбаните и руралните
средини, констатирано е дека, правата и должностите на децата не се на завидно ниво за
што се дава на знаење за поголемо ангажирање на учениците и парципиентите во наставнообразовниот процес, не само преку Граѓанското образование, етиката, туку преку одредени
содржини од наставните предмети од воннаставните и вонучилишните активности (Ѓ.Илиевски
2010)
Согласно изнесените сознанија и видуања за демократизацијата и демократските процеси
во училиштето, постојат реални и објективни услови и можности за нејзина апликација и
едукација. Меѓутоа, не декларативно, туку практично со партиципација на учесниците, посебно
на учениците многу повеќе да се работи, за да таа дојде до израз во секојдневното живеење и
делување. Преку сите можни форми, содржини, методи-постапки, срества, со активно учество
на сите субјекти- чинители.
Делумните - парцијални истражувања за демократизацијата и едукацијата на
демократските процеси кај учениците во Република Македонија, укажуваат и упатуваат оваа
сложена и комплексна проблематика заслужува посериозен приод и пристап на третирање и
едуцирање. Од тие причини потребно е поголемо ангажирање на ресорните органи пред се:
Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Наставничките
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факултети, Невладините организации и фондации кои делуваат на подрачјето на Република
Македонија, да извршат анализа и преглед за состојбите, нивото и степенот на едукација на
демократизацијата во воспитно-образовните институции и задруженија на граѓаните и врз
таа основа да се направи една акциона програма и формира тим од експерти, теоретичари
и практичари кои ќе направат проект кој организирано систематски, стручно и научно ќе го
практикуваат процесот на демократизацијата кај учениците.
Резиме
Развивањето на демократизацијата и демократските процеси и вредности во основното
училиште, не е едноставен и лесен процес од повеќе причини. Имено, во прв ред возраста
на учениците, системот на воспитанието и образованието, кој во основното училиште ги
има повеќе образовните компоненти, за разлика од воспитните. Поради сложеноста на ова
прашање и цел, општествениот контекст и недоволно развиената свест за тоа како педагошки
програми (воспитно-образовни), имаат свое влијание на демократијата и демократската
свест кај учениците. Меѓутоа, улогата на училиштето, пред се на наставниците во системското
воспитание и образование за демократизацијата е неизоставна. Во таа смисла педагошките
импликации на овој сложен процес одат во два правца долгорочен и краткорочен. Долгорочниот
правец се однесува на прашањето како да се создадат клучни компетенции на наставниците за
оваа возраст. Краткорочен правец се однесува на стратегијата преку која можат да се поправат,
санираат постоечките компетенции на наставниот кадар за интензивирано воспитно-образовно
делување.
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УЛОГА НА ЈАЗИКОТ ВО РАЗВОЈОТ НА ОПШТЕСТВОТО
АПСТРАКТ: Двојноста на јазикот компаративно со медицината во природниот развој кој
ги искажува мисловните операции на личноста.со нормален природен развој и личности со
пречки во ППР да го усогласиме и допринесеме за развојот на општеството.Тоа се постигнува
со примена на гестикулацијата.
ABSTRACT: The duality of the language in comparison to the medicine in the natural development that reflects the thinking operations of the personality. with normal natural development, the
people with disabilities AKP to harmonize and contribute to the development of the society.That is
achieved by using gesture.
МОТО-рецептор и експонатор на мисловни операции.
ЦЕЛ-Двојност на природата полезност за општеството.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ- Двојноста го движи развојот и растот на општеството.
ВОВЕД
Аголот на нашиот поглед е еден ,а значењето на јазикот двоен, кој- на крајот се создава
тријаголник.
Физиолошки природно гледано јазикот е двојност.
Еднаш како рецептор кој прима надворешни информации ,ги доставува до централниот
нервен систем на обработка т.е правење на мисловни операции.Второ како искажувач на резултатите од мисловните операции,преку особеноста,,ГОВОР,,.
резултатите се искажуваат преку говорниот механизам.
Мисловните операции на кој јазик ,на земјина топка ,ќе бидат искажани има исто значење.
СОДРЖИНА
Почитувани не треба да го запоставиме физиолошкото значење на јазикот ,првично како
природен орган на човековиот организам.самата природа му ја дава двојноста.
Првично е голем рецептор –за вкус.Со природниот состав ги прима информациите од
надвор и ги доставува до ЦНС на обработка т.е создавање на мисловни операции.Второ е дел од говорниот механизам кој ги искажува мисловните операции од ЦНС
создадени од предходно примени информации примени сите рецептори во човековиот
организам.Особеноста ,,ГОВОР,,го качува човекот на највисоката скала во Дарвиловата
еволуција,,Човекот не би бил човек доколку ги нема мисловните операции.
Мисловните операции ги искажува преку говорниот механизам ,каде е и јазикот.Во светот
има икс формирани јазици за искажување на мисловни операции.
Како напрр.- Македонски,Влашки,Руски,Француски,Англиски и т н .Дури и во секој јазик
има повеке дијалекти.Но, на било кој начин да се искажани мисловните операции имаат еднаква
вредност .Квалитетот е битен за искажувањето на мисловните опреации ,а не на кој јазик или
дијалект се искажани.Да обрнеме внимание на квалитетот на зборовите, не на кванитетот .
Со големо почитување кон личностите кои имаат пречки во природниот говор од било
кои причини ,кои своите мисловни операции ги искажуваат со јазик тн ,,ГЕСТИКУЛАЦИЈА,, .
Досега познат јазик на гестикулација е,,еднорачен и дворачен,, кој се користи во поново
време. Значењето е во разбирањето.
Тие личности имаат пречки во слух и говор.Без разлика каде се наога пречката тоа е
пречка и личноста не може говорно да ја искаже мисловната операција.Иаку и тука има степени
на тежината и местото на пречката сепак искажувањето се користи преку гестикулација .
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Ова искажување треба високо да се почитува и користи во мегународни јазици.Во тие
искажувања има големи квалитети.
Недискриминаторно да се гледа,да се почитува и усовршува тој јазик.Нивните искажувања
може да се високо квалитетни и да дадат голем допринос за развој на општеството .
Образовните центри да се усовршат во текот на развојот на современоста.
Нивните идеи да се применуваат во развојот и растот на општеството.Една нивна идеја
може да замени десет ,на личности со развиен природен говор.
Гестикулацијата треба да се користи во изучување кај личности кои немаат пречка.
Со гестикулација може да најдат разбирање мегу
личности без разлика на
боја,пол,возраст,место на живеење,вера, јазик на кој говорат и материјално богаство кое
го поседуваат.Со разбирањето ,размена на мисли може да се дојде до голем напредок на
општеството.
Оваа популација најчесто во зависност на степенот на оштетувањето,се оспособуваат во
занаетчиството и добро се прифатени во уметноста,дури и во високото образование.
Преку цртежи ја искажуваат внатрешноста.Од таа основа може да исцрпиме длабоки
напредни идеи.
Готовиот производ говори во сегашноста како за минатото така и за иднината.
Прр. Добар занаетчија познавајки го занатот создава производ првично онаков каков го
научиле учителите ,со текот на своето работење го усовршуваат и може да дадат предлог за иден
развој.Или пак преку цртеж .Во еден цетеж ја искажуваат тројноста.Минатото ,сегашноста и
иднината.
Ако им дозволуваме тројноста да ја искажат ќе разбереме колку промени треба ние да си
направиме .
Минатото го прочистуваат,ги игнорираат личностите кои им пречеле во развојот,ги
потенцираат помагателите,создават и живеат во прочистена сегашност ,создаваат идеи за
иднината.
Нивното почитување ,со нивните дела и јазик ке имаме основа за развој на општеството.
ЗАКЛУЧОК
За развоот на општеството голема улога има познавање на повеке јазици.Со комуникацијата
се разменуваат мисли .Се постигнува голема размена на создадени дела од сите краишта на
земјината топка .Но со користење на јазикот ,,гестикулација кој е еднаков секаде,,се наога
разбирање на земјината топка,,.Со него моше да најдат разбирање не само лингвисти и
менаџери туку и сите структурални професии.
Наместо повеке јазици – полиглоти ,многу трошоци за учење, гестот е еден, –
намалени трошоци а воедно инклузирање на личности со пречки во природниот говор .
Вклучување во мегународноста ќе ја зголемиме улогата во развојот на општеството.
Користена литература
1. ВанѓаН,Радевска,Докторрска теза,,Особености на мисловни операции кај мали школски
деца со ментален дебил,,19-12-2005,Букурешт,Р.Романија.
2. Лично видување.
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СЕМЕЈНИ ИНТЕРВЕНЦИИ,ИСТРАЖУВАЊА И
ИНТЕРДИСЦИПЛИНИРАНА СОРАБОТКА.
МОТО-Семејство како физиолошка општествена клетка.
ЦЕЛ-Да се сочува секоја клетка.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ- Како да се оствари.
АПСТРАКТ: Во динамиката на бурно-техничко-економско-психолошко живеење
,споредбено со природниот состав на човековиот организам ,треба да посветиме големо
внимание на развојот и растот на семејството како основна клетка-елемент на општествената
структура .
На пречките кои се појавуваат во правилниот раст и развој да интервенираме ,за да ги
отклониме.
ABSTRACT: The dynamics of turbulent-technical-economic and psychological living, compared to the natural composition of the human organism, should devote more attention to the development and growth of the family as the crucial element of social structure.
The obstacles that occur in normal growth and development to intervene, to turn aside.
ВОВЕД
Доколку направиме еден осврт кон физиолошкиот ,ембрионален развој на човекот-личност
ќе ја забележиме клетката.Основа на развојот на Ч-Л,како Ч-Л.Нејзината моќ.интервенција во
комплетниот развој,опстанок и усовршување.Предмет на многу научни истражувања.
Интердисциплинирана соработка помегу истражувачите и донесување на заеднички
заклучоци. Компаративно ,семејството е клетка на структурата на општеството и неговиот
развој.
СОДРЖИНА
Физиолошки човековиот организам својот развој и раст го почнува од клетка .Клетка
по клетка ембрион.Се развива во човековиот организам.Организам кој ,кога ќе премине во
поснаталниот период продолжува во ,низ своите развојни фази ,да се развие во природно
нормално развиен организам.Ч-Л кој функционира самостојно во креирање на својот живот.
Секоја клетка има структурално место во човековиот организам .Природно секоја клетка има
предиспозиции подеднакво да се развие.Може да се случи,во природниот развој, некоја од
структуралните клетки да нема нормален природен развој .Во тој случај се појавуваат пречки
во развојот на клетките,кои може да предизвикаат пречка во развојот на други органи на
човековиот организам,но и тие клетки треба да ги почитуваме,да превземеме мeрки за
нивен опстанок во структурата на човековиот организам. Со тоа ,тој човеков организам ќе
функционира и ќе опстане во општествената заедница.
Доколку не го почитуваме,кај тој човечки -организам ќе се развијат негативните
особености.Човекот-личност со своите негативни особености ќе има негативно однесување.
Оваа негативно однесување ќе нанесе негативности на сите околу себе.Во комплетност
човековиот организам ќе експонира негативни манифестации.Ова однесување кое ќе прави
негативности во сите структури.Ако направиме една анализа на општествосто со неговите
структурни елементи ,во тој случај компаративно ќе дојдеме до интересни заклучоци.Како
структурни елементи на општеството се: мајката,таткото,родители,семејство,фамилија,
средина,национална економија(држава).
Сите овие структурални елементи на општеството треба подеднакво да се почитуваат
за да може како организам да функционира.Како основна клетка на општеството се зема
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семејството.Семејството вистина е основна клетка на општествениот организам.Колку е здрав
развојот на општеството зависи од здравоста на клетката -семејство.
Првично треба да направиме анализа на составот на семејството.Семејството е составено
од две осносвни јадра ,кои создаваат нов организам.тоа се: Мајката.таткото,кои доагаат од
други семејства.
Мајката е основно јадро –основа на развојот.Нејзина психофизичка здравстена –
природна состојба допринесува за создавање на семејство.Кај оваа личност се создава една
особеност т.н. ,,Мајчина љубов,,.Ова чувство почнува да се создава уште во раните природни
развојни фази.Додека ја прима Мајчината љубов ,ја предава на својата кукла,низ забавни игри.
Како се однесува нејзината мајка према неа така таа мала личност се однесува према куклата.
Применото го обработува и го експонира.
Кога ќе достигне извесна природна зрелост се појавува чувство за да стане вистинска
мајка.Избира партнер од спротивен пол.Со соединување на нивните клетки се создава нова
клетка од која се развива нов организам.Развојот се случува во нејзиниот организам .Со овој
природен процес се формира С.
Таткото-личност од спротивниот пол на мајката(кој доаѓа од друго семејство) има исто така
огромно значење. Неговата психофизичка природна здравствена состојба, неговите развиени
особености,позитивни или негативни.Многу големо значење има неговото однесување према
мајката на новиот организам.Може таткото да поседува позитивни особености, кон другите
општествени-структурални елементи,но према мајката да се однесува негативно.Во тој случај
неговото однесување индирекно делува на развојот на новиот организам кој го создава
семејството. Со претпосавка дека кај двете јадра се развиени позитивни особености како
према себе,кон семејството и кон други општествени елементи се создава здраво позитивно
семејство.Семејство кое ќе предизвика развој на здрава фамилија.
Фамилија која ќе предизвика здрави мегучовекови односи во средината каде живеет.т.е
лоцирано во националната еконоамија.
Здравато однесување во средината придонеасува здраво и позитивно мегучовечко однесување
помегу сите животни средини во националната економија.
Здравите мегучовекови однесувања во национална економија предизвикува здрави
односи помегу останатите национални економии.Со тоа се создава здраво општество.
Помегу овие структурални елементи треба да има интердисциплинирана соработка.
Соработка која со високо мегусебно почитување ќе допринесе секој структурален елемент
подеднакво да допринесе за развојот и растот на општествениот живот, во зрав и позитивен
организам.
Организам кој ќе биде позитивен за современиот природен-техничко-технолошки
,етичко-културно-морален –интердисциплинирано воспитно –психолошко здрава основа за
идниот ланец на развој.
Во овој нормален природно-општествен развој може да се појават пречки.Пречки кои ќе
нанесет пореметување во нормален развој и функционирање.Тогаш настануваат пореметувања.
Без разлика на кое ниво и место ќе се појави .Тоа е пречка и предизвикува аномалија .Прва и
најтешка пречка е кога ќе настане уште во самата клетка. Секоја клетка треба да се почитува и
искористи нејзината моќ и потенцијал кој го има.
Наппр - доколку во едно семејство се роди дете со пречки во психичкиот природен
развој.- и дојдат до израз негативностите кои се проследени со таа популација ,тогаш тоа
семејство е изложено на пропаст.Во интердисциплинираната соработка треба да помогнеме.Да
се слушне вистинскиот нивен глас ,да се согледа нивната состојба во која се наогаат. Еден член
на семејството мора да е строго поврзан со тоа дете. Посебно во тешка состојба тие семејства
се наогаат кога ДсоПППР се во биолошка возраст над 20год.Кога природните развојни фази се
завршени.Биолошки години се високи ,а тие со менталната возраст остануваат на ниво најмногу
на две год.Кај таа популација најчесто се појавувва халуцинации,предизвикани од разликата на
возраста.Кај нив состојбата се влошува,Си бараат соодветна средина,соодветни личности за
размена на мисли,знаења и умеења.Посебно тие личности треба организирано да се активираат
во физичките активности ,каде ќе ја потрошат физичката природно создадена сила.Тоа најмногу
ги смирува.Им се создава задоволство дека нешто создале ,се полезни за сите општествени
стуктури,бидејки интелектуално не моше природно да се надоградат.Во семејството неможе
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тоа да го имаат.Се срекаваат најчесто со интелектуален труд,а тие не моше тое да го постигнат
и им се појавуваат негативните особености кои на крајот агресивно ги експонираат према
членовите во семејството.За да си обрнат внимание ,агресивно барат наредувачки извршувања,
однесувања.Доколку моментно не им се изврши наредбата ,агресивно напагаат,кршат околу
себе и фрлат се околу себе.Тоа предизвикува пропагање на семејството,које индирекно делува
на сите општествели елементи.Пропагат многу квалитетни личности,кои може да придонесат
квалитетен развој на општеството. Најчесто жртва е мајката-. Без разлика кој член е врзан за
него тоа е општествена штета.
Наместо да го игнорираме тоа семејство треба да интервенираме да помогнаеме.Да
соработуваме ,искористиме нивните искуства и овозможиме да ги реализират квалитетните
способности за унапредување на општеството.
Членот кој е побврзан со хендикепот е уништен член во сите структури.Не може да
ги реализира своите квалитетни особености.Реализацијата ке биде двојно позитивна
.За самата личност- ке ги реализира способностите полезни за сите структури па и цело
општество.Општеството треба организирано да изгради едукативно-прифатливи установи
каде ке биде прифатено Дсо ПППР .Кога ке се слободни и имаат мошност семејствата ке го
земаат .Во установите треба да има стручни лица кои ќе егзистираат ,ќе ги развијат своите
способности,мегу кои и родители.за размена на искуства . А семејстата ,на ДсоПППР исто ќе
го реализира својот труд и ќе егзистират.Ќе имаат средства да го земат ДсоПППР ,да му пружат
удобни услови према потребите,воедно да помагаат и на установите.Ќе ги усовршуваат
своите други млади члаенови.Нема да бидат дискриминирани- социјални случаи , товар на
општеството.Со обнова и усовршување на установите за Д со ПППР каде ќе бидат вработени
стручни кадри ,ќе се намалува невработеноста.Нивните семејства ке егзистират ,а не на
грбот на државата(социјални случаи).Д со ПППР подобро ќе се едуцираат , бидејки со тимско
работење се согледуваат способностите и подобро се искористуваат.Тоа , мајката нема услови
да им го пружи,таа треба некаде на друго место да заработува егзистенција према стручноста.
Воедно треба да одгледува и други деца кои немаат пречки.Тие деца пак станувајки здрави
граѓани на опчтеството, ќе можат да помогнат на Д со ПППр и установите .Со тоа допринесуваат
да се развие целото општество.
Средината подобро може да се развие со помош на стручноста нивна.Нивниот развој
ќе делува на развојот на цела национална економија .А добриот развој на националната
економија допринесува добар развој на цело општество.
Помегу овие општествени структурални елементи треба да се создаде
интердисциплинирана позитивна соработка.Таму е успехот.
ЗАКЛУЧОК
Истражувањата на природата,компаративноста со општествените структурални
елементи на човекот-личност како создание на истражувањата се доага до интересност.Лесно
се доага до податоци да си само истражувач ,ама да си воедно и учесник тогаш во двојноста
е сложеното.Физиолошката и општествена клетка се основа на природата од нив зависи
двојниот развој и раст.Во каква состојба и која категорија да се наоѓа ,треба да се почитува.
Секоја нејзина интервенција е сложеност за единството.Истражувањето се едноставно сложени.
Да ја разбиеш сложеноста,влези види,вкуси почувствувај,кажи и запиши.Сложеноста
е едноставно.Неограничувај се на експертното ,види ја интравертноста,острани
го материјалното,почитувај ја интердисциплинираста соработка тогаш кажи на
успехот,,БЛАГОДАРАМ,,.
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РЕФОРМСКО РАЗВОЈНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ (СТРЕМЕЖ ЗА МОБИЛНИ, ОТВОРЕНИ
ВИСОКОШКОЛСКИ ИНСТИТУЦИИ)
Апстракт: Високото образование е еден од клучните сегменти на воспитно-образовниот
систем, од причини што дава краен профил и продукт за непосредно ангажирање и вклучување
во општествените процеси, производството, економијата, техниката, технологијата, маркетингот
и другите сегменти на човековото делување.
Сообразувајќи се со развојно-општествените, демократските, економските и научнотехничките и технолошките иновативни процеси, промени и движења, кои имаат свое влијание
на целокупниот општествен развој и напредок условуваат и наметнуваат реформирање и
иновирање на современа едукација на високо стручни кадри, бидејќи високостручните и
научни кадри преставуваат значаен развоен ресурс кој овозможува преструктуирање на
дејностите во општеството, стопанството, техничко-технолошката модернизација, за постојан
прогрес на поделбата на работата која не може успешно да се реализира без високостручнинаучни кадри,а посебно без кадрите во сферата на образованието.
Клучни зборови: општество, развој, реформа, демократија, високо образовни институции,
иновирање, трансформирање
Abstract: Higher education is one of the key segments of the educational system , for reasons
that it gives the final account and product for direct engagement and involvement in social processes , productions , economics , art , technology , marketing and other aspects of human activity .
In correlation with the development- social , democratic , economic and scientific - technical
and innovative technological processes , changes and developments, that have an impact on the
overall social development, progress and condition,that impose reform and innovation of modern
education of highly skilled personnel , and because highly skilled personnel represent a significant
developmental resource that allows restructuring activities in society , economy , technical and technological modernization , the continuous progress of the division of labor that can not be successfully implemented without highly – skilled personnel , especially without staff in the field of education .
Keywords: society , development , reform , democracy , higher education institutions , innovation , transforming
Во современи услови на живеење и делување и транзиција, високошколските институции
завземаат челно место во едукациското скалило од причини што образованието, науката
и техничко-технолошкиот развој се моторна снага на движечките процеси во развитокот на
општеството, профилирањето, образованието и усовршувањето на кадровскиот фактор кој
претставува креатор на научната и општествената реалност и потреби.
Изнесеното потврдува дека трансформацијата и реформите на универзитетот и
високошколските установи претставуваат трајни процеси што е во согласност со тенденциите,
предизвиците, потребите и барањата. Сведоци сме на многу дискусии, искажувања за
универзитетот и високошколските институции кои се вопроцес на трансформирање и
реформирање за барање на нови модели на едукација на високошколските кадри за отворени
мобилни и компатибилни високошколски институции кои ќе ги прифатат демократските,
општествените, стручно-научните процеси и предизвици во новонастанатите услови. Врз таа
основа ќе се вклучат во новите информациски системи и модели за интеракциско делување и
прогресивен развој и просперитет (Н.Петров, 2006:121).
Од анализите и расправите кои се водат на повеќе нивоа и структури во Република
Македонија се создаваат услови за преобразување и фаќање чекор со високошколските
институции од развиените земји и системи во наставно-научно истражувачката дејност, преку
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создавање на тимови кои ќе го понесат теретот за нови сознанија и за акумулација на знаења
преку нови наставни планови и програми, модели, технологии и кадри, способни за решавање
на сложените животни проблеми во новонастанатите односи и процеси на секојдневното
живеење и делување. Во таа смисла Џ.Дедиќ и Б. Станимировиќ велат дека образованието
денеска се сфаќа како стратегија на општеството, а образованоста како лична сопственост кое
треба да се негува преку соодветни модели и постапки на субјектите. Во поглед на изнесеното,
авторите ја актуелизираат наставата како специфичен процес во која учествуваат субјектите
партнерски. Во тој поглед Torance поставува нова стратегија на научно втемелување на
наставата при што доаѓаат до израз неколку елементи: развивање на апстрактното мислење,
изострување на способностите за резонирање, увежбување на креативноста и поставување
и решавање напроблемот, совладување на вишите мисловни операции и стекнување навика за
барање на информации и нивно користење (Џ.Дедиќ/Б.Станимировиќ, 1998:19).
Изнесените сознанија и видувања за процесот на образованието и наставата на
високошколските институции создаваат можности за интегрирање, нови постапки и
интеракциско делување на субјектите што треба да се има во предвид во процесот на
едукацијата на високошколските кадри.
Во смисла на напред изнесеното покрај стручно-научните сознанија за процесот на
едукацијата на високошколските кадри разбирање и слух треба да има и стопанството.
Поконкретно, високошколските институци и стопанството треба да се ослободат од моќните
фактори, политиката, политиканството, волунтаризмот и аматеризмот и да се свртат кон новите
техничко-технолошки изуми, модерните (иновативни) процеси и фаќање чекор со високо
развиените стопански и индустриски земји. Оживотворување на општествено демократските
процеси за мобилен, отворен, флексибилен, автономен универзитет-високошколски институции
и подобрување на кадровската база каде ќе има конкуренција на знаења и способности,
иновации, творештво, а со тоа ќе се создаде основа за квалитетни кадри, компатибилност и
со развиените системи, универзитети, високошколски институции. За напред наведеното свое
искажување и видување има и Наташа Живковиќ за промените и реформите на високошколските
институции дека не секојпат се базираат на научните истражувања во смисла на унапредување
на наставата преку конкретни модели кои ќе ја одразуваат реалноста, потребата, предизвиците
и научните сознанија (Н.Живковиќ Вуисиќ, 2013:22).
Изнесеното потврдува дека во едукацијата на високошколските кадри треба да се
создаваат поволни услови и можности за акцелеративен развој на: науката, образованието,
културата, техниката, технологијата, информатиката како и материјалните ресурси за
прогресивен развој, делување, творење, квалитет посебно во образованието и науката како
значајни социјални сфери и ресурси (Д.Ж.Марковиќ, 1995:19-20).
Од досегашните опсервации и видувања на наставно-научните и апликативните аспекти
на универзитетот и високошколските институции на прагот на 21-от век, високошколските
институции поставени се пред нови предизвици, потреби и барања за взаемен ангажман на
сите фактори: науката,образованието, технологијата, културата, вклучително и досегашните
искуства и поставување на нова платформа за реформа на универзитетите и високошколските
институции, за демократизација,за перманентно иновирање на наставните планови и
програми, кадровска екипираност, организација и решавање на материјално-финансиските
потреби и барања за проширена репродукција на целокупната дејност на современи, отворени
и флексибилни високошколски институции на кои ќе се почитува кодексот, принципите и
барањата на науката, образованието, праксата и меѓународните Конвенции и Повелби на
нашите социјални услови и можности за перманентен развој иреновирање. (Д.Ж.Марковиќ,
1995:13-20).
За реализација на современи и отворени високошколски институции треба да го
почитуваме и применуваме предизвикот на перманентното образование кое е мото на овој век
за едукација и акумулирањена нови знаења и квалитетни кадри кои ќе практикуваат новини
и иновации за интеракциско делување кое ќе доведе до сакан ефект во интелектуалното
сознавање и богатење како вредност. За фаќање на чекор со предизвиците и интеграција со
развиените системи на високото образование во развиените земји потребно е ангажирање
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на: наставните, научните, истражувачките кадри, вклучувајќи го и стопанството преку нивните
центри, општествените дејности и слично кои ќе го пратат трендот за реформирање и
иновирање и ќе бидат креатори за перманентен стремеж за живеење и делување во средината
за благосостојба во сите сфери на човековото делување.
Во таа смисла универзитетот и високошколските институции, треба национално и
интернационално да се интегрираат во заеднички научно-истражувачки проекти со вклучување
на инфраструктура со широки визии за взаемно делување што ќе биде од корист за науката,
стопанството, општествените дејности, апликација во практиката, проодност и компатибилност
со европските и светските високошколски институции (Н.Живковиќ Вуисиќ, 2013:23).
Трансформационите процеси и движења нѐ насочуваат за доградба и реформирање на
високошколските институции како посебен систем согласно напред наведените сознанија,
а истовремено и негово законско нормативно регулирање на сите негови сегменти кои ќе
отворат нови пристапи и односи за взаемна соработка што ќе води кон отворена Европа
на науката, што е заеднички интерес, почитувајќи ги националните особенсоти и социоекономските и едукативни обележја на некои социо-региони што укажува на општоста да се
почитува и посебноста во развитокот на општеството според неговите специфики на живот и
комуникации. Високошколските институции согласно Уставот и Законот за високо образование
во донесувањето на измените на Законот за високо образование да бидат примарни носители на
законот и измените и дополнувањата од причини што се реализатори на образовно-наставната
и на научно-истражувачката и апликативната дејност (Н.Петров, 2006:117).
Изнесените сознанија и видувања за предизвиците, реформите и потребите на
високошколските институции потребна е материјална основа и инвестиции во збогатување
на библиотечните фондови со периодика, актуелни современи учебници и помагала,
информатика и инфраструктура како основа на современото образование што ќе доведе до
преодност, компатибилности квалитет. Тоа пак ќе услови секоја социо регија да создаде услови
и можности за “input“ и “output“ во едукативната сфера. Вложените инвестиции ќе имаат свое
влијание и значење во инфраструктурата, кадровската репродукција на соодветните профили
што ќе се носат со европските и светските тенденции во унапредувањето на: образованието,
науката, технологијата, информатиката, биотехнологијата и другите реформирани зафати во
едукативната сфера.
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FORMING THE PRONOUNCING SKILLS
(FROM THE EXPERIENCE OF WORKING WITH THE CHINESE STUDENTS)
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗРЕКУВАЊЕ ВЕШТИНИ
(ОД ИСКУСТВО НА РАБОТА СО КИНЕСКИ СТУДЕНТИ)
Abstract: the article describes the some questions of methodology of teaching Russian to the
Chinese students on the examples of setting of the sounds of the Russian language.
Keywords: Russian as a foreign language, methodic of teaching, forming the pronouncing,
setting of sounds.
Апстракт: напис ги опишува некои прашања на методологијата на предавање руски на
кинески студенти на примери на поставување на звуците на рускиот јазик.
Клучни зборови: рускиот јазик како странски јазик, методисти на наставата, формирање
на изрекување, поставување на звуци.
Kazakhstan-Chinese collaboration promotes the arrival of Chinese students from the PRC to
Kazakhstan. Beginning to work with the students, a teacher faces difficulties of phonetic work. Comparative analysis of the phonetic systems of the Russian and Chinese languages demonstrates the
differences in the articulation patterns of the representatives of these nations. Moreover, Chinese
students have a disorder of the proprioceptive afferent impulsation from the muscles of the speech
apparatus.
Student hardly senses the positioning of the tongue, lips and the direction of them. It is difficult
for them to imitate and keep the articulation structure, which postpones the development of the
articulation praxis and complicates the accomplishment of the articulation exercises and the sound
dynamics.
Deviation in the pronunciation in the field of consonantism is bound to the various reasons, as
such: absence of the oppositeness of the hard and soft consonants in the Chinese language, yotized
combination of the consonants, which leads to a strained articulation. Furthermore, the difficulty is
caused by the vibrating articulation of the tip of the tongue while pronouncing [p], [p’], absence of
[л] in some dialects.
Logorithmic methods can be used to overcome the difficulties during the preparatory stage.
Respiratory and articulation gymnastics stimulate the development of the sound base articulation.
Main idea behind the breath setting is to teach the student inhale through the nose, hold main
air in the upper part of the nasopharynx and direct the air stream in the middle of the mouth on the
sound pronunciation.
There are different exercises developing the mobility of the articulation muscles. While compiling the exercises for the Chinese audience, we consulted the speech therapists, particularly Kudrina
O.N.

1. Exercise “Peace”

01.05.2014 год.

7. Exercise “Delicious jam” Apply honey or jam on the
upper lip and try to lick it
off. As a reflex, discomfort
on the lip makes your
tongue lick the upper lip.
Lower lip should be held
with a finger to avoid a
contact between the lower
teeth and the tongue.
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2. Exercise “Stretching” Stretching of the horizontal muscles around the
lips.

8. Exercise “Walk” - Mouth
is fully open, tongue is
out, move the tongue to
the left and to the right,
holding the index finger
on the lower teeth, which
makes the tongue stay
free.

3. Exercise “Smile”, “Fence”
- Ability to separate and
stretch the lips so that the
teeth are seen.

9. Exercise “Football” - Tip
of the tongue against
the lower teeth, back of
the tongue is stretched,
mouth wide open.

4. Exercise “Rain-Sun” - The
mouth is wide open, the
tongue is totally stretched
out to the chin, upper
teeth do not touch the
tongue.

10. Exercise “Compliment
to the tongue” - The tongue is between lips, exhaling pronounce (пя-пя).

5. Exercise “Rain-Sun” - The
mouth is wide open, the
tongue is totally stretched
out to the chin, upper
teeth do not touch the
tongue.

6. Exercise “Sun” - The
tongue is lifted upwards,
trying to reach the nose,
the jaw is held by the finger of the student so that
the lower teeth do not
touch the upper teeth.
12. Exercise “Mushroom”
- Put the tongue against
a hard roof of the mouth,
put the mouth wide open.
Hold the tongue 5-7 seconds.

13. Exercise “Horsey” - Clipclop with the tongue, widely opening the mouth
on the count of 3.
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11. Exercise “Tube”. - Put
out locked lips to the front
in the shape of tube, fold
the tongue in half on the
vertical muscles, help with
the stick in the centre.

Exercise “Coachman” - Air
stream vibrates the tube
folded lips while exhaling.
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Forming the sound [л]
Effective method of forming the sound [л] is the musical position of the tongue.
1. Exercise “Song of the donkey”
(ы) - smile, lips are stretched.

(а) - lips folded in a shape of a tube, throaty [а].

2. Exercise “Song of the donkey” - In the beginning and during
this exercise, the tongue is located between the teeth, constantly held between them. Sound [л] arises during exhaling,
holding the tongue between the teeth.
Forming the whistling sounds
Location of the articulation organs:
1. Lips are slightly stretched in a smile.
2. Teeth are 1-2 mm open.
Tip of the tongue against the lower incisors, along the central
line of the tongue.
Forming sibilant sounds
To develop the upper raising of the tongue, it is necessary to teach to hold the tongue against the roof of the mouth.
Exercise “Crane”
Put your tongue to the root of the mouth, keep the tongue up, close and open your mouth 3-5 times.
2. Optimal exercise to form sibilants:

-

Exercise “Popped balloon”
Tongue against the hard roof of the mouth,
close the mouth,
inhale through the nose,
inflate the cheeks,
exhaling, put the lips in the shape of a tube [ш].

If you cannot hear the sound [ш] then the tongue is situated too low.
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Forming the sound [р]

3. Preparatory the student learns how to pronounce while
exhaling [да-да], holding the tongue behind the teeth
bridge.
4. While exhaling and holding the tongue behind the
upper teeth bridges, pronounce [да-да], speech therapist
vibrates the hyoid muscle and you can hear [р].

In the process, the teacher asks the student to pronounce [тр] and slowly removes the stylet
out of the mouth.
Correctness of forming the sound [р] is determined by the vibration of the vocal chords. While
pronouncing the sound [р] in a classical way, the vibration feels closer to the chin. If the vibration
feels closer to the neck, it is necessary to work on the breathing and movement of the tongue in an
upper position.
Thorough development and stretching of the articulation organs muscles like tongue, lips and
cheeks is the peculiarity of the preparatory stage. In the process of the whole work, it is important to
teach the student to control the breathing.
Implementing the sounds into the speech and its differentiation is well developed in the scope
of the vocabular themes like “Domestic and wild animals”, “Vegetables”, “Fruits”, “Clothing” and “Furniture”.
At the same time, you develop the skills of using plural and singular in the speech as well as
case endings, letter-sound analysis and forming of the phrase speech.
Therefore, correct pronunciation of certain sounds gradually forms a clear and correct pronunciation of the words, which positively reflects on the tempo and expressiveness of the speech of the
foreign students.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛГАРИИ
ABSTRACT: The paper is devoted to determining the prospects of development of the economy and involves an assessment of Bulgaria’s innovation potential. Innovative potential is a strategic factor of modern economic growth, competitiveness indicator of national economic systems
and of their full integration into the world economy. Bulgaria’s innovation potential is studied in
comparison with Russia’s and Republic of Macedonia’s one by Summary Innovation Index, Global
Competitiveness Index, Global IT Industry Competitiveness Index, Knowledge Economy Index, Human Development Index. While Bulgaria falls within the group of modest innovators, substantially
diverging from the EU average, it has even deteriorated its innovation performance in recent years.
The paper suggests some recommendations for improvement of the design and effectiveness of the
national innovation policy in order to foster Bulgaria’s innovation potential.
Key words: Innovation, Innovation potential, International indices and ratings.
С конца прошлого века общество переходит на качественно новый этап развития –
постиндустриальный, информационный или знаниевый. Основой инновационного общества
является инновационный потенциал. В этой связи инновационный потенциал страны
становится стратегическим ресурсом, определяющим ее роль и место в мировом сообществе. В
развитых и ряде развивающихся стран инновационный потенциал рассматривается в качестве
источника экономического развития и является важнейшей составляющей национального
богатства. Проблемы формирования, функционирования и использования инновационного
потенциала актуальны для Болгарии, так как недооценка инновационного потенциала, его
недостаточное использование, затрудняют реализацию обозначенной правительством страны
стратегии формирования национальной инновационной системы и сдерживают процесс
развития конкурентоспособной, социально ориентированной рыночной экономики.
Цель доклада состоит в выявлении состояния инновационного потенциала Болгарии.
Реализуя путь инновационного развития, страны должны обеспечить повышение
технологического уровня экономики, выйти на значительную долю шестого технологического
уклада. Поэтому страны мира серьезно оценивают, взвешивают, анализируют эту ситуацию, и
многие государства приняли стратегии своего развития до 2030 г., а кто-то – до 2050 г. Учет
достижений 5-го и 6-го технологических укладов характерен для стратегии развития США,
стран Европейского союза, Японии, Южной Кореи (рис.1).
Практически у всех стран приоритетные научные исследования базируются на прорывных
научно-технологических направлениях: нанотехнологии, биотехнологии, технологии новых
материалов, ИКТ.
В практике международных сравнительных исследований используется множество
индексов, с помощью которых измеряют инновационный потенциал стран мира в динамике.
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Рис. 1. Приоритетные научные исследований США, ЕС, Японии, Южной Кореи и Болгарии
Суммарный индекс инноваций (Summary Innovation Index – SII) рассчитывается по
методологии и методике сравнения результатов инновационной деятельности 27 стран ЕС с
другими странами, крупнейшими по расходам на исследования и разработки. По SII государства
ранжируются на группы: «лидеры инноваций», «приверженцы инноваций», «умеренные
инноваторы», «догоняющие инноваторы» (в том числе Болгария и Россия). По данным Innovation Union Scoreboard 2013 Болгария показывает рост на 60%, Россия на 6.8% и Македония на
2.61%.
Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI)
является основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран. Рейтинг
глобальной конкурентоспособности 2013–2014 показывает, что Болгария занимает 57 место,
Россия- 64, а Македония 73 из от 148 стран мира. Болгария в 2013 году поднялась на 5 места,
Россия в том-же году поднялась в рейтинге с 67 до 64 место и Македония придвинулась на 7
места.
Индекс конкурентоспособности ИТ-отрасли (Global IT Industry Competitiveness Index).
Этот индекс определялся по 25 показателям (качественным и количественным), объединенным
в шесть групп, каждой из которых был задан определенный вес: общая экономическая ситуация
в стране (10%), ИТ-инфраструктура (20%), человеческий капитал (20%), правовой режим (10%),
уровень развития НИОКР (25%) и поддержка государством развития ИТ-отрасли (15%). По этому
индексу Болгария занимает 43, а Россия 46 место из 66 стран мира.
Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index – KEI). Наиболее существенной
составляющей инновационного потенциала являются знания, накопленные на фирме –
преимущественно в форме людских ресурсов, процедур, приемов, повседневной практики
и других свойств фирмы. KEI оценивает готовность стран к переходу к экономике знаний. В
рейтинге стран, ранжированных по индексу экономики знаний, Болгария занимает 45 место,
Россия занимает 55-е место и Македония 57 место из 144 стран мира. (2013 г.). При этом по
индексу инноваций, образования и знаний, рассчитываемых при подсчете индекса экономики
знаний, эти страны находится на уровне отсталых стран. В 2013 году проходило смена ранга по
сравнению с 2000 года как следует Болгария +6, Россия +9 и Македония +16.
Индекс человеческого развития (Human Development Index – HDI). По этому индексу
Болгария занимает 57, Россия- 55 и Македония 78 место из 195 стран мира.
В таблице 1 представлены рейтинги Болгарии и России среди стран мира по значениям
некоторых индексов инновационного технологического потенциала в 2009 году по The Global
Innovation Scoreboard 2008: The Dynamics of the innovative Performances of Countries/D. Archibugi, M. Denn, A. Filippetti. Brussels.: European Commission, 2009
Таблица 1
Рейтинг Болгарии и России среди 142 стран мира по значению некоторых индексов
технологического инновационного потенциала
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Индекс
Technological Innovation Index (World Economic Forum)
Technology Index (World Economic Forum)
Summary Innovation Index (European Commission)
Knowledge Index (World Bank)
Technological Activity Index

Ранг страны
Болгария Россия
45
41
43
44
34
37
35
36
23

В Болгарии свыше 90% всех зарегистрированных предприятий попадают в классификацию
малых и средних. Но среди этих предприятий согласно методологии“Евростат”только около 10%
осуществляют инновационную деятельность. Наиболее благоприятная среда для внедрения
инновационных решений− экономическая. Причем это характерно для всех предприятий в
пределах 40%. Относительно малых предприятий − доля инновационно активных составляет
около 28%. Предприятия, которые имели численность персонала меньше 10 человек или
слабую инновационную активность – всего 8,3% от общей численности.
Самая большая доля инноваций в Болгарии в области компьютерных технологий.
Характерно, что среди населения Болгарии около 25% от общей численности не осознают
необходимости внедрения инновационных технологий и продуктов.
Около 40% продукции и 60% занятости реализовано в низко-технологических сферах
экономики.
Меньше 10% предпринимателей используют банковские институты в качестве источников
финансирования, а венчурные фонды составляют лишь 1,2%.
При осуществлении инновационной деятельности 73% предпринимателей разрабатывают
инновационные продукты, а 65,5% −инновационные процессы
В отношении экспорта высокотехнологических продуктов Болгария более чем в 5 раз
отстает от лидеров среди новых членов ЕС. Инвестиции и инновации остаются связанные с
трансфертом знаний из ЕС, путем ввоза инвестиционных товаров или прямых иностранных
инвестиции.
Анализ состояния инновационного потенциала Болгарии, проведенный на основе прежде
всего данных статистики позволяет выделить его позитивные и негативные характеристики
(рис.2).
Основные выводы из этого анализа говорят, что болгарская экономика обладает
ресурсами и необходимыми предпосылками для интенсивного перехода на инновационный
путь развития, в том числе через устранения сдерживающих факторов и барьер.
В Болгарии до сих пор инновации часто принято рассматривать исключительно в плане
продуктов и технологий. При этом, изучая опыт передовых стран начисто забывается, что
одновременно с ними развивались управленческие, социальные инновации, инновации
бизнес – моделей, маркетинговые инновации и др., что современные инновации – это спектр
действий.
Болгария начала полностью интегрироваться и механически копировать предлагаемые
Европейские и американские модели развития для развивающихся стран и Стран Латинской
Америки, в отрыве от особенностей развития Болгарии .
Исторический опыт показывает, что страны – не лидеры инноваций должны сначала
внедрить организационные и управленческие инновации в государственном управлении и
культуре.
В заключение сделаем следующие выводы, которые вытекают из проведенного
исследования:
- По значениям индексов инновационного потенциала, Болгария в последние 5-6
лет находится в группе стран мира, которые называют «страны со скромным
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-

инновационным потенциалом».
Имеются все основания предполагать, что инновационный рейтинг Болгарии среди
стран мира будет снижаться с течением времени.
Вероятно, и в 2041 году Болгария не будет находиться в группе стран - мировых
лидеров в области инновационного развития.
Государственная политика не оценивает пока значение инноваций как стратегически
важным приоритетом для борьбы с серьёзными проблемами страны — низкими
доходами и демографическим кризисом.

-

Рис.2. Качественный анализ состояния болгарского инновационного потенциала
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УСПЕШНОТО МЕНАЏИРАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ОСНОВА
ЗА ЕФЕКТИВНА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РМ
SUCCESSFUL MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES, A BASIS
FOR AN EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION IN RM
ABSTRACT: The public sector should be focused on satisfying the needs of the citizens on
efficient, transparent and responsible way. The civil society and the private sector should develop
awareness and responsibility towards the public duties.
The usage of the model on good governance represents the new characteristics of the values:
beneficiary treatment, openness and transparency, the rule of law for greater efficiency in the public
sector.
The main direction in the process of reforms in the public administration is creation of professional, depoliticized, effective, efficient and citizen oriented public administration in accordance
with parliamentary democracy and responsibility. The principle of the rule of law and, accordingly,
working according to the law implies avoiding administrative behavior and procedures, but still providing room for more flexible type of goals oriented management and elevated level of individual
and institutional responsibility.
The level of effectiveness in public administration of the loop of responsibility – if it is closed or
not. In that context, this study will examine the thesis which states that the management of human
resources in the public sector can be accomplished with clear and precise rules and procedures so
that it can create realistic basis for effective and responsible public administration.
The research focus human resources management functions such as: planning and analysis of
the needs of the human resources in the public sector, the employment procedure, the employment
introduction as well as evaluation and motivation of the employees. In this perspective, there is inclusion of the procedures for the in-service trainings of the state employees, the criteria for the kinds
of training and nomination for the participants of the training, feedback for the completion of the
training, evidence and the utilization of the trained employees.
Keywords:HRM. administration, effectiveness and efficiency.
Вовед
Јавниот сектор треба да биде насочен кон задоволување на потребите на граѓаните на
ефикасен, транспарентен и одговорен начин. Имајќи ја во предвид потребата од воспоставување
на јавен сектор кој својата функција ќе ја остварува на начин што ќе се рефлектира со
најдобри резултати се, наметна и предметот на истражувањето на овој труд кој настојува
да изнајде решение за зголемувањето на ефективноста во функционирањето на државната
администрација условена од начинот на управувањето со човечките ресурси.
Со оглед на фактот дека главната цел во процесот на реформи на државната
администрација во Македонија е создавање на професионална, деполитизирана, ефективна,
ефикасна и граѓански ориентирана државна администрација, резултатите од овој труд ќе дадат
одговор како треба да се управува со човечките ресурси. Јасните правила за менаџирање со
човечките ресурси ќе влијаат врз зголемување на мотивацијата на вработените и остварување
на целите на организацијата. Така, успешно менаџирање значи регрутирање и селекција на
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најквалитетните кадри, континуирана обука и развој што ќе влијае на унапредување и развој
на кадрите, мотивирани од реални награди.
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ПРИ МЕНАЏИРАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ЈАВНОТ
СЕКТОР
Имајќи го во предвид предметот и целта на овој труд се наметнува и ставот дека доколку
менаџирањето со човечките ресурси во јавниот сектор се остварува со јасни и прецизни
правила и процедури ќе се создаде реална основа за ефективно и одговорно работење на
државната администрација.
Во овој контекст за да може да добијам одговори на моите дилеми реализирав интервју
што содржеше разновидни прашања од областа менаџирање со човечки ресурси поставувани
во органите на државната управа. Главно, прашањата се однесуваат на следното: планирањето
и анализа на потребите на човечки ресурси во јавниот сектор, постапката за вработување,
воведувањето во службата, оценувањето, мотивацијата и обуките на административните
работници.
Преку претставувањето на резултатите во овој труд ќе може да се согледа како се остварува
Менаџирањето со човечките ресурси во јавниот сектор, а воедно ќе се согледаат предностите
и недостатоците.
Оттука, ќе почнам со претставување на основата од ова истражување, а тоа е заклучокот
што произлезе од сите испитаници дека функцијата управување со човечки ресурси е
воспоставен организациски дел од државните органи, а остварувањето на оваа функција
отстапува од правилата што ги воспоставуваа науката менаџмент со човечки ресурси. Во
државните органи одделенијата или секторите за човечки ресурси, се формални организациски
единици што значи истите не се целосно екипирани поради недостаток на соодветни стручни
кадри.
Согласно Законите и подзаконските акти, целокупната постапка во делот на вработувањето
на државните службеници, почнувајќи од утврдувањето на потребата за вработување на кадри1,
објавувањето на огласот, спроведувањето на интервјуто, селекцијата2 и на крајот донесувањето
на конечната одлука за вработување, остава простор за нереален избор.
Така, подготовката на тестовите во Агенцијата за администрација или пак од органот
што го објавува огласот се подготвуваат без однапред утврдени правила и критериуми. Тоа
значи дека, подготовката на прашањата и начинот на оценување не се засноваат на валидни
методолошки пристапи кои упатуваат на нивната оправданост дека се показател за избор на
најдобриот.
Нема разграничување на прашањата, според групи на звања, вид на работно место,
прашања кои ја откриваат личноста преку карактерните особини кои се многу важен фактор
за ефективно извршување на работните задачи. Во врска со непостоењето на процедури
за селекција, при постапките за вработување, се јавува неопходност интервјуирањето и
селекцијата да го прави специјализирана независна и непристрасна институција.3
1
Планирањето на потребите на човечки ресурси, е процес утврдување на потребите за работна сила во склад со
развојната стратегија на организацијата, односно бизнис планот кој ја операционализира оваа стратегија. При утврдување
на потребите на работна сила потребно е да се тргне од три показатели, стратегијата на организацијата, интерните податоци
за состојбата на работната сила која веќе е поставена на одредени работни места, дали се доволно искористени, дали се
распоредени на прав начин, или се вишок во организацијата и надворешните податоци за состојбата на работната сила,
дали на пазарот има обучена работна сила со потребните квалификации и образование. Поопширно кај М.Пекович, (2003),
Организационо понашање, Економски факултет, Белград стр 206-207.
2
Селекцијата на пријавените кандидати преставува сложен процес, одговорен и деликатен. Селекцијата преставува
одредена процедура, која ја сочинуваат одредени фази или чекори, кои треба да се реализираат по одреден редослед. Заеднички
став за сите експерти од областа менаџмент на човечки ресурси е квалитетното оценување на пријавените кандидати, кои
треба да го реализира експертски тим, составен пред се од психолози, а потоа од стручњаци кои добро ја познаваат работата
за која се врши избор. Научниците ги предвиделе следните фази на интервјуто и тоа: пополнување на пријавите, обрасците
за работа, прво детално интервју, тестови, тестови на способности, проверка на податоците од пополнетиот образец и
приложените препораки, аналитичко интервју и проверка на здравствената состојба. Поопширно за ова кај М.Пекович, (2003),
Организационо понашање, Економски факултет, Белград стр 212-213.
3
“За селектирањето на кадри јас генерално имам препорака, селектирањето да го прави независна институција
цертифицирана институција. Значи во интервјуата воопшто нема колку е комуникативен соработлив, отворен затворен и други
значајни показатели за квалитетот на работникот што се оценува”.
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Во овој контекст евидентирана е и честа појава, комисијата за вработување да ја сочинуваат
лица кои не се доволно стручни за областа за која што лицето се вработува.4
Истражувањето упати на потребата од јасно и прецизно толкување што значи оспособеност
во струката.5 Ваквата поставеност на законот остава простор за произволни толкувања.
Во однос на услов за вработување во јавниот сектор се јавува потреба од потврда за
психофизичките способности на службениците издадени од специјализирана институција, која
дава гаранција за добрата психофизичка состојба на лицето што се јавило на огласот.
Можноста за вработување на административните работници преку системот на работни
места, остава простор за влез на нестручни работници во државната служба.6
Законот остава лесна можност ако е распишан оглас за едно работно место, веднаш по
завршувањето на постапката, барат да бидат распоредени на друго работно место.7 Така што,
во државните органи многу често се случува, работник кој бил примен за едно работно место
што покрива една област, веднаш после вработувањето, или за многу кус период да биде
распореден на работно место од друга област, без оглед на тоа што при вработувањето бил
вреднуван според други критериуми.
Сите овие недоречености треба да бидат јасно законски определени да не се остава
простор за злоупотреба уште од самиот почеток на постапката за вработување..
Мотивирањето на државните службеници зависи од знаењата и способностите на
одговорните лица, односно непосредните претпоставени. Органите за државна управа немаат
процедура или некакви критериуми за мотивација.
Дел од испитаниците кои се на раководни места искажаа дека настојуваат како мотивација
да применуваат и други методи како што е: прекувремена работа дозвола во слободни денови
кога работникот има неодложна потреба, вклучување во работни задачи кои се од значајна
важност за органот, давање на можност да се изјаснат за своите потреби за дообука или стручно
усовршување итн.
Сепак, мотивацијата во државниот орган како многу важен фактор за ефективни и
ефикасни државни службеници во сегашниот момент претставува категорија што воопшто не
се разработува ниту во Законот за државни службеници, а во државните органи воопшто не се
споменува како категорија што бара посебен пристап во функција на ефективно и одговорно
работење.8
Во однос на обуките, процедурите за обуките на државните службеници, во земјата и
странство, критериумите за определувањето на видовите на обуки и номинацијата на учесниците
на обуките, фидбекот после завршувањето на обуката, евиденцијата и искористеноста на
обучениот кадар, резултатот е дека државните органи освен изработувањето на програмата
за обука, како обврска наметната од Агенцијата за администрација, други пишани процедури и
критериуми во врска со обуките на државните службеници немаат.
4
Како поткрепа на ова е исказот на едно од нив: “ Индикатори за интервјуто нема, како репер да се избере најдобриот.
Секој од секторот го води интервјуто на начин на кој мисли дека ќе дојде до сознание за неговите способности и дали е
соодветен за тоа работно место. Комисијата бодира и решава. Но тука имаме проблем на пример ни се случува пристрасност
до членовите на комисијата при бодирањето се даваат нереални бодови “.
5
Во овој контекст, испитаницитие го истакнаа следното:” Но тоа не е доволно, имаше пропуст и сеуште го има што значи
тригодишно работно искуство во струката. Треба точна формулација што значи искуство во струката, дали е исто правник што
работел на јавни набавки или осигурителни компании, дали се смета тоа искуство во струката, а работното место се однесува
за нешто трето.
6
Еден од испитаниците го кажа следното:”Системот на работни места овозможува да се добијат работни места без
никаков кариерен развој како и унапредувања во службата да одат без некој критериум и индикатор што го бара на пример
кариерниот развој. Кариерниот развој овозможува одговорност и квалитет. Зошто некој ако знае дека за да напредува во
службата треба да помине неколку скалила и треба да се докаже преку полагање стручен испит за секоја погорна скала во
кариерата секако ќе биде поодговорен и ефективен во својата работа. Овој систем одговара во духот на поквалитетна државна
управа”.
7
Во овој контекст е исказот:” Младите не се оптоварени со психологијата само да најдат работно место и да се вработат,
сега за младите и не е голем предизвик да се работи во јавна администрација. Инаку, тие што се вработуваат се поприлично
амбициозни и со големи очекувања во целост. Има кај нив една нетрпеливост која потешко се канализира, тие очекуваат веднаш
по вработувањето резултати во кариерениот развој. Значи, за оние кои најмалку работат се јавуваат најголеми интервенции од
страна на политички партии и министри и се јавуваат амбиции веднаш да дојдат до раководни позиции”
8
Современите менаџери се соочуваат со прашањето како да се мотивираат вработените да ја насочат својата
енергија, знаење, вештина и способности за да се остварат целите на организацијата. Менаџерите кои се занимаваат
со човечките ресурси мораат да ја познаваат теоријата и во својата пракса да користат, научно засновани пристапи кои
мотивацијата ја гледаат како средство за обликување на однесувањето на луѓето во организацијата. Повеќе кај М.Пекович,
(2003), Организационо понашање, Економски факултет, Белград стр 212-213.
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Што се однесува за номинирањето на лица за обучување, стручно усовршување или
школување во странство нема критериуми, насоки и упатства во ниеден државен орган.
Номинациите за обуки се нетранспарентни Во сите институции за тоа одлучуваат одговорните
лица, без претходна анализа и проверка дали тие лица имаат потреба од обуката дали посетиле
иста или слична обука, не се поднесува апликација за потребата од обуката, која е целта на
обуката, значи немаат еднаков пристап сите вработени да го остварат своето право да се
пријават и на транспарентен начин преку пишана процедура со определени критериуми да
се изврши изборот за најсоодветниот што треба да ја реализира обуката.9Како недостаток
испитаниците го истакнаа и фактот што нема континуитет и следење на програмата за обуки
во органот, не се постапува по истата, а сето тоа се должи на недисциплина на првите луѓе во
органот.
ЗАКЛУЧОК
Во рамките на истражувањето, од сите интервјуирани произлезе заклучок дека функцијата
управување со човечки ресурси е организациски дел од државните органи кој е сеуште на
почеток и заради остварувањето на нејзините цели неопходна е кадровска екипираност, како
и заокружена нормативна поставеност.
Резултатите упатуваат на воспоставување процедури за планирањето и анализата на
потребниот кадар, објавувањето на огласите, селекцијата, одбирањето и вработувањето на
соодветниот кадар. Во овој контекст произлезе насока за измена на Законските и подзаконските
акти со кои се регулираат прашањата за човечките ресурси во државниот сектор.
Во однос на следењето на работењето и мотивација на вработените во јавниот сектор
неопходно е воспоставување на компјутерски софтвер кој ќе биде показател на мерливи
податоци. На тој начин ќе може реално да се оценат, наградат и казнат вработените во јавниот
сектор. Ваквиот начин ќе продуцира мотивирани и одговорни државни службеници.
Особено, треба да се воспостават јасни индикатори при изработка на прашалниците и
интервјуата, а тоа значи прашањата треба да бидат засновани на прецизни показатели што
ќе овозможат непристрасно бодирање. Задолжително комисијата за вработување треба да ја
сочинуваат стручни лица, кои ќе соодветствуваат на потребната стручност и квалификации што
се бара во тој оглас.
Во законските и подзаконските акти треба да се внесат одредби кои ќе влијаат на
мотивирањето на државните службеници. Мотивирањето од секој аспект преку основната
компонента плата придружена со други бенифиции особено влијае на вложувањето и
ефективноста на државните службеници. Од тој аспект законот особено треба да се насочи кон
продлабочена анализа на мотивацијата.
Во однос на обуките, сеуште државните органи немаат однос кон обуките како
неодложна потреба за секој државен орган. Поради тоа, неопходно е да се обрати посебно
внимание зошто тие претставуваат најбитен сегмент во воспоставувањето на ефективен и
ефикасен државен кадар.
Со други зборови препораката е организациската единица човечки ресурси треба да
доживее целосна трансформација во државните органи, а тоа значи законите и одговорните
лица да пристапат кон сериозно третирање на административните работници. Така, доколку
административните работници се вработуваат според јасни законски правила, доколку
напредуваат во службата според еднакви критериуми, а воведувањето во службата е
според пишани процедури, а обуките се елемент што делува врз мотивацијата и јакнење на
капацитетите на државната администрација ќе имаме мотивирана, ефективна и одговорна
државна администрација која ќе продуцира солидни резултати и задоволство од страна на
граѓаните
9
Во овој контекст еден од интревјуираните вели:” Нема критериуми и процедури при реализирањето и одбирањето
на лицата што треба да одат на обука за да може да се пратат прави луѓе што треба да присуствуваат на тие обуки. Но мислам
дека треба да помине време тоа така да се воспостави поради причината што вработените во државните органи се уште
гладни за обуки досега имавме донаторски средства, ова е прва година што се планираат средства во буџетот на институциите
на програмата К2 но со ребалансот на буџетите овие средства се одземаат и се помалку остануваат средства за обука на
вработените”.
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СТЕЧАЕН КРИМИНАЛИТЕТ
CRIMINAL INSOLVENCY
АБСТРАКТ: Отворањето на стечајна постапка врз правните субјекти предизвикува
хаос во бизнис односите со партнерите. Со нејзиното отворање се појавуваат како спорни
бројни прашања и интереси кои ги тангираат договорните страни но се отвора и можност
за заобиколување па дури и прекршување на одредбите од релевантното законодавство и
незаконско присвојување на имот или профит.
Клучни зборови: стечај, стечајна постапка, стечаен криминалитет, кривично дело.
ABSTRACT: The opening of the insolvency proceedings on legal entities is causing chaos in
business relations between partners. During the procedure numerous issues may appear, that are relevant for the contracting parties. Also these issues may cause bypass or even breach of the relevant
criminal legislation and unlawful adoption of property or profits.
Keywords: bankruptcy, insolvency procedure, criminal insolvency, crime.
Поим на стечај и стечајна постапка
Стечајната постапка по својата правна природа, претставува заштита и остварување на
правата на доверителите, спрема инсолвентниот должник, кој не ги платил паричните обврски
во предвидениот рок.1 Оттука, стечајната постапка има за цел колективно намирување на
доверителите на стечајниот должник со впаричување на должниковиот имот и распределба
на остварените средства (приходи) на доверителите или со склучување на посебен договор
за порамнување на побарувањата утврдени со планот за реорганизација што е насочен кон
натамошно одржување на должниковиот деловен потфат.2
Стечај или реорганизација над стечајниот должник се спроведува кога стечајниот должник
е неспособен за плаќање,3 односно му претстои идна неспособност за плаќање.4 Само површна
анализа укажува на бројноста и сложеноста на прашањата кои се наметнуваат со отворањето
на стечајната постапка особено што стечајот скоро секогаш е поврзан со т.н. „култура на
спасување“.5
1
Максимовски, Р.: Заштита на правата на доверителите во стечајна постапка, Правен Дијалог Број 2, Институт за
човекови права, Јануари, 2011;
2
Со реорганизација може да се врши и порамнување на побарувањата пред отворањето на стечајната постапка под
условите утврдени со Закон за стечај- Член 3 од Закон за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2006;
126/2006; 84/2007; 47/2011; 79/2013 и 164/2013). Но притоа да напомниме дека стечајната постапка нема за цел проста
ликвидација на фирмите, туку напротив дадени се можности за колективно намирување или со престанок на деловниот потфат
или со реорганизација на должникот со одложено плаќање но со повисок процент на намирување на доверителите.
3
Должникот е неспособен за плаќање ако во период од 45 дена од која било негова сметка, кај кој било носител на
платниот промет, не е исплатен износот што требало да биде исплатен врз основа на важечките основи за плаќање;
4
Идна неспособност за плаќање постои ако должникот направи веројатно дека своите постоечки парични обврски
нема да може да ги исполни по нивното пристигнување.
5
Согласно оваа теорија пред отворањето или непосредно по отворањето на стечајната постапка сите засегнати лица
(доверители, инвеститори, кредитори, вработени и др.) ги прават сите можни чекори за спасување на субјектот на стечај. Така
и Anne-Marie Mooney Cotter (ed.): Insolvency Law, Cavendish Publishing Limited, стр.1-13;
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Стечаен криминалитет
Постапката за стечај остава многу простор за злоупотреба како пред нејзиното отворање
така и во текот на целата постапка. Првите одредби во кои се споменува кривичната одговорност
при намирување на доверителите од инсолвентниот должник несомнено потекнуваат од
Франција со донесување на Наполеоновиот Code Penal.6
Несомнено е дека стечајниот криминалитет доведува до нарушувањето на економско правните текови во државата и дестабилизирање на економско - правниот систем на државата,
нејзината стабилност и функционирање. Овој вид на криминалитет е и многу тежок за откривање
затоа што секогаш адаптира на новите општествено – економски односи. Тешкотиите во
неговото откривање се попратени и со фактот што скоро секогаш станува збор за организиран
криминал, кој е многу потежок за откривање, особено што овој вид на криминалитет е и
криминал на т.н. „бели јаки“7 односно на влијателни луѓе кои со својата позиција во општеството
го отежнуваат својот кривичен прогон.8 Конечно, отежнителната околност при откривањето на
овој вид на криминалитет е и неговата поврзаност со други облици на криминалитет, како што
се: злоупотреба на службената положба, несовесното работење, проневера, фалсификување
и уништување на деловна документација, злоупотреби поврзани со јавни набавки спрема
правни лица во државна сопственост, фиктивни набавки, како и „перење пари” стекнати од
лажен стечај.
Според одредени автори9 стечајниот криминалитет се јавува во две последователни
казнено – правни форми: стечаен криминал пред отворањето на стечајната постапка10 и
стечаен криминал во водењето на стечајната постапка,11 апострофирајќи ги во првата група
кривичните дела „Лажен стечај” и „Предизвикување стечај со несовесно работење”, а во втората,
„Злоупотреба на постапката за стечај” и „Оштетување или повластување доверители”.
Стечаен криминалитет во кривичното законодавство на РМ
Стечајниот криминалитет во Македонија до неодамна имаше особено плодна почва
за своја успешна реализација која што наместо да заврши со успешен кривичен прогон и
обвинување на осомничените, завршуваше со особен паричен профит на лицата кои се
јавуваат како негови извршители. Кон ова особен придонес даваше не адекватниот одговор
на полицијата, јавното обвинителство и судовите во неговото сузбивање како и нивната
директна или индиректна индивидуална поврзаност со сторителите на криминал пред стечајот
и во отворената стечајна постапка. Секако сето ова беше под „инфекција“ од политиката и
6
Во оваа смисла, оние лица кои ќе го злоупотребат банкротирањето и стечајната постапка можат да се казнат со казна
од 5 до 20 години тешко ропство согласно чл. 402 од Code Penal, За ова повеќе во Wolf-Georg Ringe, Louise Gullifer, Philippe Théry
(ed.): Current issues in European financial and Insolvency law, Volume 11: Studies of the Oxford Institute of European and Comparative
Law - Current Issues in European Financial and Insolvency Law: Perspectives from France and the UK, Hart Publishing Ltd, стр.3;
7
Овој термин за првпат е употребен од Edwin Sutherland во 1939 година, поврзувајќи го токму со економскиот
криминалитет односно во случаите кога сторителот на кривичното дело е лице кое е на висока општествена функција и ја
злоупотребува истата за да врши кривични дела. За ова види повеќе на http://www.law.cornell.edu/wex/white-collar_crime ,
последен пристап на 29.03.2014;
8
Таков беше случајот во Р. Србија, во 2006 година кога беше спроведена акција за апсење на „стечајната мафија“ во која
беа уапсени претседателот на трговскиот суд во Белград, сопственикот на „Eko produkta 2000“, директорката на Поштенската
штедилница, судија на трговскиот суд, директорот на KEB Banka и многу други (вкупно 35 лица) кои се осудени затоа што имаат
направено вкупна штета од 50 милиони евра во различни стечајни постапки, за ова види повеќе во Stanojević, P., Hamidović, D.
(2010): Кrivična dela prouzrokovanje Stečaja i prouzrokovanje lažnog stečaja – kao aktuelna krivična dela potiv privrede u postkriznom
periodu, Annals of International Conference of Young Leaders (Anali meрunarodne konferencije mladih lidera), issue: 1 / 2010, стр:
676 – 684;
9
Бошков, П.:(2013): Криминалистички и кривично – правни аспекти на стечајниот криминалитет во Република
Македонија, докторска дисертација, Факултетот за безбедност – Скопје, при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола;
10
Според овој автор стечајниот криминалитет пред отворањето на стечајната постапка, е врзан за несовесното
работење на директорот и неговиот тим како најчеста причина кој се јавува и како главен извршител на овој вид на криминал,
со поединечни акти, преку изигрување и неисплаќање на доверителите, намерно обезвреднување на претпријатието, заради
откупување по ниски цени, со склучување на лажни договори и неразумно трошење и отуѓување на подвижни и неподвижни
предмети по ниски цени.
11
Стечајниот криминалитет по отворањето на стечајната постапка, укажува на постоење на криминал во водењето
на стечајната постапка, најчесто извршен со незаконска продажба на делови од имотот и избегнување на обврски спрема
доверителите и државата, поврзаност во криминални дејствија помеѓу стечајниот управник и стечајниот судија и нивно
збогатување преку купување на недвижен имот, работење на стечајниот управник спротивно на законските прописи,
пријавување на криминал во стечајната постапка преку пријава од група вработени и поведување истовремено со стечајната
и кривична постапка во претпријатието, најчесто за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување”;
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не функционирање на политичкиот систем и политизацијата на извршната и судската власт,
недоволната грижа на државата за приватниот имот, корумпираност и спрега на институциите,
долгиот тек на стечајните постапки, не ефектуирани кривични пријави за стечаен криминал,
нивно отфрлање и не казнување на сторителите и сл.
Ваквата плодна почва, е амортизирана во значителен обем по измените на Кривичниот
законик со кој се оневозможи избегнувањето на правните последици поради статусната
промена на правното лице. Во оваа смисла, правното лице што е во стечај е одговорно за
кривичното дело сторено до донесување на решение за отворање на стечајна постапка под
условите предвидени во Кривичниот Закон на РМ12 ако со делото е стекната за него значителна
имотна корист или на друг му е нанесена значителна штета.13 Ако пред завршувањето на
кривичната постапка против правното лице дојде до присоединување, спојување, поделба
или друга статусна промена согласно со закон поради која тоа го изгубило статусот на правно
лице, кривичната постапка ќе продолжи против неговиот правен следбеник или следбеници.
Со оваа одредба за одговорност во случај на стечај и промена на статусот на правното лице,
значително се придонесе кон поголема правна сигурност во случаите на стечаен криминалитет
бидејќи со неа се оневзможи „заобиколувањето“ на правдата со гаснењето и основањето на
правните лица преку ноќ.
Едно од најактуелните дела од стечајниот криминалитет е кривичното дело Лажен стечај14
со кое е инкриминирано поведението на лицето кои со намера да ја избегне обврската за
плаќање, ќе предизвика стечај со привидно продавање на имотот или негов дел, со префрлање
на средства на други сметки или отстапување без надоместок или отуѓување со несразмерно
ниска вредност, со склучување лажни спогодби за долг или признавање невистинити
побарувања или со прикривање, уништување, преправање или водење деловни книги така
што да не може да се утврди неговата вистинска имотна состојба.15 Меѓутоа иако одредбата
од законот е доста јасна, сепак процентуално, најчесто во дејствијата на обвинетото лице,
обвинителството го препознава кривичното дело оштетување и повластување на доверители,
за кое ќе стане збор подолу.
Лицето пак кое што со неразумно трошење и отуѓување предмети и права за несразмерно
ниска цена, со прекумерно задолжување, со преземање несразмерни обврски, склучување
или обновување договори со лица неспособни за плаќање, со пропуштање да се оствари
побарување или на друг начин ги повредува своите должности при управувањето со имотот или
при водењето на работите и со тоа ќе предизвика стечај, е кривично одговорно за кривичното
дело Предизвикување стечај со несовесно работење.16
Злоупотреба на постапката за стечај постои во случаите кога одредено лице во стечајната
постапка ќе пријави лажно побарување или побарување по лажен исплатен ред, за да оствари
право кое не му припаѓа.17 Оваа злоупотреба постои и кога доверител, член на одбор на
доверители или стечаен управник, кој за себе или за друг ќе прими имотна корист или ветување
на имотна корист, за да се донесе или да не се донесе одлука во определена смисла или на друг
начин да оштети барем еден доверител во постапката за стечај.18 Кривично одговорен е и тој
што на доверител, член на одборот на доверители или стечајниот управник ќе му даде или вети
имотна корист заради остварување на лажно побарување или побарување по лажен исплатен
ред, за да оствари право кое не му припаѓа.
Меѓутоа, како што веќе наведовме, овие дела во пракса многу поретко се јавуваат.
Најчесто дело од пракса од областа на стечаен криминалитет е Оштетување или повластување
на доверители.19 Согласно ова дело кривично е одговорно одговорното лице кое знаејќи дека
12
За условите види член 28 – а од КЗ на РМ Камбовски, В., „Кривичен Законик – Интегрален текст- Предговор, кратки
објаснувања и регистар на поими, Скопје 2011;
13
Член 28 – в од КЗ на РМ;
14
Член 254 од КЗ на РМ;
15
Казната за ова дело е затвор од една до пет години и со парична казна, а доколку истото е сторено од правно лице тоа
ќе е казни со парична казна.
16
Член 255 од КЗ на РМ. За ова дело е предвидена казна затвор од три месеци до три години а ако делото од овој член
го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
17
Во овој случај казната е парична казна или со затвор до една година.
18
Казната за оваа инкриминација е парична казна или затвор до три години;
19
Член 257 од КЗ на РМ;
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правното лице станало неспособно за плаќање, со исплата на долг или на друг начин намерно
ќе стави некој доверител во поповолна положба оштетувајќи ги со тоа другите доверители.20
Одговорно лице, пак, кое знаејќи дека правното лице станало неспособно за плаќање, со
намера да ги изигра или оштети доверителите ќе признае невистинито побарување, ќе состави
лажен договор или со некое друго измамничко дејствие ќе оштети доверители, ќе се казни со
затвор од шест месеци до пет години. Ако поради овие поведенија настапи имотна штета од
големи размери или поради тоа правното лице паднало под стечај, тогаш е предвидена казна
затвор од една до десет години, што е типична за кривичните дела против животот и телото.
Стечајниот криминалитет во пракса во Македонија
Еден од нај контроверзните случаи на стечаен криминалитет е врзано за лицето В.Т. кој
е осуден на петгодишна затворска казна поради тоа што како стечаен управник на велешката
Топилница, незаконски продавал метали, кои не биле сопственост на Топилницата, туку на
нејзиниот поранешен сопственик, фирмата „Инвестас“, со што ја оштетил за 390.000 евра. Истото
лице работеше и на стечајот на Експорт-импорт банка, а ги водеше и контроверзните случаи на
загубарите „Газела“ и ФАС.21 Други познати случаи на стечаен криминалитет во Македонија во
последните три години се случајот „Пепел“22, при стечајните постапки на рудникот „САСА“23, ЗИК
Сандански,24 А.Д. Силика25 и многу други.
ЗАКЛУЧОК
Несомнено е дека за успешно сузбивање на овој вид на криминалитет е неопходно
отстранување на причините за особено поволните услови во кој тој се јавува, како и правилна
супсумација на фактичката состојба во правилната кривична инкриминација. Прекинувањето
на коруптивните врски во целиот синџир е неизбежен предуслов за негово елиминирање.
Користена литература:
1. Максимовски, Р.: Заштита на правата на доверителите во стечајна постапка, Правен
Дијалог Број 2, Институт за човекови права, Јануари, 2011;
2. Закон за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2006; 126/2006;
84/2007; 47/2011; 79/2013 и 164/2013).
3. Камбовски, В., „Кривичен Законик – Интегрален текст- Предговор, кратки објаснувања и
регистар на поими, Скопје 2011;
4. Anne-Marie Mooney Cotter (ed.): Insolvency Law, Cavendish Publishing Limited, стр.1-13;
Wolf-Georg Ringe, Louise Gullifer, Philippe Théry (ed.): Current issues in European financial and
20
Во овој случај е предвидена парична казна или со затвор до три години;
21
За ова види повеќе во дневниот весник Утрински весник, достапен на http://utrinski.mk/?ItemID=B9D217630F6FBE4BB
DB3F3F872B9D6D5 последен пристап на 30.03.2014 година;
22
Акцијата „Пепел“ во која 17-члена организирана криминална група (директори, управители, раководни лица во
акционерски друштва, стечајни управници, судија и државен советник) овозможиле на незаконит начин да биде присвоен
имотот на а.д. Жито Мел”, на а.д. Искра Инженеринг”, на а.д. Кен” и на работната единица Полјоделство” при ЗИК Сточарство и
преработка”, при што обвинетите се стекнале со имотна корист од околу шест милиони евра. За ова види повеќе во статија на
дневниот весник Вечер, достапна на http://www.vecer.com.mk/defaultmk.asp?ItemID=1C4DEEE35F99F74B8C7140719F8D45D2 ,
последен пристап на 30.030.2014;
23
Стечајниот криминалитет, неизбежно се појави и во стечајната постапка на рудникот „САСА“ кога стечаен управник
на „Саса“,судија во Основниот суд во Кочани и претседател на стечајниот судски совет во времето на продажбата на рудникот,
како и судии во кочанскиот суд и членови на стечајниот судски совет во случајот „Саса“. За ова види повеќе на http://daily.mk/
krivichna-prijava-za-stechaen-sudija-i-trojca-sudii-od-kochani?forward=174269 последен пристап на 30.03.2014 год.;
24
Судија во Основниот суд -Кочани и претседател на стечајниот судски совет по отворен стечај над а.д. ЗИК Санданскии,
стечаен управник на Сандански во стечај и други лица на високи функции се обвинети за преземање на низа незаконски дејства
со кои предизвикале материјална штета во износ од 391.176.019,00 денари на Република Македонија, односно Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство, УЈП - Регионална дирекција Штип и на другите доверители во стечајната
постапка, а во корист на т.д. Рудине - МММ. За ова види повеќе на http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=587926181D881
949B0260A8172167B1D последен пристап на 30.03.2014 година;
25
Стечаен управник и судија од Гостивар и управител на друштвото “Гемикс ДООЕЛ” од Скопје, одговорно лице во
Камикс., како и двајца бизнисмени осомничени се за направен криминал тежок над 5 милиони евра во стечајната постапка на
А.Д. Силика, бидејќи направиле низа пропусти при стечајната постапка. За ова види повеќе на http://www.vecer.com.mk/default.
asp?ItemID=41432D1E61284B4D930BE411E52AA9C2 , последен пристап 30.03.2014 година;
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Insolvency law, Volume 11: Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law Current Issues in European Financial and Insolvency Law: Perspectives from France and the UK,
Hart Publishing Ltd, стр.3;
5. Интернет страница на Факултетот Cornell http://www.law.cornell.edu/wex/white-collar_
crime , последен пристап на 29.03.2014;
6. Stanojević, P., Hamidović, D. (2010): Кrivična dela prouzrokovanje Stečaja i prouzrokovanje
lažnog stečaja – kao aktuelna krivična dela potiv privrede u postkriznom periodu, Annals of
International Conference of Young Leaders (Anali meрunarodne konferencije mladih lidera), issue:
1 / 2010, стр: 676 – 684;
7. Бошков, П.:(2013): Криминалистички и кривично – правни аспекти на стечајниот
криминалитет во Република Македонија, докторска дисертација, Факултетот за безбедност –
Скопје, при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола;
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ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ СТРАНИ НА ЕКОНОМСКАТА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ВРЗ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ECONOMIC GLOBALISATION ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Апстракт: Глобализацијата, како феномен, со сите свои позитивни и негативни страни, бара
нов пристап кон настаните на глобален план и постојано приспособување на промените. Развојот
на транспортот, разгранетоста на мултинационалните компании, влијанието на медиумите
и општото комуникациско поврзување, како и постојаниот развој на новите технологии,
создаваат односи на меѓузависност меѓу државите, на начин кој досега не е забележан во
историјата. Од друга страна пак, светот се соочува со голем пораст на асиметричните закани
и неповолните текови во меѓународниот економски развој, кои доведуваат до натамошно
проширување на јазот помеѓу богатите и сиромашните земји. Борбата против сиромаштијата
и настојувањата да се обезбеди рамномерен развој се уште не ги даваат саканите резултати, а
исто така се поприсутни се штетните влијанија врз животната средина. Токму поради тоа сето
ова потребно е да се обезбеди присуство и видливост на Република Македонија на глобален
план, со афирмација на нејзината општествена реалност, во која заштитата на човековите права,
културата на толеранција и уважувањата на различностите се дел од секојдневнието.
Клучни зборови: глобализација, вредности, позитивности, негативности.
Abstract: Globalization as a phenomenon, with all its advantages and disadvantages, requires
a new approach to events on a global plan and constantly adapting to changes. The development
of transport complexity of the multinational companies, the impact of the media and general communications connection, and continuous development of new technologies, create relationships of
interdependence between states in a way that has not been seen before in history.
On the other hand, the world is facing with a rise of asymmetric threats and unfavorable trends
in international economic development, leading to further widening gap between rich and poor
countries. The fight against poverty and efforts to ensure balanced development are still not giving
the desired results and are also prevalent in unfavorable environmental impacts. That is why all this is
necessary to ensure the presence and visibility of the Republic of Macedonia to the global level, with
its affirmation of the social reality in which the protection of human rights, culture of tolerance and
acceptance of diversity are an everyday necessity.
Key words: globalization, values, advantages, disadvantages.
Вовед
Светот, денес е се повеќе поврзан и позависен од кога и да било во минатото. Турбуленциите
на современото глобално живеење ги чувствуваат сите, а на соодветен начин се почувствуваа
и во нашата непосредна глобална средина. Глобализација е термин со кој се опишуваат
настанатите промени во општествата, во економијата, политиката и во сите останати пори на
општественото живеење. Таа создаде специфични врски на меѓузависност меѓу националните
економии, поврзувајќи ги во сложена мрежа на економски, социјални и политички врски.
Голем број на аналитичари и на автори во согласност со своите искуства, знаења или интереси
промовираат став за или против глобализацијата. Некои, феноменот глобализација го сметаат
за пат кон иднината што ќе донесе невиден просперитет секому и насекаде, додека други се на
мислење дека таа е извор на нерешливи проблеми и продлабочување на јазот помеѓу богатите
и сиромашните. Глобализацијата има свои вредности, предности, но и свои негативности како
и секој голем светски процес.
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Темелни вредности, придобивки и негативности на глобализацијата
Постои висок процент на согласност помеѓу теоретичарите и помеѓу бизнис групациите
околу тоа, кои се основните темелни вредности околу кои се врши економската глобализација,
а тоа се: пазарна економија; слободно движење на стоките, добрата, услугите и капиталот
на светскиот пазар, заштита на сопственоста, стабилен монетарен систем, стабилна даночна
политика, стабилен царински систем,стабилен пазар на работната сила итн.
Добитникот на Нобеловата награда по економија, Џозеф Штиглиц тврди дека глобалната
економија се базира на знаење, и генерира т.н моќни ефекти на „прелевање“ кои често пати
се распростираат како оган, предизвикувајќи понатамошни иновации и услови за верижни
реакции од нови изуми... “Но, добрата, спротивно на знаењето, не се распространуваат секогаш
како оган.“1
Во овој домен е отидено и најдалеку во потпишувањето на меѓународни спогодби и
договори. На пример: меѓународни спогодби за житни растенија, за кафе, за какао, за калај, за
каучук, за поштенски услуги, за телекомуникации, за заштита на индустриската сопственост,за
цивилна воздушна пловидба, за поморски сообраќај, општата спогодба за царини и трговија,
светската трговска организација, општата спогодба за трговија со услуги, спогодба за трговија со
интелектуалната сопсвеност, ММФ и Светска банка. Како и да е, глобализацијата е феномен кој
содржи многу контрадикторности, и истата стана предмет на уважување, но и на демонизација.
Во врска со неа постојат редица нејаснотии и неизвесности, но тоа нуди и надежи. Феноменот
е во замав и работите речиси дека не можат да се вратат назад. Значи постојат одредени
придобивки од глобализација, а постојат и негативни страни. Според Нацев З. придобивките на
глобализацијата се следните:2
- глобализацијата придонесе многу земји од третиот свет да излезат од повеќегодишната
изолација;
- процесот на глобализацијата резултираше со создавање и на повисок степен на
економска зависност меѓу високо развиени демократи. Тоа во многу нешта го стесни
просторот за недоразбирањата меѓу нив да се решаваат со употреба на сила;
- достапноста на комуникациската технологија, интернетот (MYSPACE, FACEBOOK,
twitter), овозможи зајакнување на врските меѓу активистите во различни делови од
светот во промовирањето и остварувањето на идеите;
- глобализацијата даде дополнителен импулс во поттикнувањето на глобалната идеја
за цивилно општество во функција на развој на демократијата и во изнаоѓање на
модалитети за поголема социјална правда;
- благодарејќи на глобализацијата, од поодамна создадените меѓународни институции
излегоа од маргинално-летаргичната фаза со зацврстени позиции.
-

-

Како негативности на глобализациските процеси се посочуваат следните: 3
несогласувањето со концептот на глобализацијата од страна на многу луѓе преку
протести манифестирани на улиците во повеќе градови во светот;
според скептиците, глобализацијата е проект на привилегираните држави. На
тој начин се придонесува за продлабочување на старите и создавање на нови
нееднаквости;
многумина истражувачи го потенцираат и тоа дека глобализацијата ја попримила
авторитарната форма. Односно, се вели дека се случува т.н премин од консензуална
хегеномија кон прогресивна форма - доминација,со назнака дека веќе се препознаваат
почетоците на “авторитарна тринснационална држава“;
глобализацијата ја поттикнува несигурноста и економската поларизација на светот
и доведе до дехуманизација. Тоа ја продлабочи нееднаквоста преку нерамномерно
дистрибуирање на предностите во корист на богатите држави;
едно од клучните прашања врзани за глобализацијата е тоа што дека таа води
кон опасности и ризици. Имено, се тврди дека нерамномерната распределба на

1
Stiglitz Joseph, “ Globalization and its Discontents”, (New York: Norton 2002)
2
Нацев З. Петрески Т. “Стратегиски проекции на Република Македонија во надворешната и безбедносната политика“,
Европа 92- Кочани 2013, стр. 41
3
Исто, стр. 42
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богатството ќе биде главен извор на проблеми и закани за светската безбедност.
На ова се надоврзуваат мислења кои сметаат дека тероризмот ќе биде една од
главните „алатки“ за урамнотежување на придобивките од глобализавијата. Она што
најмногу загрижува е како ќе се користи воената сила во остварувањето на процесот
глобализација. Репресивната глобализација наспроти мирната демократска
еволуција, доведува до активен отпор најчесто олицетворен во т.н. асиметрично
војување;
сериозно искушение за глобализацијата претставува и тенденцијата за
дезинтегрирање на одделни држави или т.н. балканизација;
раширено е мислењето дека глобализацијата ја поттикнува поделбата на оние кои
имаат и на оние кои немаат доволно средства за живот. Односно, светски тренд е
богатите да стануваат се побогати и помалубројни, а сиромашните уште посиромашни
и побројни, што всушност е и најголем неуспех на глобализацијата;
мигрирањето кон богатите зони и држави, најверојатно ќе биде еден од најсериозните
конфликтни аспекти на глобализацијата. Во прилог на ова, одат и размислувањара
на некои теоретичари од САД, дека трговијата и финансиите ги следат глобалните
норми и се водени од глобални институции како Светската трговска организација,
Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд;
глобализацијата се напаѓа и поради тоа што се смета дека преставува закана за
културниот идендитет и вредностите, односно дека поради глобализацијата се
загрозени локалните обичаи, регионалните вкусови и националните традиции.

Она што, исто така, придонесува за несигурноста и за тешкотиите при обликувањето на
стратегиските одговори е - брзината. Модерната глобализација функционира со многу побрз
чекор отколку нејзините најрани облици. Беа потребни скоро три милениуми за големите
сипаници да се прошират на сите населени континенти за конечно да стигнат до Австралија во
1775 г. За да се прошири СИДА-та од Африка насекаде во светот, беа потребни помалку од три
децении. А на компјутерскиот вирус love bug изумен од филипински хакери, му беа потребни
само три дена да се прошири низ целиот свет. Од три милениуми, преку три децении до три
дена: ова е темпото на забрзување на глобализацијата.4
Ефектите на глобализацијата врз Република Македонија
Некои автори и експерти ја потенцираат поврзаната и заемната условеност на
глобализациските процеси и геополитичките размислувања на нашите простори. Па оттука
Милески Т. за побрзо продирање на глобализацискиот процес, а во корелација со геополитичката
положба на нашата земја, ги потенцира следните главни атрибути:5
Низ нејзината територија поминуваат коридорите 8 и 10, кои треба да ги забрзаат
глобализиските процеси. За нашата земја од особено значење претставува реализацијата на
Коридори кои ќе се овозможи територијата на нашата држава да има значително крстопатно
значење кое може да се валоризира од повеќе аспекти и да не приближи кон глобализациските
процеси. Секое заобиколување неминовно, ќе бара дополнителни економски трошоци. Ваквите
констатации несомнено треба правилно да се исполнуваат, укаживајќи на квалитативното
подобрување на вкупната положба, која ќе се овозможи непречен развој и побрзо интергрирање
во европското семејство и достигнување на глобализациските процеси.
Пендаровски С. смета дека неодминлива компонента во регионалните анализи е и
енергетската безбедност која е повторно дел од стратегискиот дискурс. Иако нафтената
компонента ќе остане клучна варијабла кај енергетската безбедност, сепак природниот гас се
посилно влегува во агендата.Затоа тој смета дека Македонија треба во најкус можен рок да
конципира три работи:6
- енергетската безбедност е еден од примарните цели на националната безбедност;
4
Џозеф С. Нај, Помладиот,“Разбирање на меѓународните конфликти”, Академски печат, Скопје 2008 г. стр 266
5
Милески Т. “Македонија помеѓу глобализациските процеси и Геополитиката“, трибина “Глобализацијата, мирот и
безбедноста“, Соверемена Македонска Одбрана (вонвреден број), Скопје 2008, стр. 296
6
Пендаровски Стево- “Енергетска (не)безбедност“- Пренесен став во “Дневник“ од 17.08.2009 г.

страна | 336

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

-

да дефинира политики на надминување на штетите од високите цени на нафтата, што
ќе бидат константа во годините што доаѓаат;
да се започне со интензивна гасификација на целата територија како единствена
алтернатива на денешнава тотална зависност од користењето на одредени енергенси.
Република Македонија, во периодот од стекнувањето на својата независност се
вклучуваше во овие глобализациски и интеграциски процеси, повеќе или помалку
успешно.
Заклучок

Главни стожери на промовирањето на глобализацијата се САД и Западно европските
држави преку Северно атлантската алијанса – НАТО и мега проектот Европска Унија - ЕУ. НАТО веќе
подолго време се промовира како безбедносна организација која се бори да ги имлпементира
вредностите на глобализацијата и да го одржува светскиот мир. Додека ЕУ, веќе подолг период
е перцепирана како економска и во последно време политичка сила, која со востановувањето
на третиот столб на т.н „Заедничка и безбедносна политика “сака да се промовира како „нов
безбедносен актер“, како на европската, така и на меѓународната сцена. Тоа се должи на нејзината
активна надворешна улога не само на планот на политичката и на економската соработка, туку
и на полето со прашања поврзани со мирот и глобалната безбедност. Од друга страна, како
против тежа на глобализацијата се јавува мултиполаризмот предводен од БРИКС земјите Русија, Кина, Индија Бразил и Јужна Африка, кои покрај политичката димензија, интензивно
работат и на воспоставувањето на зајакната економска соработка и единствен пазар. Која
опција е подобра останува да покаже времето во кое живееме и нашите идни поколенија.
Литература
1. Милески Тони. “Македонија помеѓу глобализациските процеси и Геополитиката“, трибина
“Глобализацијата, мирот и безбедноста“, Соверемена Македонска Одбрана (вонвреден број),
Скопје 2008 г.
2. Нај Џозеф С, Помладиот,“Разбирање на меѓународните конфликти”,Академски печат,
Скопје 2008г.
3. Нацев Зоран. Петрески Тони, “Стратегиски проекции на Република Македонија во
надворешната и безбедносната политика“, Европа 92- Кочани 2013 г.
4. Пендаровски Стево- “Енергетска (не)безбедност“- Пренесен став во “Дневник“ од
17.08.2009г.
5. Stiglitz Joseph, “Globalization and its Discontents”, (New York: Norton 2002).

337 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

м-р Душица Неделкоска
Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје, duned2002@yahoo.com

659.1:336.1

УТВРДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТИЛ И ВРЕДНОСТИТЕ НА
ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО ПЕРСПЕКТИВА ВО РЕКЛАМИРАЊЕТО
DETERMINATION OF LIFESTYLE AND CONSUMER’S VALUES AS A
PERSPECTIVE IN ADVERTISING
Апстракт: Животниот стил на потрошувачите и сегментирањето на пазарот врз основа на
начинот на кој живее личноста, во последно време стануваат сé поактуелни. Дефинирањето на
активностите, интересите, мислењата и вредностите поврзани со демографските карактеристики
на потрошувачите, овозможуваат креирање психографски потрошувачки профил. Познавањето
на ваквиот профил потрошувачи на пазарот, може да им помогне на компаниите подобро да
ја таргетираат целната група, користејќи ги психографските карактеристики во рекламите за
своите производи. На овој начин, рекламирањето добива нова перспектива што овозможува
побрзо и полесно доближување до посакуваната група потрошувачи.
Клучни зборови: животен стил, вредности, психографија, рекламирање
Abstract: Consumers’ lifestyles and the market segmentation based on the way a person lives,
lately become more current. The definition of the activities, interests, opinions and values associated
with demographic characteristics of consumers, is enabling creation of psychographics consumer
profile. Knowing this profile type of consumers, can help companies to better focus on the target
group, using psychographics features in ads for their products. In this way, advertising gets a new
perspective that allows faster and easier approach to the desired consumer group
Keywords: lifestyle, values, psychographics, advertising
Вовед
Појавата на сегментација на пазарот врз основа на животниот стил и вредностите на
потрошувачите, што ги натера маркетерите да го перцепираат пазарот од масовен кон пазар на
определени хетерогени групи, еволуираше и во практиката со рекламирањето на производите.
Така, денешниот начин на презентирање на животниот стил во рекламите, ја користи истата
сегментација во рекламната стратегија. Големите компании за производи, како, McDonald’s
(Мекдоналдс), Procter&Gamble (Проктер и Гембл) и Coca-Cola (Кока-Кола), повеќе години трошеа
голем дел од буџетите за рекламирање и промоција на масовните медиуми. Но, последниве
години тие многу малку се потпираат на масовното рекламирање и се концентрираат на
конкретни и однапред зацртани пазарни сегменти. (Белч, Белч, 2011). На многу компании им
стана јасно дека масовниот маркетинг треба да му отстапи место на микромаркетингот и дека
пазарните сегменти се различни, поделени според демографски, географски, социолошки или
психографски карактеристики.
Во овој труд е претставен концептот на употреба на психографскиот потрошувачки
профил во рекламите, како и потребата од подлабоко академско истражување на оваа област
во Македонија. На почетокот е дадена терминолошка определба на поимите животен стил,
психографија и рекламирање, како и краток историски развој на воведувањето на овој вид
сегментација во маркетингот, потоа перспективата што ја има ваквата сегментација во рекламите
и нејзината употреба во тековната пракса на креирање реклами. Во трудот е направена и споредба
на две спроведени истражувања на територијата на Република Македонија за животниот стил
на потрошувачите, каде за прв пат се користени ВАЛС и АИО техниките на истражување1.
1

VALS (ВАЛС – вредности и животен стил), AIO (АИО – активности, интереси, мислења)

страна | 338

01.05.2014 год.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Терминолошка определба на поимите животен стил на потрошувачите, психографија и
рекламирање
Животен стил, или начин на живеење претставува збирна конструкција дефинирана како
начин на кој живеат луѓето, како ги трошат своите пари и време. (Блеквел, Минијард, Енгел,
2010). Терминот за прв пат бил употребен од Alfred Adler (Алфред Адлер) во 1929 година, а во
истражувањето на однесувањето на потрошувачите го воведува William Lazer (Вилијам Лазер)
во 1963 година и тоа како една од варијаблите на психографската сегментација на пазарот.
(Неделкоска, 2011). Стилот на животот се создава во текот на првите години од детството и не
е наследен, ниту, пак, се должи на животната средина. Додека тој поим во социологијата има
потесно значење означувајќи стилови на живеење на поедини статусни групи, во современата
потрошувачка култура тој конотира индивидуалност, сопствен израз и стилска свест за себе.
Телото, облеката, говорот, слободното време, вкусот во храната и пијалакот, домот, автомобилот,
изборот на летување, треба да се разгледуваат како индикатори на индивидуалниот вкус и
чувство за стил на сопственикот/потрошувачот. (Fearthestone, 2001). Германскиот социолог Max
Weber (Макс Вебер) стилот на животот го набљудувал како белег на припадност на личноста
на поедина општествена група. (Uth, 1996). Во 1983 година Arnold Mitchell (Арнолд Мичел) ја
развил техниката ВАЛС во која се соединети животниот стил и вредностите на потрошувачите,
а со намера да се утврди психографскиот профил на личноста. АИО концептот, пак, е техника
што се користи во психографската анализа, а со цел утврдување на активностите, интересите
и мислењата на личностите. Според многумина, автор на оваа техника е William Wells (Вилијам
Велс), но според една студија објавена во 1979 година автори на оваа техника се Leo Burnett
(Лео Бурнет) и William Wells (Вилијам Велс) кои ја развиле кон крајот на шеесеттите години од
минатиот век. (Madden, 1979). Многумина ги поистоветуваат животниот стил и психографијата.
Во суштина, животниот стил е само дел од психографските истражувања кои ги третираат и
вредностите на потрошувачите.
Рекламата е една од алатките што компанијата ја користи за да им ја пренесе пораката
на потрошувачите, а со цел да ги убеди да го изберат и купат нејзиниот производ на пазарот.
Рекламирањето се дефинира како која било платена форма на комуникација која не е лична и
се однесува на организација, производ, услуга или идеја, а ја врши познат спонзор. Аспектот
во дефиницијата што наведува на плаќање, укажува на фактот дека местото и времето за
рекламирање на пораката се платени. (Белч, Белч, 2011). Рекламите може да промовираат
квалитет на производот, да поткрепуваат одлука за користење на рекламираниот производ,
да претставуваат нови производи на пазарот, да промовираат одреден животен стил и слично.
Потреба од рекламирање на животен стил и вредности
Целта на рекламирањето е промовирање на новите производи, зголемување на
продажбата на пазарот, придобивање нови потрошувачи и создавање став кај потрошувачите
за производот. Многумина сметаат дека рекламната стратегија е најефективна од промотивните
стратегии на пазарот и најмногу делува на потрошувачите.
Постојат многу студии што ги истражуваат животниот стил и вредностите на потрошувачите,
но малку од нив се занимаваат со поврзаноста и употребата на стилот на живеење на
личностите, или нивните психографски профили во рекламите што се среќаваат во печатените
и електронските медиуми, како и на интернет, иако постојат компании, како на пример Harley –
Davidson (Харли-Дејвидсон), кои не продаваат само мотоцикли, туку и животен стил на возачот
кој ќе го купи нивниот мотоцикл. Од друга страна, пак, Ashworth (Ешворт) промовира активен
животен стил, Huggies (Хагис) пелените повикуваат на љубов и припадност, Chrysler (Крајслер)
на потребите за безбедност, а рекламите на Whirlpool (Вирпул) допираат до потрошувачите на
емотивно и на рационално ниво. (Белч, Белч, 2011).
Истражувањата направени на македонскиот пазар во текот на 2011 и 2013 година каде
беа користени ВАЛС (Неделкоска, 2011) и АИО техниките за истражување на животниот стил
и вредностите на потрошувачите покажаа дека и на македонскиот пазар може да се направи
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психографска сегментација и добиените профили да бидат искористени во рекламите на
македонските фирми. Според истражувањата од 2011 година, од формираните 8 психографски
профили на македонскиот пазар, најголем број биле со профил именуван како Вложувачи или
Борци, луѓе со ограничени ресурси, импулсивни купувачи, не се кариеристи, но сакаат стилски
производи што го имитираат оригиналот. Овие потрошувачи доколку бидат целна група на
компанијата, најдобро ќе бидат таргетирани со реклама во која им се нуди демонстрација на
успех пред врсниците доколку го купат понудениот производ. Истражувањата од 2013 година,
укажуваат на тоа дека македонските фирми го познаваат овој начин на сегментација на пазарот,
но повеќето од нив не го користат заради издвоените ниски ресурси за рекламирање и желбата
со една реклама да биде таргетиран целиот пазар.2
Таргетирање на потрошувачите со психографски елементи преку рекламата
Таргетирањето на потрошувачите врз основа на нивните психографски карактеристики
и животниот стил, воопшто не е лесно. Дури и може да се каже дека е навистина тешко да се
соберат информации за поголем број потрошувачи на ваков начин, доколку истиот се спореди
со полесно добиените демографски податоци достапни од различни јавни и приватни извори.
Добиените психографски профили на пазарот можат да и дадат увид на компанијата
во тоа кој профил преовладува на пазарот на кој таа сака да го таргетира производот и
карактеристиките на најмногу застапениот профил да ги искористи како елементи во рекламата
за својот производ. На тој начин, компанијата најдобро ќе успее во позиционирањето на
производот до определената или посакувана група потрошувачи, во земјава или во странство.
Денес можеме да сретнеме многу компании кои ги промовираат животниот стил на
потрошувачите и нивните вредности самостојно или заедно со други компании преку копромоција на производи. Ваквиот начин на промоција наголемо се користи од страна на
компаниите со бизнис за брза храна, што од друга страна предизвикува револт кај останатите
заради промовирањето нездрав начин на живот. Сето тоа доведе и до појава на производи
кои пропагираат здрав начин на живот, како на пример, Subway (Сабуеи) сендвичите, кои
промовираат здраво живеење во рекламите. Секако, треба да се има во вид и фактот дека во
рекламирањето што се потпира на животниот стил и вредностите на потрошувачите, не може
да се направи некој стандардизиран шаблон за сите компании и производи, пред сé заради
различните вредности, ставови и мислења на потрошувачите на различни пазари во светот.
Слика 1: Рамка за употреба на животниот стил во рекламирањето

извор: Javaid, Khan, Baig, (2010).
Секако, при употребата на ВАЛС и АИО техниките за истражување на македонскиот и
другите пазари ќе треба да се поведе сметка за културните и верските разлики на потрошувачите.
Притоа, идејата за ваков концепт на таргетирање потрошувачи со помош на психографски
елементи, ќе овозможи пократко време во креирањето на крајниот рекламен производ. Овој
концепт или начин на „допирање до мислите“ на потрошувачите може дополнително да биде
разработен врз основа на вредностите застапени во земјата во која ќе се емитува рекламата.
На Слика 1, претставена е рамка за употреба на животниот стил во рекламата, дополнета
со вредностите, а предложена од група истражувачи. (Javaid, Khan, Baig, 2010). Тие сметаат дека
2

необјавени истражувања од докторската дисертација на авторот на трудот
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сегментацијата според животниот стил на потрошувачите може да се искористи во рекламите и
да претставува креативен концепт кој понатаму ќе биде креиран според културните и верските
вредносни системи во различни земји.
Заклучок
Идејата претставена на слика 1, како и истражувањата спроведени во Република Македонија
во 2011 и 2013 година, укажуваат на можноста од ваков вид сегментација и на македонскиот
пазар и креирање психографски профили потрошувачи. Рамката за употреба на животниот
стил во рекламите која ги содржи индивидуалниот, групниот и културниот и верскиот стил на
живот може да биде основа за примена на животниот стил и вредностите на потрошувачите во
идните реклами на нашиот пазар и пазарот во светот воопшто. Од ова можеме да констатираме
дека воведувањето на животниот стил и вредностите во рекламите е само проектирана слика
на личноста или целната публика пренесена преку медиум до таргетираната група. Оваа тема
заслужува подлабоко академско истражување.
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ИЗЛЕЗНИ СТРАТЕГИИ ОД РЕЖИМОТ НА ФИКСЕН ДЕВИЗЕН КУРС
ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
EXIT STRATEGIES FROM THE REGIME OF CURRENCY PEG FOR THE
MACEDONIAN FINANCIAL POLICY
Апстракт: Монетарната политика што ја спроведува Р.Македонија е меѓу ретките земји,
која подолго време упорно ја применува стратегијата “де факто” фиксен девизен курс, наспроти
теориските тврдења дека фиксниот девизен курс по неговата примена и по почетните резултати
во соборувањето на инфлацијата, треба да биде променет за три, шест месеци или до една
година, па да се премине кон стратегијата на флексибилен девизен курс. Сегашниот режим на
девизниот курс е надвор од искуствата на транзиционите економии, кои влегоа во ЕУ или кои го
усвоија еврото како национална валута. Во трудот се анализира прашањето, со каква монетарна
стратегија да продолжи во наредните години, дали да продолжи со постојната, која се покажа
ефикасна во изминатите години или таа треба да се замени со внекоја друга стратегија, со која
ќе се постигнува истата цел.
Клучни зборови: фиксен девизен курс, ценовна стабилност, таргетирање на инфлацијата
Abstract: The monetary policy that Republic of Macedonia is implementing has been one of a
rare kind – namely, it is persistently implementing the “de facto” strategy of fixed foreign exchange
rate, against the theoretical allegations that the same after its employment and the initial results in
regard to the overthrowing of the inflation, should be altered in three, up to six months or a year, and
then to crossover towards the strategy of a flexible foreign exchange rate.
The existent regime of the foreign exchange rate has not been a part of the experiences of the
transitional economies, which have entered the European Union (EU), or which have adopted the
Euro as a national currency, for that matter.
The Paper analyzes the issue of what kind of monetary strategy needs to be persisted over the
following years; whether the existing is a subject to continuation, which has proven to be efficient
in the years before; or whether the same needs to be substituted for a different one, with the aim of
achieving the very same goal.
Key words: currency peg, price stability, inflation targeting
Одржувањето на ценовната стабилност е основна цел на НБРМ , утврдена со Закон.
Поставувањето на оваа цел е во согласност со актуелната поставеност на монетарната политика
на ЕУ и се темели на емпириски потврдени сознанија дека ценовната стабилност создава
најповолен макроекономски амбиент за долгорочно одржлив економски раст.
Одржувањето на стабилноста на девизниот курс на денарот ја доби улогата на
интермедијална цел на монетарната политика, која сега се води според монетарното
правило на фиксен девизен курс. Во согласност со основната цел на монетарната политика и
карактеристиките на македонската економија, фиксниот режим на девизен курс се покажа како
адекватна стратегија за одржување на ценовната стабилност.
Сепак, во услови на либерализација на капиталната сметка и зачленувањето во Светската
трговска организација, како и со апликацијата за членство во ЕУ, Македонија се соочи со
значајни системски промени. Во такви околности, анализирано од аспект на монетарната
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политика и режимот на фиксен девизен курс, перспективно се отвора класичното прашање на
т.н. невозможен триаголник: истовремено постоење на фиксен девизен курс, либерализација
на движењето на капиталот и автономна монетарна политика (Obstfeld et al, 2008). Со оглед
на тоа што Македонија се уште ја нема целосно либерализирано капиталната сметка, таа и
покрај режимот на фиксен девизен курс, располага со извесна автономија во водењето на
монетарната политика. Но, тогаш, кога таа наполно ќе го спроведе финансиското отворање, ќе
мора да избере две од трите расположливи опции за водење на макроекономската политика.
Покрај тоа, фиксниот девизен курс ја исполни својата цел- стабилизирање на инфлацијата
и сега го ограничува пазарот на капитал. НБРМ мора секој ден да интервенира и да излвекува
пари од прометот и да внимава на девизните резерви. Всушност, кај нас повеќе не претставува
проблем инфлацијата, туку нискиот економски раст. Несоодветно ниво на девизен курс го
храни тековниот дефицит.
Во услови на слободно движење на капиталот, одржувањето на девизните курсеви станува
тешко и заради потребата од одржување на високи каматни стапки, кои му нанесуваат големи
трошоци на банкарскиот систем и на економијата во целина. Така, за време на последната
глобална криза, земјите кои применуваа стратегија на таргетирање на инфлација, благодарение
на тоа што курсот не служеше како единствена интермедијарна цел, дел од товарот што го
наметна кризата можеа делумно да го пренесат и врз девизниот курс. Тие извршија блага
девалвација на националните валути, со што ја зголемија извозната конкурентност.
Во РМ, за време на глобалната криза дојде до зголемување на референтната каматна
стапка, што подоцна предизвика пораст на каматните стапки во банкарскиот систем. Всушност,
Централната банка мораше да реагира со позначителен пораст на референтната каматна
стапка, за да се спротистави на притисоците на девизниот пазар и да го запре одлевањето на
девизните резерви, во насока на одржување на стабилна вредност на курсот.
Треба да се има предвид фактот дека во услови на рецесија, треба да се применува
експанзивна монетарна и фискална политика, со цел да се зголеми ликвидноста во економијата,
да се намалат каматните стапки, да се зголемат инвестициите и вработеноста и секако да се
зголеми побарувачката. Сепак, кога македонската економија западна во рецесија се водеше
рестриктивна монетарна политика, со цел да се одржи стабилноста на девизниот курс на
денарот.
Поради тоа, во последно време во РМ се повеќе се актуелизира прашањето, со каква
монетарна стратегија да продолжи во наредните години? Дали да продолжи со постојната, која
се покажа ефикасна во изминатите години или таа треба да се менува? Некои автори сметаат
дека по постигнувањето на целите за кои е воведена стратегијата на таргетирање на девизниот
курс, а тоа постигнување и одржување на ценовната стабилност во еден подолг временски
период, таа треба да се замени со некоја друга стратегија, со која ќе се постигнува истата цел.
Треба да се има предвид дека евентуалниот премин од фиксен кон флексибилен курс треба
да се изврши постепено, со цел економските агенти да не стекнат мислење дека се напушта
цврстата политика, односно да се избегне јакнењето на инфлаторните очекувања (Mitreska and
Terzijan, 2003).
Доколку на девизниот курс во РМ се одлучи да му се одземе улогата на номинално сидро
потребно е да се дефинира ново сидро. Во услови на глобална ориентација кон стабилни цени,
таква улога би можела да преземе инфлацијата. Тоа претпоставува јасна ориентираност на
централната банка кон одржување на ценовната стабилност Таргетирањето на инфлацијата
претставува рамка на монетарната политика, која се карактеризира со јавна објава на
официјални квантитативни таргети за стапката на инфлација, во рамките на одреден временски
хоризонт и со експлицитна потврда дека ниската, стабилна инфлација, претставува примарна,
долгорочна цел на монетарната политика.
Треба да се има предвид дека, за разлика од таргетирањето на девизниот курс,
таргетирањето на инфлацијата овозможува насоченост на монетарната политика кон
домашните цели и соодветна реакција на шоковите во домашната економија. Таргетирањето
на инфлацијата би и овозможило на Народната банка да се фокусира на одржувањето на
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ценовната стабилност, како единствена монетарна цел, што не е случај кај таргетирањето на
девизниот курс, во чии рамки одржувањето на ценовната стабилност се “префрла” на земјатаноминално сидро(Трпески, 2005; Неновски 2008).
Сепак, клучното прашање, што се поставува во овој контекст, е дали напуштањето на
фиксниот девизен курс и воведувањето на таргетирање на инфлацијата е изводливо во
македонската економија, во овој момент и во оваа констелација на односи. Треба да се има
предвид фактот дека за некоја земја да може да применува стратегија на таргетирање на
инфлацијата, потребно е да исполни одредени макроекономски, институционални и оперативни
предуслови.
Во однос на економската структура, одредени карактеристики на македонската економија
не одат во прилог на прифаќање на монетарното правило на таргетирање на инфлацијата.
Имено, како мала и отворена економија, РМ е високо чувствителна на промените во светските
цени на примарните производи и на промените во девизниот курс. Од аспект на предусловот
за постоење на здрав финансиски систем, може да се констатира дека финансискиот систем во
РМ се уште го нема постигнато нивото на развој, неопходно за успешно функционирање на овој
монетарен концепт. Македонија, како економија во транзиција, се карактеризира со плиток
финансиски и девизен пазар, поради што мал број трансакции можат да предизвикаат големи
и непожелни флуктуации на каматните стапки и девизниот курс. Поради тоа, РМ не може да се
вброи меѓу земјите со доволно софистициран финансиски систем, кој дозволува прифаќање на
таргетирањето на инфлацијата, како официјална монетарна рамка.
Врз основа на сето изнесено, можеме да заклучиме дека, иако на подолг рок, таргетирањето
на инфлацијата може да се набљудува како соодветна опција за РМ, во овој момент и во овие
економски услови, РМ не ги исполнува клучните предуслови за прифаќање на оваа стратегија.
Заклучок
Во услови на полна либерализација на капиталната сметка и зачленувањето во Светската
трговска организација, како и со апликацијата за членство во ЕУ, Македонија се соочи со
значајни системски промени. Во такви околности, анализирано од аспект на монетарната
политика и режимот на фиксен девизен курс, перспективно се отвора класичното прашање на
т.н. невозможен триаголник: истовремено постоење на фиксен девизен курс, либерализација
на движењето на капиталот и автономна монетарна политика. Но, доколку на девизниот курс
во РМ се одлучи да му се одземе улогата на номинално сидро потребно е да се дефинира ново
сидро. Во услови на глобална ориентација кон стабилни цени, таква улога би можела да преземе
инфлацијата. Искуството покажува дека земјите кои применуваа таргетирање на инфлацијата,
главно, остварија пониски стапки на инфлација и пониски инфлациски очекувања. Како резултат
на пониските инфлациски очекувања, овие земји реализираа и пониски номинални каматни
стапки (Corker and Beaumont, 2000; Петковски 2006)
Сепак, ова е релативно нова монетарна стратегија со низа отворени прашања, чија
имплементација се разликува од земја до земја и зависи од исполнувањето на голем број
неопходни предуслови. Времето ќе покаже дали оваа монетарна стратегија претставува
универзална алатка во борбата против инфлацијата во услови на интензивирање на процесите
на глобализација и финансиска интеграција.
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МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ
ВО ОПШТЕСТВОТО
Апстракт: Во политиката на управување со човечките ресурси на пазарот на трудот на
РМ, покрај класичниот начин на вработување на неопределено / определено време, постои
тенденција на привремен ангажман на човечки ресурси. Овие ангажмани не се наруши
структурата на компанијата и овозможи завршување на зголемениот обем на работа во
економски и со добар квалитет.
Клучни зборови: привремено агенциско вработување,човечки ресурси, привремени
агенциски работници,менаџирање на човечки потенцијал,скратено работно време
Abstract: In the policy of human resources management on the RM labor market, besides the
classic way of employment on indefinite / definite time, there is increasing tendency of temporary
engagement of human resources. These engagements do not disrupt the structure of the company
and enable completion of the increased workload in economically and with good quality.
Вовед
Либерализацијата во стопанството доведе до создавање флексибилни услови на работење
на компаниите. Неминовен чинител на работењето е и ангажирањето на работната сила која
како фактор чинител, не е имуна на тековните промени и форми на работење. Зголемената
потрошувачка во светот и глобализацијата придонесоа за максимално и флексибилно
користење на човечкиот потенцијал. Освојувањето и присуството на пазарот на домашен и на
меѓународен план, подразбира компаниите да имаат добра стратегија за да бидат присутни
учесници и активни чинители.Се почесто се поставуваат прашањата: Дали сме способни за
влез на одреден пазар? Kако тоа да го направиме? Имаме ли доволно човечки ресурси? Каква
им е образовната и квалификациската структура? и слично. Одговорите на овие прашања
водат кон донесување одлука со максимално и ефективно искористување на човечкиот
потенцијал кој покрај атрактивната производствена програма или услуга, сè повеќе се базира
и на начините на инволвирање на работната сила во пооделните фази на делувањето, како и
нивното поефикасно искористување. Со тоа, трошоците може да се сведат на оптимално ниво
во делувањето на компанијата. Големата флуктуација на капитал, неминовно е следена и со
развојот на начините за искористувањето на човечкиот потенцијал за одредени фази во текот
на производството или услугата. Сè почесто се поставува прашањето каков организациски
облик е потребен за компаниите да се пробијат, опстанат и профитираат на локалниот или
поширокиот пазар. Зголемениот технолошки напредок, следен од образовните програми,
создава висококонкуретен и флексибилен кадар кој може веднаш со мали или никакви обуки,
да биде вклучен во процесите на производство за одреден временски ангажман, без притоа да
биде константо вклучен во структурата на компанијата и да го наруши стандардниот проектен
план на работа на компанијата.
Привремено агенциско вработување
Со завршување на одредени циклуси и фази кои може да траат краток временски
период, а кои во даден момент се неопходни за успешноста и максимизирањето на профитот,
се прибегнува кон донесување одлуки за надминување на одредени шпиц-моменти кои
краткорочно може да значат многу за компанијата.
Покрај традиционалните форми на ангажирање во Р Македонија, почна да се развива и
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системот на ангажирање на човечките ресурси и на пооделните фази на текот на производството
или услугата, кој се базира на временски ограничени ангажмани кои траат од неколку часа до
неколку месеци, во зависност од зголемениот обем на производството и услугите. Компаниите
се се почесто приморани за одреден тип на услуги во даден временски период да користат
и надворешни извршители кои се организираат преку разно разни агенции за посредување
и времено вработување. Сè повеќе се развиваат и агенции кои се со приватна иницијатива
и капитал и се пофлексибилни во ажурирањето на кадарот и пооперативни во неговото
вклучување на пазарот на трудот. Овие агенции започнуваат да стануваат активен чиннител во
стратегијата на компаниите и започнуваат да го менуваат ликот на фукционирањето на пазарот
на трудот. Агенциите за привремено вработување и посредување при вработувањето се еден
вид на посредник на пазарот на трудот. Тие ги задоволуваат потребите на претпријатијата
корисници за флексибилност на работната сила, од една страна и на работниците за привремени
вработувања од друга страна.Со нивниот ангажман во компаниите како надворешни
извршители, им се дава простор на менаџментот на компаниите да бидат растеретени од
класичните обврски за раководење со работната сила.Менаџерите добиват повеќе време да
се посветат на другите обврски за планирање и раководење на компанијата, но изтовремено
добиваат и друга функција.
Привремени агенциски работници
Употребата на привремени работници ги зголемува обврските на менаџерите кои сега
мора да дефинираат кога и колку времени вработувања им се потребни, т.е им носи обврска да
го планираат човечкиот потенцијал. Менаџерите, исто така, мора да планираат кои работни
места им се клучни за нивното работење, за да одредат персонал со цело работно време и на
неодреден период.. Преку агенциите за привремени вработувања, работникот е вработен од
страна на агенцијата за привремено вработување (таа е de jure работодавач), а изнајмен заради
извршување работа кај (и под супервизија) на компанијата- корисник (de facto работодавачкорисник). Овој принцип важи во Република Македонија. Во овој начин на работа, не постои
работен однос меѓу привремениот агенциски работник и фирмата корисник-клиент, иако
постојат правни обврски за работодавачот, корисник-клиентот, кон привремениот агенциски
работник, посебно во доменот на заштитата при работа во однос на здравјето и безбедноста
на работното место. Ангажманот на агенцискиот работник е регулиран со договор за работа
со ограничено или на определено времетраење на работата, без гаранција дека ќе биде
продолжен. Агенцискиот работник нема третман на трајно вработено лице во агенцијата.
Вработувањето се нарекува привремено вработување, temporary job, „темпинг. Агенцијата за
својот ангажман ги наплаќа надоместоците од фирмата корисник, а должна е да ги исплати
платите на привремените агенциски работници, дури и кога фирмата корисник ги нема
намирено обврските спрема агенцијата (овде се работи за посреднички однос клиент-агенција
- привремен агенциски работник). Флексибилноста и за работникот и за клиентот е клучната
карактеристика за овој релациски однос, каде е дефинирана агенциската работа.Со делувањето
на агенциите за посредување при вработувањето и привремените вработувања компаниите
добиваат кадар кој поседува одредени вештини кои тие не се во можност во даден момент да
ги добијат. Недостатокот на вештини ја смалува конкуретноста на производителите, бидејќи им
го отежнува влезот и примената на новите напредни технологии, реорганизацијата на трудот
и ополномоштувањето на вработените што е клучен елемент на високоделотворните работни
места во системот.Компаниите се примоорани да го намалуваат бројот на традиционални
договори за вработување-доживотно вработување. Компаниите повеќе не се во можност на
своите вработени да им гарантираат сигурно вработување на неодредено време до пензија.
Многу од компаниите го намалуваат бројот на работниците со полно работно време, на тој
начин, за да ги намалат трошоците на работната сила со што им се дава на агенциите поголема
организациска флексибилност и можност кога ќе се појави потребата за одредени вештини,
тие да ги обезбедат од пазарот на трудот со договори. Компаниите кои користат повремена
работна сила преку агенциите за привремени вработувања, остваруваат намалување на
административниот и финансискиот товар, поврзан со управувањето на човечките ресурси,
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бидејќи агенциите вршат селекција, обука и надградување на вештините на работниците.
Привременото вработување е атрактивно и за работниците. Голем број на работници
се одлучуваат на ваков тип на ангажман, поради своите интереси, вредности и потреби.
Вработените кои го изгубиле статусот на редовно вработени на неопределено време, исто така,
го прифаќаат овој начин на работа, сè додека не најдат некоја работа која може да им донесе
трајно вработување. Голем е бројот на работници што го користат овој начин, за да се проверат
во кој домен би можеле да бидат успешни во аплицирањето на цело работно време.

Менаџирање на човечкиот потенцијал
Примарната работа на агенциите за привремени вработувања е да овозможат
флексибилност на пазарот на труд и сè поголема конкурентност на привремените агенциски
работници, а со тоа и конкурентност меѓу компаниите како би можеле да ја зацврстат својата
позиција и пазарниот удел во доменот на својата индустрија или гранка на пазарот. На овој
начин, компаниите обезбедуваат сигурност и можат да си овозможат долгорочно планирање
на своите активности. Менаџирањето со човечкиот потенцијал се однесува на политиката,
практиката и системот кои влијаат на однесувањето на вработените, нивните ставови и
успешност. Со ваквиот начин на делување, услужното портфолио и квалифицираните решенија
го помагаат равојот на компаниите и овозможуваат брзо реагирање на потребите на компаниите.
Спрема менаџирањето на човечкиот потенцијал, многу компании сè повеќе се однесуваат како
спрема практика која има врска со луѓето. Користејќи ги услугите на агенциите за привремени
вработувања, компаниите ја имаат можноста да профитираат од различноста на понудените
кадровски решенија, како и од индивидуалниот потенцијал на интерните кадри вработени
во агенциите.Компетентноста на агенциите се темели врз идентификација на процесот меѓу
понудата и побарувачката на пазарот на работата. За секој работник пронаоѓа соодветна задача,
а за секоја задача соодветен работник. Освен привременото вработување, како агенцииа за
вработување со целосен сервис, нудат и целокупен спектар на сите релевантни кадровски
услуги како,посредување при вработување (избор и селекција на кандидати), проценка на
личноста, селекција на кадри, спроведување истражувања за наменски потреби на клиенти и
работилници и обуки.
Заклучок
Се почест е случајот, преку агенциите да се нудат и пензионирани работници со
високостручна спрема и долгорочно искуство.За овој тип на човечки ресурси нема потреба
од додатни трошоци за развој на вештини и дообуки бидејќи претставува човечки капитал. Со
доброто менаџирање,богатото знаење и искуство,за многу компании претставува бесплатен
капитал кој допринесува компанијата да високо конкурентна со минимални трошоци.Затоа со
вклучувањето на агенциите во производно-услужните процеси на компаниите и на подолг рок
може да се добие квалитетен кадар кој нема многу да ги оптеретува компаниите, а ке допринесе
за максимирање на профитот.Иднината е насоченоста кон ангажирање на надворешните
човечки ресурси.
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МЕНАЏМЕНТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
(ДЕФИНИРАЊЕ, УЛОГА И ШАНСА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ)
АПСТРАКТ: Здравата бизнис околина е основниот услов за раст, развој и конкурентност
на малите и средните претпријатија. Ова вклучува транспарентна, отворена и конкурентна
бизнис рамка, јасно и независно владеење на законот за сите компании и рамноправно и
стабилно легално третирање на националните и меѓународните бизнис трансакции. За да се
остварат овие цели, потребна е зајакната соработка помеѓу сите заинтересирани страни. За
малите претпријатија е особено значајно да постојат евтини и лесно достапни механизми за
брзо разрешување на споровите меѓу компаниите и потрошувачите.
Клучни зборови: мали и средни претпријатија, финансирање, Македонија.
ABSTRACT: The healthy business environment is the basic condition for the growth, development and competitiveness of the small and middle enterprises. This includes a transparent, open and
competitive business frame, a clear and independent domination of the law for all the companies
and equal, but also stabile legal treatment of the national and international business transactions.
For the actualization of these purposes, a necessary part is the intensive cooperation between all the
interested sides. For the small enterprises, it is really important to have cheap and easily accessible
mechanisms for a quick solving of the conflicts between the companies and the clients.
Key words: small and middle enterprises, financing, Macedonia.
ВОВЕД
Иако постојат различни мислења по прашањата врзани за економските проблеми како
на меѓународно ниво така, и на државно ниво, сепак аналитичарите и теоретичарите се
едногласни по прашањето за значајот и важноста на малите и средните претпријатија ( МСП
). Менаџирањето со МСП би требало да претставува приоритет на една економија, особено за
земји во транзиција како што е Република Македонија.
Економските, технолошките, политичко - правните, социјалните, културните,
демографските и глобалните сили во општата средината во која живее една организација имаат
силни влијанија врз самата организација. Менаџерите мораат постојано да ги анализираат
силите во општата средина затоа што тие влијаат врз донесувањето на долгорочните одлуки,
односно, стратегиските одлуки. Сето тоа ја налага потребата за постоење на изграден систем на
норми, институции и инструменти за ригидна контрола и заштита над МСП.
Значењето на оваа истражување произлегува од потребата, научно да се продре во
значајот и феноменологијата на МСП, особено за земји во транзиција.
Предметот на трудот произлегува и се’ определува во согласност со предложениот наслов
на трудот, односно елаборација на МСП насочени кон дефинирање, улога и шанса на истите,
со посебна разработка на шансите и слабостите на малите и средните претпријатија во
Република Македонија.
Имено, денешниот развој е незамислив без компонентите на менаџмент. Не постои развој
во современото стопанството без стратегиска интеграција во сите сегменти на стопанството, во
денешниот свет развојот без менаџмент би имал обична форма без суштина.

01.05.2014 год.
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1. ДЕФИНИРАЊЕ НА МАЛ БИЗНИС
Во современото стопанство, посебно во развиените земји дефинирање на мали и средни
претпријатија не е ниту малку едноставно, првенствено поради тоа што постапката за утврдување
дали едно претпријатие припаѓа во група на мали, средни или големи претпријатија зависи од
низа фактори, кои притоа се разликуваат по земји. Поради тоа, ниту во западно – европските, а и
во светски размери не постои единствен став во дефинирање на тој поим. Меѓутоа, во најголем
број на земји се користат два критериума за категоризација на претпријатијата по големина –
број на вработени и инвестиран капитал или бруто приход. Поаѓајќи од овие два критериума,
секоја земја може да дефинира што е тоа мало или средно претпријатие во одредени стопански
гранки.
Треба да се истакне дека теоријата и праксата на многу земји во светот различно и најчесто
непотполно ги дефинира МСП претпријатија. Оваа е, пред се, условено со специфичноста
општествено – економскиот развој, карактерот на својството врз средствата за производство,
политичките ставови и определувањата како и достигнат степен на развиеност. Секако е важно
да се наведат и одредени синоними за поимот мало претпријатие: small scale economy (
економија со мал обем ), small scale industries ( стопански субјект со мал обем ) и сл.
Поимот мал бизнис ( small business ) се уште не е докрај јасно одреден. Економистите, по
правило, при дефинирање на мал бизнис поаѓаат од законските одредби за мал бизнис кои се
утврдени во поедини земји. Како резултат на тоа постојат дефиниции кои произлегуваат од
американското законодавство и законодавството на Европската унија итн.
Како резултат на постоење на различни гледишта се јавува терминолошка разлика која се
дефинира со ангажирање на луѓе во мали работни активности. Практично постојат низ субјекти
кои опфаќаат простор почнувајќи од мали претпријатија заклучно со средни претпријатија, и
се нарекуваат мал бизнис, мали претпријатија, мало стопанство и сл.
Важно е да се истакне дека во светот, сепак, доминира поимот кој потекнува од американска
пракса, односно small business што во превод значи мал бизнис или мала работна активност. И
на нашите простори се повеќе се користи овој термин, меѓутоа во последно време се повеќе
се користи терминот МСП и има слично значење како англискиот термин small and medium
enterprises ( SME-s ).
Слободно може да се каже дека дефиниции за мал бизнис се уште не се целосно изградени,
и не постои единство помеѓу теоретичарите. Во овој случај предност имаат законодавците
и нивните законски норми, а на теоретичарите единствено преостанува да ги појаснуваат
законските утврдени дефиниции.
1.1 Дефинирање на критериуми за класификација на претпријатијата по големина според
законските прописи
По нашите законски прописи ( Закон за сметководство „Службен весник на РМ“ бр. 42/93,
48/93, 6/95, Уставен суд бр. 247/95, 248/95, 271/95, 304/95, и 3/96, 32/98, 39/99, и 70/01)1; ( Закон
за трговски друштва „Службен весник на РМ“ бр. 28/96 измените објавени во Службен весник
бр. 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 06/02 и 61/02 )2 претпријатијата се
класифицираат во мали, средни и големи во зависност од:
- просечен број на вработени;
- вкупен приход; и
- просечна вредност на средствата од актива;
а) мали претпријатија се оние, кои во последните две пресметковни години, односно во
првата година од работењето задоволуваат најмалку два од следниве критериуми:
1. Просечниот број на вработени да е 50 вработени;
2. Годишниот приход да е помал од 8 000 просечни бруто плати по работник во стопанството;
3. Просечна вредност на ( почетокот и на крајот на пресметковната година) на средствата
во активата да е помала од 6 000 просечни бруто плати по работник во стопанството.
1
2

Закон за сметководство на Р.М.
Закон за трговски друштва на Р.М.
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б) средни претпријатија се оние, кои на ден на составување на финансискиот извештај
за последната пресметковна година исполнуваат најмалку два од следниве критериуми:
4. Просечниот број на вработени да е до 250 вработени;
5. Годишниот приход да е помал од 40 000 просечни бруто плати по работник во
стопанството;
6. Просечна вредност на ( почетокот и на крајот на пресметковната година ) на средствата
во активата да е помала од 30 000 просечни бруто плати по работник во стопанството.
Поголем број на земји земаат во предвид многубројни фактори, но сепак може да се
смета дека следниве фактори се во најголем број заеднички за повеќе земји и тие се предмет
на бројни анализи, а тоа се:
- Годишен вкупен приход од продажбата;
- Број на вработени;
- Сума на пари која е приложена од страна на акционерите;).
1.1.1 Дефинирање на мали и средни претпријатија во земји во транзиција
Државната сопственост е била една од најголемите бариери за развојот на МСП. Во екот
на транзицијата постоеле само некои занаети и услуги, кои успеале да опстанат благодарејќи
на традицијата и упорноста на сопствениците. Државата не го подржувала концептот за развој
на МСП, така да во тоа време обележја имале само занаетчиските претпријатија, некои услужни
претпријатија и слични на нив. Државата инвестирала во изградба на големи претпријатија,
сметајќи дека единствено тие допринесуваат раст на вработеноста. Поради тоа севкупната
правна регулатива била насочена на заштита на овој тип претпријатија.
Меѓутоа, сите земји кои се нашле во фаза на транзиција почнале да се фокусираат на
развојот на мал бизнис, користејќи ги искуствата на развиените земји. Во основа овие процеси
се во незадоволителна мерка. Поттик за нивниот развој се уште, е во фаза на разгледување
и разработување, со големо внимание се пристапува кон преземање искуства од западните
земји. Поврзувањето на линија земји во транзиција – развиените земји ќе иницираат и ќе го
забрзаат овој процес, и тоа со имплементација на нивната пракса.
1.1.2 Американски пристап во дефинирање на мал бизнис
Во 50-те години во САД се спроведени одредени мерки за поттикнување на развојот
на мал бизнис. Претходно во US SBA ( United State Small Business Administration )3 е поставена
дефиниција, која пред се поаѓа од економската сила на претпријатието во рамка на дејноста.
Посебно е интересен фактот што критериумите се подложни на промени, така да SBA
критериумите ги менува во зависност од потребата на стопанството. Тие олеснувања се
сведуваат на позајмени пари во поволни услови, утврдување на поволна пореска стапка,
бесплатен консалтинг итн. Овдека може да се заклучи дека во САД воопшто нема јасно
разграничување помеѓу мало и средно претпријатие. Во оваа ситуација голем придонес има
SBA која на готово еднаков начин го поттикнува развојот на МСП. Сигурно, во оваа ситуација
голем придонес имаат американските теоретичари за менаџмент, но сепак, не се навлезени
длабински во разработка на оваа проблематика.
Особено, е интересен фактот кој уверува дека SBA располага со повеќе инструменти кои
служат за поттикнување на претприемништвото во МСП. Зависно, од ситуацијата и потребата
на SBA еднаш преферира одредени занимања, друг пат тоа можат да бидат нови производи,
ориентација за извоз итн.
Сепак, група автори (4) и покрај ставот за не едноставноста за дефинирањето на мал
бизнис, како критериум за големината на мал бизнис го истакнуваат бројот на вработени, и тоа4:
- до 20 вработени многу мал бизнис;
- 20 – 99 вработени мал бизнис;
3
4

US-SBA-Small Business Size Standards, Washington, D.C., Federal Registar, S.V. 49. No 28.
Siropolis, N. ( 1990 ): Менаџмент малог предузеќа – водиќ у предузетништво, Houghtow Mifflin
Company. Превод „Мате“, Загреб.
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-

100 – 499 вработени среден бизнис;
500 и повеќе вработени голем бизнис;

Како што видовме овде се работи исклучиво за квантитативни фактори, кои треба да ги
пратат квалитативните фактори како битен аспект за запознавање на суштината на мал бизнис.
Квалитативни фактори се, според Committee for Economic Development, сметаат следните
три:
- Менаџментот е независен ако само менаџерот, вообичаено, сопственик на бизнисот.
- Капиталот е вложен и сопствеништвото го поседуваат поединец или неколку
акционери.
- Делувањето е примарно локално, иако пазарот не е неопходно локален.
- Малиот бизнис се соочува со голема конкуренција од иста индустрија.
Анализирајќи ги квалитативните и квантитативните фактори мора да се истакне дека
квалитативните имаат општо значење и се непроменливи, додека квантитативните се подложни
на промени, и на нив делуваат владините институции.
1.1.3. Европски пристап во дефинирање на мал бизнис
Ниту Европа има единствена дефиниција за мал бизнис на која би можеле да се стават
одредени замерки. Дефинициите се различни во зависност од која држава или дејност
потекнуваат. По некое правило автори при дефинирање се различни државни институции и
бизнис асоцијации. Долго време во ЕУ за мали претпријатија се сметале оние кои вработувале
до 100 работници.
Во поново време во рамките на ЕУ покомплексно се пристапило кон дефинирање на мал
бизнис, како од аспект на утврдување на неговото значење, место и улога, така и од аспект
на создавање на единствена дефиниција за МСП која ќе важи за целата ЕУ. Кога станува збор
за западноевропската економија, во Велика Британија за мали претпријатија се сметаат сите
индустриски претпријатија кои имаат до 200 вработени, во градежништво до 25 вработени. Во
Франција мали индустриски претпријатија вбројуваат од 6 до 50 вработени, понекогаш и до
200 вработени, а во средни од 51 до 500 и со капитал од 10 милиони франка. Во СР Германија
најчесто мало претпријатие е онаа кое има до 50 вработени, а средно од 51 до 500 вработени.
Во оваа земја исто така при утврдување на МСП се поаѓа од годишниот приход.
2. ПРЕДНОСТИ И СЛАБОСТИ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Изминатиот период може најдобро да ги илустрира слабостите и неефикасноста на
големите стопански системи во кризните ситуации. Иако претприемништвото во големите
системи е создавано со низ години, резултати кои се остварени се еминентно слаби во однос
на остварените резултати од страна на претприемништвото во МСП.
Според одредени разбирања предностите на малите и средните претпријатија се
одликуваат во следното:
- МСП имаат способност, во краток временски период да реагираат на желбите и
потребите на купувачите. Често се тоа производи и услуги за кои не е потребно
сериско производство. Во таквите случаи големите претпријатија не искажуваат
ниту желба, а немаат ниту економски интерес за задоволување на потребите на
купувачите. Поради тоа произлегува шанса за МСП, пред се, поради поволниот однос
на вкупниот трошок и приход.
- Релативно често промените на пазарот ги погодуваат МСП, па затоа и за релативно
кратко време се во состојба да реагираат на тие промени.
- МСП поефикасно ги користат ресурси. Реткост е да се случи средствата за
производство да останат неискористени. Сопствениците на претпријатијата
настојуваат средствата рационално да се искористат, доколку средствата не се
искористат целосно во сопственото претпријатие, се дава под закуп, лиценца итн.
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Треба да се истакне дека сопственикот секогаш е во потрага по нови додатни работи
со што средствата за производство ќе се користат во поголем обем.
Степенот на користење на работната сила значително е поголем за разлика од
големите системи. Оваа произлегува од фактот дека сопственикот на МСП нема
длабинска поделба на работата и секој вработен е оспособен да извршува повеќе
операции. Самиот процес на вработување, евиденција на остварени резултати
значително е побрза.
Сопственикот на МСП честопати се наоѓа во функција на организатор на производниот
процес. Многу едноставно остварува контакт со опкружувањето, сам донесува
работни одлуки, што го скратува патот од идеја до реализација.
Претприемачкиот дух на сопственикот на МСП се пренесува и на останатите членови
во организацијата, па на тој начин се јавува хомоген тим кој создава работни и
развојни цели.
Многу често сопственикот на МСП мора да реши контрадикторна ситуација, која
произлегува од формирање на залихи, создавање на подлога за сигурност, а од
друга страна пак, тежи кон што помал број на залихи поради тоа што создаваат
дополнителни трошоци низ складирање и врзување на финансиски средства. Оваа
проблематика во МСП релативно лесно се решава, затоа што сопствениците имаат
увид во пазарните движења и сите залихи ги држат на оптимално ниво. Инаку, во
големите системи овој проблем потешко се решава поради мнозинското одлучување.
Понекогаш МСП се пуштаат во конкурентност со големите системи, со претпоставка
дека тие не се во состојба брзо да реагираат.
Се што делува на резултатите во МСП значително е изразено него во големите
системи, затоа што сопственикот на претпријатието, ако се наоѓа во функција на
менаџер, релативно брзо доаѓа до информации кои се значајни за функционирањето
на претпријатието. Самостојно го врши изборот на соработници, ја осигурува својата
иднина, врши избор на наследници.
Читајќи ги горенаведените предности на МСП, може да се стекне погрешна
слика, дека МСП немаат проблеми и ограничувања. Иако станува збор за мали
претпријатија нивните проблеми и слабости сепак се изразени:
Сите промени во економската политика ги погодуваат МСП, затоа што не се во
состојба брзо да прибават парични средства да ја санираат моменталната состојба,
да влезат во нови инвестиции и сл.
Постои голема заблуда, секој кој влезе во мал бизнис не значи дека мора и да успее.
Тоа е една од најголемите заблуди, поради непостоењето на параметри кои би
можеле да ги мерат работните одлуки за започнување на нов бизнис.
Површинска анализа, без согледување на пазарните предности и шанси,
непромислено влегување во бизнис претставува само уште неуспех за МСП на
пазарот. Особено со импровизација, на која се наклони деловните луѓе, можат да
дадат погрешна слика за шансите на МСП, и да дојде до пропаѓање на организацијата.
Во претприемништвото владее мислење, кој и да започне бизнис мора да успее. Тоа е
опасна замка која се поставува пред деловните луѓе, кои биле успешни во водењето
на продавници, кафулиња, сервиси и сл., мислат дека можат да основаат МСП и да ги
водат на идентичен начин како претходната работа. Меѓутоа, во многу брз период
доживеат состојба на сложеност во работењето кое ги надминува нивните знаења и
способности и неминовно предизвикува негативен ефект.
Финасирање, реалем проблем за МСП, комерцијалните банки сеуште се скептични
по прашањето за финасирање на нов бизнис (нова идеја); кредитните услуки се
иклучително скапи (независно дали станува збор за нов бизнис или пак, тековно
финасирање на биснисот).

Менаџерските неспособности на деловните луѓе многу брзо стануваат ограничување,
што не проблем доколку сопственикот на МСП тоа го разбере за брзо време. Всушност, тој е во
можност да ангажира школувани луѓе, кои во негово име ќе го водат МСП.
Повеќе причини за пропаѓање на МСП се познати, единствено што е ново тоа е
квалификација на причините, така да на првото место се наоѓа некомпетентноста. Преценување
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на сопствените можности, без не определена доза на самокритичност, а кога се состават со
не искуство, сето тоа има за резултат неуспех. Многу автори од областа на менаџмент ( Ериќ,
Siropolis и др. ) сметаат дека неуспехот е само „школа’’ пат за стекнување искуства. Многу
претприемачи минале низ „школа на искуства’’ но сепак, оваа не е универзална препорака во
бизнисот.
Поради горенаведените фактори ќе бидат дадени и причините за пропаѓање на малите
претпријатија, според класификација на Siropolis. 4
3. УЛОГА И ШАНСА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИАТИЈА ВО СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ
За стопанска благосостојба на една земја не се доволни ниту пресудни само големите
претпријатија. Дискусии кои веќе подолго време се водат не се само во теоретските кругови,
упатуваат на суштинско прашање: која е комбинацијата помеѓу малите, средните и големите
претпријатија која може најдобро да го исполни стопанските и општествените цели на една
земја. Во повеќе индустриски гранки се наидува на комбинација составена според големината
на претпријатијата. Мали, средни и големи претпријатија стојат како во меѓусебно конкурентски,
така и во комплементарни односи.
Во современото стопанство, особено во развиените земји, можат да се пронајдат
претпријатија од различна големина во стопанската структура. Малите стопански субјекти со
големите претпријатија даваат ефект на синергија во стопанството.
Со право може да се каже дека малите претпријатија се извори не само за локално, туку
и раст на националната економија. Современата стопанство овозможува меѓу зависност на
претпријатијата од различни димензии. Во пазарното работење има место за претпријатија
од различни димензии кои се во состојба да понудат на купувачите производ или услуга
на ефективен и ефикасен начин. Постојат бројни дејности кои не преферираат масовно
производство од една страна, како и бројни претпријатија кои се занимаваат со масовно
производство кои не можат успешно да работат без малите и средните претпријатија. Пазарот
треба да биде арбитер за димензиите на претпријатијата, чија понуда е потребна и која
допринесува раст и развој на стопанството. Само конкурентен пазар и до размерни мерки
отворен пазар ги стимулира претпријатијата на рационално работно однесување независно
од нивните димензии.
Малите претпријатија во современото стопанство можат да се најдат готово во сите
дејности. Во програмска ориентација малите претпријатија можат да имаат сопствена
диференцирана програма насочена кон одреден пазар, како што можат и да учествуваат во
производен програм на големо претпријатие како кооперанти. Постојат извесни делови
на пазарот кои не се целосно покриени од страна на производните програми на големите
претпријатија. Тоа се подрачја на производни и услужни дејности ,,резервирани’’ за малите
претпријатија.
За егзистенција на малите претпријатија во стопанството како целина, во која е присутна
концентрација на илузии, постојат безброј разлози. Според економска теорија малите
претпријатија се погодни за:5
- Каде што опремата може да се подели или прилагоди,
- Каде што , поради географски димензии на пазарот сировините или готовите
производи, не е возможно користење на економија на производство од поголем
обем поради високите трошоци за транспорт,
- Каде што се произведува за индивидуални побарувања, или кога се бараат различни
варијанти или високо диференцирани производи,
- Кога се поради технички услови честопати менува начин на работа или кога често
се менува побарувачката, каде што вкупната продажба е подложна на широка
флуктуација и
- Каде што снабдувањето е со ситни сировини или потенцијалниот пазар е мал.
5
Flabe, Cecilia, Holstein, N. (1992 ): A Guide for Market Analysis and Small Business Planning, State University of New York at
Albany.
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Значи мало претпријатие во начело може да успее таму каде што е способно да надомести
економија со големина која иде во прилог на големо претпријатие.
ЗАКЛУЧОК
Заклучните начела претставуваат анализа на моменталната деловна состојба и даваат
пресек на состојбата на глобалниот пазар, фокусирајќи се на улогата и шансите на малите и
средните претпријатија и менаџирање со истите, како од страна на претприемачите така, и од
страна на државата. Намерата е, да се укаже на неопходноста за континуирано вложување во
развој на малиот бизнис, како и конкурентско позиционирање на компаниите во меѓународното
опкружување. Некои од заклучоците се следните:
1. Во услови на изменето опкружување, во наш случај, транзиционен период, конкурентноста
добива нова димензија. Претпријатијата стануваат носители на националната економија во
меѓународната деловна сфера, а на државата и припаѓа улога за регулирање ( катализатор
) на рамките на тоа работење. Визијата на раст и развој на претпријатијата во глобални
размери се дефинира со посматрање на светскиот пазар како единствен пазар.
2. Меѓународни извори на финансирање, готово се, недостапни, односно, искористување
на средствата од меѓународните институции не се достапни за секој претприемач, поради
недоволното информирање, едукација, па дури и нивно прекривање.
3. Домашни извори на финансирање, односно банките, не се поволни, во смисла, висока
каматна стапка, кратки рокови за отплата и сл.
4. Во финансирањето одредени проекти преку задолжување, фирмата претежно користи
некои од своите потенцијали за да го задржи нискиот степен на кредитно финансирање.
Во случај на развојно зголемување на капиталот на фирмата, фирмата често смета дека е
неопходно да подигне високи кредитни средства.
5. Меѓународната конкурентност на претпријатијата од Македонија треба да се остварува
на основно ниво, на база на стимулативното дејство на државата која ќе креира амбиент
за остварување на конкурентска предност и висок степен на позиционирање. Од микро
аспект, претпријатијата треба да усвојат стратегиска концепција, која овозможува цврсто
интегрирање во меѓународниот пазар.
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ВЛИЈАНИЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО
НА КВАЛИТЕТНА ЛОГИСТИЧКА УСЛУГА
IMPACT OF TRANSPORTATION COSTS ON THE CREATION OF QUALITY LOGISTIC SERVICE
Abstract: In marketing logistics, transportation of goods plays a key role in achieving the objectives of the enterprise and the cost of transportation directly affect the volume and quality of
service. Costs that support the transport can be seen in many different ways, depending on the unit
under consideration . Costs can be categorized by customers , product line, type of channel as the
border or out of bounds, etc. Costs vary significantly with the volume of the party , the party of
weight, distance and point of origin and destination, but service costs also vary significantly with the
sole of the selected transport .
Keywords: cost, logistics services, transportation, marketing activities
Апстракт: Во маркетинг логистиката, транспортот на стоките има клучна улога во
остварувањето на целите на претпријатијата, а трошоците за транспорт директно влијаат врз
обемот и квалитетот на услугата. Трошоците кои го поддржуваат транспортот може да се видат
на многу различни начини, зависно од единицата која се разгледува. Трошоците може да се
категоризираат по купувачите, производната линија, типот на канал како што е во граница или
надвор од граница и тн. Трошоците значајно варираат со волуменот на партијата, тежината на
партијата, растојанието и точката на изворот и дестинацијата, но исто така трошоците и услугата
значајно варираат со одот на избраниот транспорт.
Клучни зборови: трошоци, логистичка услуга, транспорт, маркетинг активности
Вовед
Во индустријата, логистиката помага да се оптимизира постојното производство
како и дистрибуцијата врз база на исти извори преку техники на менаџирање за промоција
на ефикасноста и компетитивноста на фирмите. Клучен елемент во логистичкиот ланец е
транспортниот систем, кој ги поврзува поодделните активности. Транспортот опфаќа една
третина од трошоците за логистика и транспортните системи влијаат во голема мерка
врзперформансите на системите за логистика. Транспортот е потребен во целокупниот
производен процес почнувајќи од производство и испорака до крајните купувачи. Само со
добра координација меѓу сите компоненти ќе води до максимална добивка. Без добро развиени
системи за транспорт, логистиката не може да ги постигне сопствените предности во целина.
Освен тоа, добриот систем за транспорт во логистичките активности може да обезбеди подобра
логистика, ефикасност, редуцирање на работните трошоци и промоција на квалитетни услугите.
Подобрувањето на транспортните системи бара напор и од јавниот и од приватниот сектор.
Добар логистички систем може да ја зголеми компетитивноста и на владата и на фирмите.
Улогата на транспортот во квалитетот на логистичката услуга
Улогата што ја игра транспортот во системот за логистика е многу покомплексен отколку
пренесување на добрата до сопствениците. Неговата комплексност може да има ефект само
преку менаџмент со висок квалитет. Со помош на добро организиран транспорт, добрата може
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да се испраќаат до вистинските места во право време за да се задоволат барањата на купувачите.
Тоа носи ефикасност и исто така се гради мост меѓу произведувачите и купувачите1. Според тоа,
транспортот е база за ефикасност во економијата и бизнис логистиката и ги проширува другите
функции на системот за логистика. Освен тоа добриот транспорт овозможува при вршење на
активностите на логистиката да се остваруваат придобивки не само во квалитетот на услугите
туку и компетитивноста на компанијата. Транспортот игра улога на поврзување меѓу повеќе
чекори што резултира во конверзија на ресурсите во корисни добра во име на крајните
купувачи. Тоа е планирање на сите овие функции и под-функции во еден систем на движење на
добрата со цел да се минимизираат трошоците, максимизираат услугите кон купувачите што го
чини концептот на бизнис логистиката. Едаш добро воспоставениот системот, понатаму мора
ефективно да се менаџира2.
Традиционално овие чекори вклучуваат одделни компании за производство, чување,
транспорт, продажба на големо и продажба на мало, меѓутоа во основа производните постројки,
услугите за складирање и тргувањето се сите поврзани со транспортот. Производните постројки
бараат собирање на материјали и компоненти со или без нивно чување, процесирање и
ракување со материјали во постројката или складот. Услугите за складирање меѓу постројките
и пазарите вклучуваат посебен транспорт. Понатаму ланецот продолжува со испорака до
купувачите.
Производителите се ограничуваат себе си на производство на добра, а маркетингот и
дистрибуцијата ги препуштаат на други фирми. Складирањето и чувањето може да се сметаат
како услуги при процесот на производството и дистрибуцијата на производите. Има големи
промени во бројните локации на мали складови и експанзија на големи дистрибутивни центри.
Овој развој рефлектира фактори како подобри услуги за транспорт и притисок за да се подобрат
перформансите на логистиката.
Транспосртни трошоци и нивно влијание врз профитот
Транспортниот систем е најбитна економска активност меѓу компонентите на бизнис
логистичките системи. Околу една третина од две третини од трошоците за логистика на фирмите
се троши на транспорт. Согласно на истражувањата на Националниот совет за менаџмент на
физичката дистрибуција, трошоците за транспорт се околу 6.5% од пазарниот приход и 44%
од логистиките трошоци. BTRE13 покажува дека во Австралија бруто вредноста во секторите
за транспорт и складирање била $34,496 милиони во периодот 1990-2000 или 5.6% од БДП.
Анализата базирана на проценките на Асоцијацијата на воздушен транспосрт, покажува дека
трошоците за транспорт се највисоки и претставуваат 29.4% од логистичките трошоци, а потоа
по ред трошоци за попис, трошоци за складирање, пакување, менаџмент, движење и нарачки3.
Односот е скоро една третина од вкупните логистички трошоци.
Трошоците за транспорт вклучуваат средства за транспорт, коридори, контејнери, палети,
терминали, работна рака и време. Транспортниот систем ги прави добрата и производите
подвижни и обезбедуваат благовремено ефикасно да се промовираат по принципот на
најмали трошоци. Транспортот влијае врз логистичките активности и се разбира тој влијае врз
производството и продажбата. Во логистичкиот систем трошоците за транспорт може да се
сметаат како рестрикција врз реалниот пазар. Вредноста на транспортот варира за различни
индустрии. За производи со мал волумен, ниска тежина и висока вредност транспортните
трошоци едноставно заземаат многу мал дел од продажбата. За оние кои се големи, тешки и
со ниска вредност, транспортот зазема голем дел од продажбата и влијае повеќе врз профитот.
Создавањето на логистичката вредност во претпријатието (и временскиот и просторниот
аспект на вредноста) искажува правење на одредени трошоци. При тоа, колку е позначајно
учеството на логистичките вредности во создавањето на вкупната вредност на производот,
тоа парцијално логистичко управување добива на значење, односно трошоците врзани за
физичкото преместување, чување и манипулирање со стоките добиваат поголема тежина во
1
2
3

Fair, M.L. and Williams, E.W., Transportation and Logistics. Business Publication Inc., USA, 1981
Исто, оп.цит
Chang, Y.H, Logistical Management, Hwa-Tai Bookstore Ltd., Taiwan 1998
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вкупната маса на деловните трошоци4.
Според, Morehouse5 се укажува на фактот дека просечното учество на логистичките
трошоци во создавањето на дополнителните вредности во индустријата изнесува 23%, додека
во малопродажбата тоа учество е поголемо и изнесува околу 36%. Според истиот критериум
сите стопански гранки (врз основа на одредени емпириски податоци на американското
стопанство) можат да се групираат во три релативно хомогени групи:
- стопански гранки кои се најмалку зависни од логистичките трошоци (каде нивното
учество е од 8% – 13%) – машинска индустрија, производство на гуми, производство
на електро опрема, текстилна индустрија, индустрија за мебел и тутунска индустрија,
- стопански сектори кои се средно зависни од масата на логистичките трошоци (14%
- 23%) – фармацевтска индустрија, производство на апарати за домаќинството
металопреработувачката индустрија, индустрија на градежниот материјал,
- стопански дејности кои во голема мера се зависни од масата на логистичките
трошоци при создавање на новите вредности (24% - 43%) – индустрија за хартија,
прехранбена индустрија, хемиска индустрија, производство на нафта и деривати,
како и малопродажната индустрија во целина.
Во Р.Македонија. податоците за висината на вкупните трошоци на логистиката можат да
се извлечат врз основа на учеството на транспортните трошоци во вредноста на стоковото
производство во нашето стопанство. Со оглед на значењето на транспортните трошоци во
вкупните трошоци на логистиката, може да се заклучи дека во нашето стопанство трошоците на
логистиката се значително поголеми од оние во стопанството на развиените земји. Логистичките
активности имаат во стопанството поддржувачка функција, но тие се вклучени во процесот на
репродукција на сите производи, исклучително значајни, определувајќи ја ефикасноста на тие
процеси во стопанството во целина.
Заклучок
Учеството на логистичките трошоци во вкупните производни и транспортни трошоци
на претпријатието го определува и значењето на логистичките активности во создавањето
на вредноста на некој производ. Различните стопански гранки, односно претпријатијата
кои работат во рамките на нив имаат диференцирано учество на логистичките трошоци
во структурата на вкупните трошоци на претпријатието. Тоа учество пред се зависи од два
фактора: природата на дејноста на претпријатието, квантитетот и квалитетот на извршувањето
на логистичките активности внатре во претпријатието.
Во традиционалниот, сегментиран пристап на маркетинг логистиката и физичката
дистрибуција, во кој нивните поедини активности се организационо ситуирани (поставени)
во повеќе различни сектори и служби, во кои имаат статус на активности за поддршка на
другите функции, и трошоци за логистиката се распоредени во тие различни сектори и
служби. Евиденционите системи на претпријатието, со таков пристап кон логистиката, по
правило не се оспособени за давање информации за висината и структурата на логистичките и
дистрибутивните трошоци. Поголемиот дел од тие трошоци се крие во категоријата т.н.„зависни“
и останати “режиски“ трошоци.
Контролата на трошоците за транспорт е еден многу важен сегмент на логистичкото
управување, па поради тоа сосема е нормално да се води сметка за многу значајна групација на
логистичките трошоци. Во последните две децении на овој век многу претпријатија започнале
со редукција на трошоците во полето на ефикасното логистичко управување, што е сосема
разбирливо, бидејќи тие трошоци во изминатиот период како да избегале од контрола.

4
Петреска, Л.,Блажеска, Д., Маркетинг логистика, ЕУРМ, Скпје, 2009, стр.63
5
Morehouse, J., 1984 – 1985, Improving productivity in logistics, Handling & shiping management, presidential issue 25,
no.10, str. 12
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УЛОГАТА НА ВНАТРЕШНАТА И НАДВОРЕШНАТА МАРКЕТИНГ
РЕВИЗИЈА ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ
ПЕРФОРМАНСИ НА КОМПАНИИТЕ
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL MARKETING AUDIT IN IMPROVING THE BUSINESS PERFORMANCE OF COMPANIES
Аbstract: The purpose of this paper is to identify the main advantages and disadvantages of internal and external marketing audit. During the presentation of the six major components of marketing audit, and the auditors’ tasks for each of them, some important results revealed. The advantages
of the external audit are related with the principles of independence and objectivity. The advantages
of internal audit, in turn, are related to the auditors’ capacity to understand the situation of the company deeper and also the possibility to implement a continuous review process. Effective marketing
audit means both internal and external audit, which complement each other.
Key words: audit, marketing, internal audit, external audit, business environment
Апстракт: Целта на оваа труд е да се идентификуваат главните предности и недостатоци
на внатрешната и надворешната маркетинг ревизија. При презентирањето на шестте главни
компоненти на маркетинг ревизијата, како и на задачите на ревизорите за секоја од нив, се
откриваат некои важни резултати. Предностите на надворешната ревизија се поврзани со
принципите на независност и објективност. Предностите на внатрешната ревизија, пак, се
поврзани со капацитетот на ревизорот подлабоко да ја разбере ситуацијата во компанијата
(нејзините расположливите ресурси) и, исто така, со можноста за спроведување на континуиран
процес на ревизија. Ефикасната маркетинг ревизија подразбира како внатрешна така и
надворешна ревизија, кои се надополнуваат една со друга.
Клучни зборови: ревизија, маркетинг, внатрешна ревизија, надворешна ревизија,
деловно опкружување
Вовед
Маркетинг ревизијата претставува техника на собирање на податоци, потребни за
откривањето на маркетинг активностите на една компанија. Најчесто маркетинг ревизијата се
користи периодично, како дел од маркетинг плановите, кога се бара експанзија на дејноста
на компанијата, или проширување на производната линија, или воопшто за подобрувањето
на деловните перформанси, но, исто така, и во време на криза кога работите едноставно не
одат. Потребата за маркетинг ревизија доаѓа од желбата на топ менаџерите да вршат контрола
во рамките на организацијата.1 Маркетинг ревизијата е дефинирана како многу сложено,
систематско, независно и периодично испитување на опкружувањето, на главните цели, на
маркетинг стратегиите и активностите. Целта на маркетинг ревизијата е да ги идентификува
можностите и/или заканите и да и понуди на компанијата остварлив план за акција, за да ги
подобри своите перформанси. Целта на маркетинг ревизијата се состои во проверка на начинот
на кој маркетинг концептот се применува од страна на компанијата, во создавањето вредност за
1
Mylonakis, J.: Functions and responsibilities of marketing auditors in measuring organizational performance. International
Journal of Technology Management 25(8), 2003, p.814
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клиентите, а сето тоа секако за одреден профит.2 За развивање на независен процес на маркетинг
ревизија, како императивен услов за остварување на целта на ревизијата, претпријатијата имаат
на располагање две можности: внатрешна ревизија и надворешна ревизија.3 Внатрешната
ревизија може да се спроведе од страна на вработен или група вработени во претпријатието, но
не во секторите кои ќе бидат предмет на ревизија. Ова е соодветна алтернатива за остварување
на критериумот за независност. Надворешната маркетинг ревизија обично е спроведена од
страна на ревизорска фирма или независен овластен ревизор. Ангажирањето надворешен
ревизор е оправдана акција, но не треба да се практикува секоја година. Аргументот кој се
посочува против вршењето надворешна маркетинг ревизија секоја година се однесува главно
на трошоците за таквата ревизија. Имајќи ги овие две можности, секоја компанија мора да
одлучи за најповолната и најефикасната форма на ревизија на нејзините маркетинг активност.
Внатрешна и надворешна маркетинг ревизија
Со цел да се утврдат предностите и недостатоците на секоја од формите на ревизијата,
потребно е да се претстават на компонентите на целосна маркетинг ревизија и тоа: ревизија на
маркетинг опкружување, ревизија на маркетинг стратегии, ревизија на маркетинг организација,
ревизија на маркетинг системи, ревизија на маркетинг продуктивноста и ревизија маркетинг
функциите. Овие шест компоненти на маркетинг ревизијата се полуавтономни, што значи дека
компанијата често бара само една од нив и ретко кога е потребна целосна ревизија.4
За спроведување на Ревизија на маркетинг опкружувањето, ревизорот мора да ги
идентификува промените во деловното опкружување, што значи справување со политичките,
економските, социо-културолошките и технолошките фактори, а особено со факторите кои
влијаат на пазарот. Овие фактори може да и понудат големи можности на компанијата или
напротив, големи закани, но само доколку тие се забележани правилно, на време, и најчесто,
ако тие се потпираат на соодветна внатрешни ресурси. Внатрешниот ревизор ја има предноста
лесно да ги следи промените во опкружувањето, како што е фокусирање во секое време на
дејноста на работењето и лесно поврзување на таквите промени со внатрешните ресурси.
Надворешниот ревизор е соочен со маркетинг ревизии за компании од различни дејности,
што значи дека неговото истражување е многу потешко, особено ако дејноста во која работи
компанијата е нова за него. Тој многу потешко може да ги идентификува и разбере евентуалните
можности или закани. Од друга страна, пак, надворешниот ревизор ќе биде во можност
ревизијата на опкружувањето да ја спроведе многу побрзо, поради поседување на добро
развиени ревизорски процедури.
Со цел да продолжи со Ревизија на маркетинг стратегии, ревизорот мора да ја анализира
главната стратегија на компанијата, што значи да ги анализира нејзините цели и задачи.
Внатрешниот ревизор е соочен со ризикот на непристрасност, поради сопствената улога во
стратегија на компанијата, како составен дел на организацијата. Прашањата кои се поставуваат
во оваа ревизија, се многу чувствителни за менаџментот на компанијата, и ова е причината за
потешкотиите кои би можел да ги има внатрешниот ревизор во управувањето со нив. Наместо
тоа, надворешниот ревизор ќе биде во можност да има јасна и објективна слика за стратегијата
на компанијата и начинот на кој таа се вклопува во деловното опкружување.
Ревизијата на маркетинг организација ќе се фокусира на квалитетот на интеракција
помеѓу маркетингот и другите функции, како што се финансии, набавки, истражување и
развој.5 Една ревизија на организацијата не е комплетна без воочувањето на согледувањата
на вработените, поврзани со нивниот капацитет на вршење на маркетинг-ориентирани
активности. Внатрешниот ревизор ќе биде во можност лесно да го согледа квалитетот на
интеракција помеѓу маркетингот и другите функции, поради неговото постојано присуство
во компанијата, но кога се во прашање интервјуата со вработените за нивниот капацитет на
2
McDonald, M., Keegan J. W.: The Marketing Planning Process in: Marketing plans that work, Butterworth-Heinemann, USA.
2002 p. 15
3
Kotler, P., W. T. Gregor , W. Rogers: The marketing audit comes of age, Sloan Management Review. Classic reprint, Cambridge
MA, 2005, p. 14
4
Исто, оп.цит., стр.15
5
Исто, оп.цит., стр.16
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соочување со маркетинг-ориентирана активност, се јавуваат проблеми. Вработените можат да
бидат значително резервирани кога разговараат со своите соработници за нивниот капацитет и
имаат тенденција да даваат поволни одговори. Надворешниот ревизор би можел да се соочи со
потешкотии во анализирањето на интеракциите помеѓу функциите на компанијата и може би му
требало подолго време за да стекне објективно мислење, но при анализирање на вработените,
неговата работа може да биде многу полесна, поради неговата апсолутна непристрасност.
Ревизијата на Маркетинг системите се фокусира на главните системи кои се користат
од страна на компанијата со цел да се соберат податоци за планирање и контрола на
маркетинг активностите. Ревизорските препораки можат да бидат важна индикација
за градење на соодветен маркетинг систем. Ревизорот ги анализира продажбата,
дистрибуцијата, развојот на нов производ и други важни аспекти во рамките на маркетинг
активностите, со цел понуда на непристрасна препорака. Внатрешниот ревизор ја
има предноста за брзо собирање на потребните податоци, поради неговото постојано
присуство во компанијата. Препораките на внатрешниот ревизор, би можеле да имаат
недостаток, од причини што не можат да бидат апсолутно корисни, баш поради неговиот статус
внатре во компанијата. На пример, ако препораките кои треба да бидат понудени, се многу
поразлични од политиката на компанијата, ревизорот може да биде резервиран во нивното
давање, за да не му противречи на највисокото раководство. Надворешниот ревизор обично
спроведува повремена ревизија што значи дека податоците кои се собрани се однесуваат
на одреден период на време и тој само ќе ја повторува ревизијата на барање на највисокото
раководство. Поради тоа, успешна надворешна ревизија на маркетинг систем е условена
од капацитетот на највисокото раководство за одлучување дали е или не е соодветно да се
ангажира надворешен ревизор.
Ревизијата на маркетинг продуктивноста го испитува профитот, трошоците и продажбата.
Овие податоци обично се обезбедени од страна на сметководството и се анализирани од
страна на највисокото раководство и останатите заинтересирани страни. Потпирајќи се
на егзактни податоци, овој тип на ревизија се карактеризира со објективност без разлика
дали е извршувана од страна на внатрешен или надворешен ревизор. Разликата помеѓу
овие два вида на ревизии се состои во дадените препораки. Внатрешен ревизор може да
даде некои препораки, на пример, кои се однесуваат на намалување на трошоците кои
произлегуваат од општата политика на компанијата, бидејќи тој е дел од неа и таквите
податоци се доставуваат до него. Спротивно, надворешниот ревизор може да даде
препораки кои не се вклопуваат во политиката на компанијата, кои се многу поразлични и
похрабри.
Ревизијата на маркетинг функциите се фокусира на самите маркетинг функции
и проверува дали тие работат правилно. Областите на ревизија се: продажната сила,
рекламирањето, односите со јавноста и др. Внатрешениот ревизор не може да ја поседува
потребната објективност за ревизија на секторот за маркетинг, бидејќи тој често е дел од
него. Презентирање на негативен ревизорски извештај до највисокото раководството за
активноста на вработените во маркетинг секторот, може да предизвика за него непријатни
ситуации во рамките на компанијата. Друга неповолност е тоа што тој не е во можност навреме
да ги забележи проблемите, бидејќи тој не е одвоен од работењето на компанијата. Во овој
случај надворешниот ревизор може да биде многу поефикасен, бидејќи тој ќе биде во можност
да ги идентификува главните прашања и притоа да делува сосема независно.
Заклучок
Процесот на маркетинг ревизија може да се
подели во две категории:
надворешна ревизија и внатрешна ревизија. Секоја компанија има слобода да избере
меѓу овие две опции кога има потреба од маркетинг ревизија, но за мудар избор, треба да
се согледаат предностите и недостатоците на секоја опција. Предностите на надворешна
ревизија главно се однесуваат на независноста на ревизорот, објективноста на процесот
на ревизија и способноста на давање на корисни препораки кои биле стекнати во текот на
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ревизија кај други клиенти. Недостатоците на надворешната ревизија се однесуваат на
на трошоците кои ги сноси компанијата генерирани од овој процес, доколку се бара
систематска и периодична ревизија. Предноста на внатрешна ревизија се состои во можноста
на внатрешниот ревизор да спроведе континуирана ревизија, и во неговите огромни знаења
за внатрешната ситуација во компанијата, неговиот неограничен пристап до сите податоци и
нформации за компанијата. Внатрешниот ревизор, како дел од компанијата, е многу повеќе
запознаен со историјата на компанијата, нејзините слабости и предности. Тој е во состојба да
спроведе периодична ревизија без дополнителни трошоци за компанијата. Недостатоците
на внатрешната ревизија се однесуваат првенствено на недостатокот на независност, поради
припадноста на ревизорот кон компанијата. Тој исто така би можел да има потешкотии во
критикување на политиката на компанијата или на грешките на неговите соработници поради
неговиот статус во рамките на компанијата. Со цел да се обезбеди вредност за клиентите,
секоја компанија треба да пристапи кон маркетинг ревизија. За да балансира со предностите
и недостатоците на надворешната и внатрешната маркетинг ревизија, компанијата треба
да развие континуирана внатрешна ревизија, која периодично би била надополнувана со
надворешната ревизија.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА
И ФОНДА ЕГО ОПЛАТЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ANALYSIS OF THE CONDITION AND USE OF LABOR AND FUND ITS
PAYMENT IN COMMERCIAL VENTURES: THEORY AND METHODS
The article is devoted to the theory and methodology of the analysis of the condition and
use of labour resources to Fund its payment in commercial companies. The relevance of the issue
is that almost all commercial structures of Russia has a very low level of productivity, which affects
the competitiveness of enterprises in comparison with foreign producers. All this leads to the fact
that gradually on the domestic market, many kinds of goods are displaced foreign goods, which are
lower in value, due to the low cost price of their production. One of the important factors influencing
the worst competitiveness of goods produced at Russian enterprises is low efficiency of use of their
workforce.
Key words: labour and wage Fund, labour productivity, factors affecting the productivity of
labor, the average annual number of employees, average salary.
Статья посвящена теории и методике анализа состояния и использования трудовых
ресурсов и фонда его оплаты в коммерческих предприятиях. Актуальность вопроса
заключается в том, что почти во всех коммерческих структурах России очень низок уровень
производительности труда, что ухудшает конкурентоспособность предприятий в сравнении с
зарубежными производителями. Все это приводит к тому, что постепенно на внутреннем рынке
многие виды товаров вытесняются зарубежными товарами, которые ниже по стоимости, из-за
низкой себестоимости их производства. Одним из важных факторов оказывающих влияние на
худшую конкурентоспособность товаров производимых в российских предприятиях является
низкая эффективность использования их трудовых ресурсов.
Ключевые слова: труд и фонд оплаты труда, производительность труда, факторы,
влияющие на производительность труда, среднегодовая численность работников, средняя
заработная плата.
Выполнение производственной программы и финансовое состояние предприятия
находятся в прямой зависимости от наличия и использования трудовых ресурсов. Поэтому
при изучении отчетности предприятия необходимо определить состояние, обеспеченность
рабочей силой и степень их использования.
Эти данные можно определить на основе финансовой отчетности, статистической
отчетности: «Отчет по труду» с приложениями, «Отчет о затратах предприятия (организации) на
производство и реализацию продукции», материалов отдела труда и заработной платы, отдела
кадров, сведений о выполнении норм выработки по цехам и профессиям и т. п.
К основным показателям, характеризующим состояние и эффективность использования
трудовых ресурсов, относятся: численность работников на определенную дату; среднегодовая
численность работников; структура работников предприятия; производительность труда
работников; фонд оплаты труда; уровень расходов по оплате труда; средняя сумма оплаты
труда на одного работника; соотношение темпа роста оплаты труда с темпом роста объема
выпущенной продукции и с темпом роста производительности труда; коэффициенты оборота
по приему, увольнению и текучести кадров; абсолютное и относительное отклонение
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численности работников по их категориям; экономия или перерасход по оплате труда.
Рассмотрим методику определения и экономическую характеристику каждого из этих
показателей.
Численность работников на определенную дату характеризует списочный состав
работников предприятия. На основании этого показателя дается характеристика абсолютных
размеров и темпов изменения численности работников. Для исчисления качественных
показателей использования работников (производительность труда, средняя сумма оплаты
труда и др.) необходимо рассчитать показатели среднесписочной численности, которая
определяется за месяц, квартал и год.
Среднесписочная численность работников показывается в статистической отчетности
«Отчет по труду».
Структура работников предприятия характеризует долю различных категорий в общей
численности списочного состава работников, которая исчисляется в зависимости от целей
исследования. Например, доля производственных рабочих в общей численности работников,
доля женщин, доля работников с высшим или средним специальным образованием, структура
работников по стажу работы и т. п.
На основании показателей структуры работников делаются выводы о социальных
изменениях, происходящих на предприятии. Так, увеличение удельного веса работников
с высшим специальным образованием характеризует повышение уровня квалификации
работников, увеличение удельного веса работников с большим стажем работы по этой
специальности – повышение уровня опытных работников и т. д. Все эти качественные изменения
влияют, в свою очередь, на производительность труда работников, качество продукции, фонд
оплаты труда и другие количественные и качественные показатели работы предприятия.
Производительность труда работников характеризует количество продукции,
произведенной в единицу рабочего времени, и определяется как отношение выпуска продукции
(в стоимостном или натуральном измерении) на среднесписочную численность работников.
Следует различать среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и
среднегодовую выработку продукции (производительность труда).
Среднечасовая выработка продукции определяется делением количества выработанной
продукции за какой-либо период (месяц, квартал, год) на число отработанных рабочими за
этот период человеко-часов. Остальные показатели средней выработки определяются также
делением количества выработанной продукции на среднюю численность работников за
каждый из этих периодов.
Производительность труда – один из основных показателей эффективности работы
предприятия, влияющий на все количественные и качественные показатели работы
предприятия: объем произведенной и реализованной продукции, численность работников,
фонд оплаты труда, себестоимость продукции, сумму прибыли и уровень рентабельности.
Как правило, увеличение производительности труда приводит к экономии по фонду
оплаты труда и снижению себестоимости продукции.
Темп роста производительности труда, согласно объективному экономическому закону
эффективности труда, должен быть выше роста фонда оплаты труда, численности работников
и роста производственных затрат.
Фонд оплаты труда – общая сумма денежных средств, предназначенная или начисленная
для выплаты работникам за определенное время (месяц, квартал, год).
Следует различать фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала и
персонала, занятого в непроизводственной сфере предприятия (в жилищных, коммунальных
службах, детских садах и т. д.).
При изучении фонда оплаты труда промышленного персонала выделяют оплату труда
рабочих, ИТР, служащих, учеников, младшего обслуживающего персонала и работников охраны.
По этим же категориям работников определяют и изучают их структуру, т. е. долю оплаты труда
работников по категориям в общей сумме фонда оплаты труда.
В структуре оплаты труда должен превышать удельный вес, а также темп роста оплаты
труда производственных работников. Темп роста оплаты труда также необходимо сравнить с
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темпом роста объема производства, реализации продукции и производственных затрат. Так,
превышение объема производства и реализации продукции является основным фактором
экономии по оплате труда и снижения себестоимости продукции.
Средняя сумма оплаты труда на одного работника определяется путем деления суммы
фонда оплаты труда за определенный период на среднесписочную численность работников.
На основании этого показателя делаются выводы, например, об изменении социальноэкономического уровня работников и пр.
Среднюю сумму оплаты труда и темп ее изменения следует сравнить со средней суммой
оплаты труда по народному хозяйству в целом, по данной отрасли, других предприятий
данного региона, а также со средним уровнем прожиточного минимума, установленного на
данный момент.
Кроме того, средняя сумма оплаты труда является одним из факторов, стимулирующих
рост производительности труда, улучшение качества продукции, привлечение в производство
высококвалифицированных работников и их стабильность.
Важными показателями, характеризующими использование трудовых ресурсов, являются
коэффициенты оборота по приему, увольнению и текучести кадров.
Коэффициент оборота по приему определяется как отношение числа принятых на работу
за отчетный период к среднесписочной численности работников по формуле:
Коб.пр.

-

= Чр.пр. : Чо,

где:
Коб.пр. – коэффициент оборота по приему;
Чр.пр. – количество работников, приятых за отчетный период;
Чо – среднесписочная численность работников.

Коэффициент оборота по приему характеризует уровень вновь принятых на работу
работников в отчетном периоде. Увеличение этого показателя положительным следует считать
в том случае, если предприятие расширяет объем производства. Кроме того, необходимо
определить квалификационный уровень принятых на работу в отчетном году и уровень их
отбора, был ли организован конкурсный отбор на работу специалистов.
Коэффициент оборота по приему следует сравнить с коэффициентом оборота по
увольнению.
Коэффициент оборота по увольнению (Коб.ув.) определяется как отношение числа
уволенных по различным причинам (Чр.ув.) за отчетный период к среднесписочному числу
работников (Чср) по формуле:
Коб.ув. = Чр.ув.: Чср..
Коэффициент оборота по увольнению характеризует уровень уволенных работников
по различным причинам за отчетный период. Рост этого показателя может быть результатом
сокращения производства, плохой организации труда, низкой оплаты труда и др. Этот
коэффициент следует сопоставить с коэффициентом оборота по приему. Высокий коэффициент
оборота по приему по сравнению с коэффициентом оборота по увольнению указывает на
прирост работников за отчетный год и, наоборот, высокий коэффициент оборота по увольнению
указывает на уменьшение числа работников.
Коэффициент текучести кадров определяется как отношение числа уволенных по
собственному желанию, за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины (это увольнение
называется текучестью кадров) к среднесписочному числу работников по формуле:
Ктек. = Тек.кадр. : Чср.,
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-

где:
Ктек. – коэффициент текучести кадров;

Тек.кад. – число работников, уволенных по собственному желанию, за прогулы и другие
нарушения трудовой дисциплины, т. е. текучесть кадров.
Увеличение коэффициентов оборота по приему, увольнению и текучести кадров
отрицательно влияет на эффективность использования рабочей силы, снижает
производительность труда, качество продукции, увеличивает расходы на подготовку кадров.
Руководству предприятия необходимо проводить работу по подготовке
высококвалифицированных кадров, повышению их квалификационного уровня, добиваться
стабильности кадров, иметь перспективный план подготовки и выдвижения молодых способных
специалистов. Эти затраты являются инвестицией в трудовые ресурсы, т. е. интеллектуальной
собственностью, которые в дальнейшем окупятся за счет повышения эффективности
производства.
Анализ численности работников предприятия. Численность работников – важный
показатель состояния трудовых ресурсов предприятия. Он характеризует обеспеченность
предприятия трудовыми ресурсами.
Поэтому всесторонний анализ состояния, обеспеченности и эффективности использования
работников должен занимать одно из центральных мест в системе управленческого анализа
предприятия.
В процессе анализа необходимо:
- определить отклонение фактической численности работников, по категориям, от
предусмотренных данных по бизнес-плану и прошлого года, изучить причины этого
отклонения;
- рассчитать структуру численности работников по их категориям;
- определить динамику численности работников;
- определить квалификационный состав кадров по образованию и стажу работы;
- определить оборот и текучесть кадров, их причины.
С помощью анализа определяют обоснованность бизнес-планов по численности и составу
работающих, экономию или излишек рабочей силы по сравнению с планом и прошлым годом,
рациональность расстановки кадров.
Для анализа все количество работников классифицируется (группируется) в зависимости
от действующих на предприятии форм разделения труда.
При этом следует учесть, что важным условием увеличения выпуска продукции является
повышение в общей численности удельного веса работников, непосредственно занятых
выработкой продукции. Чем выше удельный вес рабочих в общей численности персонала, тем
эффективнее используются трудовые ресурсы предприятия.
Численность инженерно-технических работников (ИТР), служащих, младшего
обслуживающего персонала не должна быть (как правило) выше предусмотренной в бизнесплане.
В процессе анализа следует установить соотношение основных и вспомогательных
рабочих. Если удельный вес основных производственных рабочих растет, повышается и
производительность труда. Затем следует установить уровень механизации, автоматизации и
компьютеризации основных, вспомогательных и ремонтных работ, их трудоемкость.
Высокий уровень вспомогательных рабочих указывает на наличие ручного труда и на
неудовлетворительную организацию ремонтных работ.
Одним из требований научно-технического прогресса является постоянное повышение
квалификации кадров. Поэтому одновременно с определением влияния численности
работающих на выполнение производственной программы следует установить потребность
предприятия в рабочих определенных профессий и квалификационных разрядов, а по
инженерно-техническим работникам и служащим – соответствие занимаемым должностям.
При анализе квалификационного состава рабочих кадров необходимо сопоставить имеющуюся
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и требующуюся рабочую силу по каждой специальности. Нужно проанализировать также
текучесть рабочей силы, так как этот фактор оказывает существенное влияние на использование
рабочего времени, организацию труда и его производительность. Следует установить основные
причины текучести кадров по предприятию, наметить мероприятия по их устранению.
Для повышения квалификации кадров, увеличения производительности и оплаты труда
и дальнейшего их закрепления большую роль играет организация обучения работников на
различных курсах, в высших учебных заведениях. В связи с этим каждое предприятие должно
разработать перспективный план непрерывного обучения и повышения квалификации
работников.
Как известно, развитие производства может осуществляться экстенсивным и интенсивным
путем. Так, увеличение производства за счет увеличения численности работников относится
к экстенсивному пути развития производства. Такое развитие является неэффективным,
увеличивающим расходы производства.
Увеличение производства за счет повышения производительности труда, достигаемое
внедрением научно-технического прогресса, совершенствованием организации производства,
относится к интенсивному пути развития и является прогрессивным, повышающим
эффективность производства.
Однако не всякое увеличение численности работников является отрицательным,
снижающим эффективность производства. Оно может быть вызвано расширением
производства, вводом новых предприятий и мощностей. В связи с этим необходимо рассчитать
абсолютное и относительное отклонение численности работников.
Чтобы рассчитать абсолютное отклонение, следует сравнить фактическое наличие
работников по категориям с показателями плана или базисного периода. По этому показателю
нельзя еще делать выводы о качественной стороне работы предприятия. Если увеличение
численности работников сопровождалось ростом производительности труда, объемом
производства продукции более высокими темпами, чем рост численности работников, то
следует считать, что оно вполне себя оправдало. Однако если рост объема производства
происходит в основном за счет роста численности работников, то это приводит к снижению
производительности труда, увеличению затрат. Такой рост численности не оправдан и приводит
к экстенсивному развитию производства.
Относительное отклонение рассчитывается с учетом фактического изменения объема
производства. Для определения относительного отклонения необходимо плановое (базисное)
количество производственных работников пересчитать с учетом фактического выполнения
плана выпуска продукции, а затем фактическое количество сравнить с пересчитанным
показателем. Расчет производится по формуле:
Чот = Ч1 – (Чо ×
-

ПП),

где:

Чот – относительное отклонение численности производственных работников;
Чо и Ч1 – среднесписочная численность производственных работников,
соответственно, базисного и отчетного периодов;
ПП – процент выполнения плана выпуска продукции.

Абсолютный рост численности работников при одновременном относительном ее
уменьшении является результатом увеличения производительности труда. Например, выпуск
продукции в сопоставимых ценах по ОАО «Вымпел» по сравнению с базисным годом составил
60,7 %. Среднесписочная численность производственных работников: в базисном году – 84 чел.,
в отчетном году – 86 чел. Абсолютное отклонение производственных работников составит –
2 чел. (86 – 84), т. е. по сравнению с базисным годом численность работников увеличилась на
2 чел.
Для того чтобы определить относительное отклонение, необходимо вначале базисное
число работников пересчитать на фактическое выполнение производственной программы по
страна | 368

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

сравнению с базисным периодом (60,7 %):
∆× îò = 86 −

(84 × 60,7)
= 86 − 51 = 35
100

.

Относительное отклонение производственных работников составило 35 чел. Это
указывает на то, что при производительности труда производственных работников, которая
была в базисном году, для выполнения производственной программы отчетного года
потребовалось бы всего 51 чел., а фактически их работает 86 чел.
Это указывает на то, что в отчетном году значительно снизилась эффективность
использования труда на предприятии, т. е. уменьшилась производительность труда
производственных работников по сравнению с базисным годом, увеличились расходы по
оплате труда.
Одним из важных вопросов анализа трудовых ресурсов является их эффективное
использование. При этом следует различать эффективное использование рабочего времени и
самих работников.
В зависимости от цели экономического анализа на предприятии определяют показатели
годовой, месячной и часовой производительности труда, которые рассчитываются на
одного работающего и на одного основного рабочего. Каждый из них имеет различное
экономическое содержание. Часовая производительность – это производительность труда
за время чистой работы в течение рабочего дня, без учета влияния внутрисменных простоев.
Производительность труда, рассчитанная на 1 чел.-день, зависит от внутрисменных потерь
и простоев, которые оказывают влияние на длительность чистой работы в течение рабочего
дня. На месячную, годовую производительность труда влияет уже целый ряд факторов, таких
как степень использования рабочего времени в течение месяца, года, невыходы на работу по
различным причинам (болезнь, отпуск, выполнение различных общественных обязанностей и
др.).
При анализе эффективности использования труда необходимо вначале определить
выработку продукции на одного работника и ее изменение за год в действующих и сопоставимых
ценах.
При анализе эффективности использования трудовых ресурсов необходимо также
сравнить темп роста производительности труда с темпом роста фонда оплаты труда. При
нормальных условиях развития экономики предприятия и всего государства темп роста
производительности труда должен обгонять темп роста оплаты труда
С увеличением производительности труда работников на предприятии должна быть
экономия по оплате труда, потому что одним из важных объективных законов экономического
развития хозяйствующих субъектов и общества в целом является обеспечение опережающего
темпа роста объема производства и производительности труда работников по сравнению с
темпом роста фонда оплаты труда.
Таким образом, основными путями экономии фонда оплаты труда являются:
- увеличение объема производства и реализации продукции;
- повышение производительности труда работников;
- эффективная организация материального стимулирования работников;
- повышение квалификационного уровня работников;
- улучшение качества продукции;
- равномерная и ритмичная работа предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ В
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Корпоративная культура рассматривается как подсистема в структуре
управления инновационным развитием организации. Сформулировано определение понятия
«корпоративная культура инновационной организации» и выделена совокупность эндогенных
факторов, определяющих особенности корпоративной культуры инновационной фирмы.
Ключевые слова: инновационная организация, управление, корпоративная культура,
инновационный процесс.
Abstract: Corporative culture is considered as a subsystem in the structure of management of
organizational innovative development. The meaning of “corporative culture of innovative organization” is formulated and a set of endogenous factors are singled out, that define the peculiarities of
corporative culture of the innovative firm.
Key words: innovative organization, management, corporative culture, innovative process.
Инновационная организация - это организация, которая имеет следующие особенности:
функционирует на новой стадии конкуренции - стадии инноваций;
обладает необходимым инновационным потенциалом;
формирует политику, направленную на инициирование перемен, т.е. на проведение
систематической инновационной деятельности, как для каждого подразделения
организации, так и на каждом уровне управления;
- корпоративная культура в принципе поддерживает и поощряет инновационную
деятельность1.
-

К числу основных распространенных трудностей, связанных с внедрением инноваций
и управлением инновационным процессом в российских компаниях, в том числе, следует
отнести низкую корпоративную культуру, не обеспечивающую поддержку инновационной
деятельности. Остановимся на этом аспекте более подробно и для начала определим место
корпоративной культуры в системе управления инновационной организацией (см. рис. 1).
Практика функционирования российских инновационных организаций в последние годы
свидетельствует о решительном повороте в философии своего развития в сторону усиления
внимания к профессиональной и культурной составляющей своей деятельности. Можно
сказать, что сформировалась особая культура профессионализма, понимаемого как стремление
работать на пределе своих возможностей и обеспечивать постоянный профессиональный и
личностный рост. Все это можно объединить одним понятием – «корпоративная культура».
Это, в свою очередь, означает, что корпоративную культуру инновационной организации
следует рассматривать как подсистему в структуре управления, обеспечивающую поддержку
инновационной деятельности, тем самым ориентируя все структурные подразделения
организации на реализацию концепции инновационного развития. Успешные в творческом и
инновационном отношении организации характеризуются особой корпоративной культурой,
способствующей эффективному управлению инновационными процессами.

1
Кармышев Ю.А., Меньщикова В.И. Управление коммерциализацией инноваций: учебное пособие / М-во обр. и науки
РФ, ФГБОУ «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 47.
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Рис. 1. Составляющие успеха инновационного развития организации
Сформулируем рабочее определение понятия «корпоративная культура» инновационной
организации, которое учитывает результаты многих дискуссий относительно ее сущности.
Корпоративная культура инновационной организации – это свод правил, ценностей
и особенностей внутрикорпоративных коммуникаций, которые определяют тип ее
инновационного поведения и с течением времени транслируются новым сотрудникам. У
этого понятия есть внутренний и внешний аспекты. Внешний аспект представляет собой
видимую атрибутику (дресс-код, символы, рекламные слоганы) и провозглашенные миссию
и цели. Внутренний аспект – это иерархическая шкала, ценности и нормы, определяющие и
регламентирующие поведение сотрудников внутри организации, а также правила, обозначенные
в документации для внутреннего пользования (например, Кодекс корпоративного поведения).
Главное в корпоративной культуре инновационной организации заключается в том, чтобы
обеспечить устойчивое воспроизводство определенных моделей инновационного процесса
внутри отдельно взятого коллектива организации.
У корпоративной культуры есть свое практическое предназначение – доносить правильные
с позиций лидеров инновационной организации нормы и модели поведения и деятельности до
всех членов коллектива в доступной их пониманию форме, чтобы упорядочивать их поведение
на пути достижения общих целей. При этом корпоративная культура в принципе может:
- поддерживать и поощрять инновационную деятельность, или, напротив,
препятствовать ей;
- стимулировать сотрудников разрабатывать и реализовывать инновации, или
настраивать их на то, чтобы избегать инноваций, держаться от них подальше;
- способствовать или мешать достижению целей, т.е. быть эффективной и
неэффективной.
Выделим совокупность внутренних факторов, олицетворяющих проявление
корпоративной культуры и способствующих эффективному управлению инновационными
процессами в организации:
1) Преодоление сопротивления и поддержка инноваций путем распространения
менеджерами инновационного процесса примеров положительного опыта инновационной
деятельности, успешных и рисковых действий сотрудников в ходе разработки и реализации
инновационных проектов, которые достигли успеха в разработке новой продукции,
371 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

востребованной рынком, несмотря на значительные технические и экономические проблемы, а
иногда и сопротивление вышестоящих работников. Менеджеры исходят из того, что обсуждение
конкретных примеров из жизни организации - это часть управленческой деятельности.
2) Специальные обучающие программы для менеджеров инновационных процессов как
метод создания инновационного климата в организации, стимулирующий инновационную
деятельность и активное участие в инновационных проектах.
3) Четкие распоряжения в отношении инновационной деятельности. В инновационных
организациях менеджеры дают четкие, последовательные указания в отношении
инновационной деятельности и участия в инновационных проектах. В этом случае у сотрудников
инновационной организации не возникает сомнение в том, что разработка инноваций
или участие в инновационном проекте может повредить их карьере. Напротив, участие в
инновационной деятельности только способствует карьерному росту, так как руководство
организации ценит и использует тот опыт, который приобрел работник.
4) Готовность обсуждать и изменять свои убеждения и поведение. Для инновационных
организаций характерно то, что их менеджеры склонны обсуждать и изменять свои убеждения
и поведение, и именно это является нормой их корпоративной культуры. На индивидуальном
уровне это проявляется в том, что работники подвергают проверке свои убеждения и
представления, и если оказывается, что они неправильны, то корректируют, изменяют их.
Нормой является также то, что работники способны изменить свое поведение, если оно не
соответствует интересам организации, стилям ее деятельности. Такая черта корпоративной
культуры проявляется и на групповом уровне.
5) Умение выслушать. Умение внимательно слушать является важной чертой
корпоративной культуры, способствующей инновациям. Подчиненные часто приходят к
менеджерам, чтобы обсудить идеи, которые еще не вполне сформировались. Если менеджер
внимательно выслушает работника и поможет ему развить идеи, то может получиться
интересный результат.
6) Распределение заслуг в случае успеха. Инновационные организации стремятся более
справедливо вознаграждать успех. Например, они сразу различают тех новаторов, которые
работают индивидуально, и тех, кто работает в группе. Индивиды, которые самостоятельно
разрабатывают инновации, получают индивидуальные вознаграждения. Если инновацию
развивает группа, то она же и получает вознаграждение. Группа может получить премию,
которую она сама делит между своими членами. Или группа может получить возможность
сформировать новую бизнес-единицу специально для дальнейшей разработки предложенной
ею инновационной продукции. Такой способ вознаграждения часто практикуется в
инновационных организациях. Они получают именно то вознаграждение, которое для них
является самым важным, - возможность заниматься любимым делом на новом уровне.
Наряду с этим многие инновационные организации развивают такие черты их
корпоративной культуры, как использование консенсуса при принятии решений, сопоставление
и учет различных мнений, регулярные контакты с потребителями на всех уровнях и т.п. Авторы
одного из отечественных учебников по инновационному менеджменту2 обобщили основные
управленческие вопросы в области организационной культуры, которые представлены в
таблице 1.
В короткой статье, конечно, невозможно представить полное и детальное описание всех
особенностей управления корпоративной культурой инновационной организации. Вместе с
тем мы постарались выделить некоторые, с нашей точки зрения, наиболее значимые из них,
которые оказывают существенное влияние на инновационное развитие организации.
В заключении отметим, что главный, на наш взгляд, показатель развитой корпоративной
культуры в инновационной организации – это убежденность ее сотрудников в том, что их
организация является лучшей в своей сфере деятельности.

2

Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 340.
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Таблица 1
Особенности корпоративной культуры инновационной фирмы
Элементы
организационной
культуры

Тип поведения,
поощряемый в
организации

Управленческие параметры

Способ воздействия на
инновационную деятельность

Открытая поддержка
руководством инновационной
деятельности

Облегчает реализацию
инновационных проектов

Четкость распоряжений в
отношении инноваций

Способствует инновациям

Желание проверять и при
необходимости изменять свои
представления и поведение

Помогает работникам и
организации в целом быть
достаточно гибкими

Умение слушать

Способствует развитию
инновационных идей

Учет вклада всех участвующих в
инновационной деятельности, а
не только основных исполнителей,
стимулирует инновации
Признание права на ошибку
Право на ошибку и отношение
поддерживает инновационную
к риску
деятельность
Распределение
вознаграждений

Методы
мотивации

Тип поведения,
поощряемый
при общении с
клиентами
Управление
изменениями
организационной
культуры

Использование страха как
средства управления

Сфокусированное использование
может сдерживать инновации

Развитие общих
представлений о развитии
продукции

Мотивирует работников развивать
инновации, способствует желанию
внести позитивный вклад

Выполнение обещаний, данных
работниками организации
Удовлетворение жалоб
клиентов
Целенаправленный анализ
организационной культуры

Развитие доверия клиентов
способствует коммуникациям и
стимулирует инновации
Помогает выявить и утвердить
значимые черты культуры
организации

Когда разные по своим личным качествам люди объединяются в инновационной
организации для достижения целей по реализации избранных приоритетов инновационного
развития и при этом отождествляют себя с этой организацией как с целостной социальной
общностью, тогда можно говорить о существовании в этой организации единого
корпоративного духа. Если ценности работников совпадают с ценностями организации, если
они подчиняют собственные устремления целям этой организации, тогда в ней имеется высокий
корпоративный дух. В инновационных организациях этот дух специально «воспитывают»,
всячески демонстрируя сотрудникам заботу о них, мотивируя их объединение в единую
творческую команду, работающую на интересы организации, а через это – и на интересы
каждого работника. В этом случае можно говорить о том, что корпоративная культура – это
мощный стратегический инструмент в системе управления, способствующий эффективному
инновационному развитию организации.
373 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Список литературы
1. Кармышев Ю.А., Меньщикова В.И. Управление коммерциализацией инноваций:
учебное пособие / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов:
Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 47.
2. Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008.
С. 340.

страна | 374

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014
332.14/.15
Ю.А. Кармышев
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Россия, yuri_karmyshev@
mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ В МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Аннотация: Рассматриваются основные концепты (понятия) методологии современного
регионального инновационно-инвестиционного развития. Выделены базовые элементы,
являющиеся детерминирующими факторами при формировании региональной инновационной
подсистемы. Предложен подход к пониманию сущности регионального инновационноинвестиционного развития.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновационноинвестиционный процесс, региональная инновационная подсистема, региональное
инновационно-инвестиционное развитие.
Abstract: The main concepts of methodology of the modern regional innovative and investment development are considered in the article. The basic elements, that determine regional innovative subsystem, arc singled out. The approach to understanding of the essence of the regional
innovative and investment development is presented.
Key words: innovation, innovative activity, innovative and investment process, regional innovative subsystem, regional innovative and investment development.
Исследование проблем регионального инновационно-инвестиционного развития
должно, в первую очередь, опираться на важное методическое правило, суть которого
заключается в необходимости определения смыслового содержания основного понятийнотерминологического аппарата. Рассмотрим ряд ключевых концептов (понятий), определяющих
содержательную сторону методологии регионального инновационно-инвестиционного
развития, являющихся и по сей день наиболее дискуссионными в научной и образовательной
среде.
В настоящее время термин «инновация» прочно вошел в наш лексикон. Сегодня многие,
не понимая сущности этого явления, инновационным называют любой товар лишь ради того,
чтобы уточнить его своевременность и актуальность.
Инновация в нашем представлении – это результат проявления циклично-генетических
закономерностей периодического обновления общества, выражающийся в виде знаний,
полученных на основе интеллектуального и творческого труда, и обладающий необычными,
нетрадиционными функциями и свойствами товара, удовлетворяющего потребности
общества, которые в любой сфере деятельности растут опережающими темпами из года в год
по сравнению с возможностями их удовлетворения.
В принципе инновации – это, в конечном счете, состояние ума. Конечный результат
инновации – коммерческий успех. Одним из важных факторов, побуждающих субъектов
хозяйствования (предпринимателей) к разработке и реализации проектов по созданию
инноваций, является достижительная мотивация, обусловленная их ориентацией на
социальное продвижение, благополучие, карьеру, повышение творческой отдачи, получение
инновационной квазиренты и обеспечение высокого уровня конкурентоспособности на рынке
инновационной продукции и услуг.
В определении инновационной деятельности также существуют разные подходы. Но
большее распространение получил подход, рассматривающий инновационную деятельность
на микроуровне, т.е. в предпринимательских структурах. Известный американский ученый П.
Друкер отмечает, что «инновационная деятельность – это особый инструмент, позволяющий
предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые возможности для,
25.04.2014 год.
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например, открытия нового бизнеса или оказания новой услуги. Все это можно представить
как отдельную отрасль знаний, этому можно научиться, и затем использовать в своей
практической деятельности. Предприниматель должен находиться в целенаправленном
поиске источников инноваций, перемен и их признаков, указывающих на возможности для
успешной инновационной деятельности. И он должен знать и применять на практике принципы
успешной инновационной деятельности»1. В этом смысле под инновационной деятельностью
понимается процесс последовательного проведения работ по созданию новшества и введению
его на рынок для коммерческого применения.
Следовательно, инновационную деятельность можно определить как совокупность
действий участника инновационного процесса, имеющего определенную цель, средства
достижения цели, осуществляющего свои функции соответственно своей роли в процессе и
достигающего определенных результатов.
В свою очередь, инновационный процесс в нашем представлении – это совокупность
состояний инновации, сменяющих друг друга в процессе преобразования начального
состояния (например, маркетинговой и конструкторской или технологической идеи новшества)
в конечное состояние (поступившие в потребление, используемые и дающие эффект новые
материалы, изделия, методы, технологии, организационные формы, виды деятельности).
Неотъемлемым элементом в региональном инновационно-инвестиционном развитии
являются инвестиции в основной капитал. Важнейшая функция инвестиций в основной капитал
– инновационная, т.е. с их помощью осуществляется инновационное обновление основных
фондов на основе использования научно-технических достижений для производства новой или
улучшенной конкурентоспособной продукции, новых или модифицированных эффективных
технологий. Вместе с тем следует подчеркнуть, что с помощью инвестиций осуществляется
межпродуктовое (в основном в рамках предприятия) и межотраслевое перераспределение
амортизации, прибыли и привлеченных средств для осуществления инноваций. Причем,
при освоении микроинноваций и улучшающих инноваций такое перераспределение
осуществляется в минимальной степени.
В связи с этим вполне правомочно утверждать о необходимости интеграции инновационного
и инвестиционного процессов под единым управлением. В этой связи возникает еще одно
понятие - инновационно-инвестиционный процесс как вариант инновационной деятельности,
характеризующийся параллельным, взаимосвязанным решением вопросов осуществления
инноваций и организации инвестиций в инновационную деятельность путем объединения
управления этим процессом.
Как известно, в экономике России, как в зеркале, нашли свое отражение современные
тенденции мирового развития, обусловленные процессом глобализации и смены
технологических укладов. Это, в первую очередь, связано со сменой общественного производства
и механизма функционирования региональной экономики, основанного на рыночных
отношениях. Стержнем в новой парадигме регионального развития выступает региональная
экономика, основанная на знаниях и инновациях, где главный приоритет в развитии – это
инновационные технологии, обеспечивающие базу конкурентных преимуществ экономики
региона, и созданная региональная инфраструктура инновационно-инвестиционного цикла.
В контексте современной парадигмы регионального развития регион как потенциальная
территория инновационно-инвестиционного развития и объект управления представляет
собой гармонично функционирующую в национальной экономике открытую, сложную и
локализованную в пространстве инновационно-инвестиционную систему со своей структурой и
уровнем развития, где специфично воспроизводятся инновационно-инвестиционные процессы,
направленные на достижение стратегических целей и получение эффективных и качественных
общесистемных результатов. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что физическая
приближенность источников и получателей новых знаний и технологий, инновационной
продукции и услуг существенно активизирует восприимчивость хозяйствующих субъектов к
коммерциализации результатов научно-технической и инновационной деятельности. Более того,
диффузия технологических инноваций и в целом инновационный процесс до сих пор остаются
1

Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации: Пер. с. англ. М.: ООО «ИД Вильямс», 2009. С. 39.
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явлениями, в значительной степени обусловленными географическим месторасположением,
что повышает значимость региональной инновационно-инвестиционной политики в системе
приоритетов развития экономики и социальной сферы.
Таким образом, регион, включая, с одной стороны, территориально ограниченный,
целостный и специализированный производственный комплекс, а с другой стороны региональную инновационную подсистему как механизм инновационно-инвестиционного
развития, выступает одновременно «потребителем» и «производителем» инновационной
продукции и в принципе ориентирована на решение проблем регионального инновационноинвестиционного развития.
В отечественной и зарубежной литературе широко используется понятие региональной
инновационной подсистемы. Предлагаемое далее определение РИПС для специалистов
может показаться излишним, но для ориентации в формирующемся методологическом
аппарате инноватики оно, с нашей точки зрения, может быть вполне приемлемо. Региональная
инновационная подсистема представляет собой сбалансированную по своим возможностям
открытую и комплементарную совокупность субъектов инновационной деятельности и
инновационной инфраструктуры, расположенных в рамках административно-территориальной
границы региона (субъекта федерации), региональных органов государственной власти
и институтов управления, организованных процессом системогенеза в единое целое и
обеспечивающих на основе нормативно-правовой базы функционирование механизма
регионального инновационно-инвестиционного развития.
Базовыми элементами, определяющими условия и возможности формирования
региональной
инновационной
подсистемы,
являются:
технологический
уклад;
институциональные основы экономики региона; формы и методы взаимодействия органов
государственной власти и инновационных предприятий; инновационная стратегия; рынок
инноваций; законодательная и нормативно-правовая база инновационной деятельности;
инфраструктура экономики и научно-инновационной сферы; подготовка кадров
инновационных менеджеров; уровень социально-экономического развития региона; уровень
развития научного и инновационного потенциала; методы управления экономикой региона.
Следовательно, региональное инновационно-инвестиционное развитие – это
управляемое эволюционное развитие субъектов региональной инновационной подсистемы,
обусловленное ростом их инновационной и инвестиционной активности. Региональное
инновационно-инвестиционное развитие предполагает безусловную коммерциализацию и
диффузию инноваций как качественно новых результатов научных исследований и разработок,
воплощенных в виде новых или существенно усовершенствованных технических изделий,
наукоемких технологий и услуг. Это возможно только в том случае, когда сформированы и
продуктивно функционируют региональные рынки инновационных товаров и услуг, венчурного
капитала для научной и инновационной деятельности, и интеллектуального труда, которые
являются отражением инновационно ориентированного вектора в социально-экономическом
развитии региона и повышении эффективности инновационного процесса.
Региональный рынок инновационных товаров и услуг – это сфера обмена, обусловленная
специфическими экономическими и управленческими отношениями между экономически
свободными разработчиками и потребителями инноваций, функционирующая благодаря
структурам, реализующим рыночный обмен инновациями, а также благодаря государственной
и региональной поддержке в виде определенных льготных условий и стимулов. Региональный
рынок инновационных товаров и услуг включает:
- новые научные, научно-технические, технические и технологические решения,
обращающиеся по правилам интеллектуальной собственности;
- новую научную и техническую информацию, обращающуюся по правилам объектов
авторского права;
- новые научно-технические и технологические услуги.
Региональный рынок венчурного капитала для научной и инновационной деятельности –
это сфера обращения особо рискового капитала, где субъектами выступают, с одной стороны,
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организации и лица, занятые в научной и инновационной деятельности, а с другой - организации
и лица, осуществляющие инвестиции. Инфраструктура регионального рынка венчурного
капитала должна содействовать формированию платежеспособного спроса, финансовому
обеспечению научной и инновационной деятельности через прямое финансирование, систему
кредитования, рынок ценных бумаг, страхование финансового риска.
Региональный рынок интеллектуального труда – это сфера, в которой проявляются
спрос и предложение занятых работников в области науки и инновационной деятельности,
где субъектами выступают, с одной стороны, организации и лица, занимающиеся научной и
инновационной деятельностью и ищущие постоянную и временную работу либо заказы на
выполнение работ, а с другой - организации и лица, предлагающие работу. Инфраструктура
рынка интеллектуального труда содействует информационному обеспечению субъектов
рынка (организаций, коллективов, ученых); подготовке и переподготовке научных кадров и
менеджеров для сферы науки и инновационной деятельности, их сертификации; обеспечению
эффективной занятости ученых и специалистов.
В заключении можно сделать следующие выводы:
Современные инновации – это основной источник экономической конкурентоспособности
страны, определяющий облик будущего России, связанного с модернизацией и реформами,
приближающими момент эволюционного перехода к постиндустриальному обществу.
Обеспечение регионального инновационно-инвестиционного развития - это не только
экономическая, но и важная социально-политическая задача, требующая серьезного внимания
со стороны федерального правительства и региональных (муниципальных) органов власти.
Следует согласиться с точкой зрения2, что перед региональными органами государственной
власти стоит сложная задача институционализации инновационно-инвестиционного развития
и последующего его системного оформления, т.е. здесь речь идет о поддержке в формировании
и развитии региональной инновационной подсистемы в субъектах федерации.
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ВЛИЯНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
СРЕДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть эффект влияния нестабильности
предпринимательской
среды
на
индивидуальные
экономические
интересы
предпринимательских
структур.
Проанализированы
факторы,
характеризующие
предпринимательскую деятельность, и их воздействие на устойчивость экономической системы.
Определены ошибки, влияющие на функционирование предприятия и приводящие к потере
его устойчивости. На основе проведенного анализа, авторами был сделан вывод о влиянии
граней экономической устойчивости на стабильное функционирование экономической
системы, предложены меры по преодолению описанных проблем.
Ключевые слова: предпринимательская среда, индивидуальные экономические
интересы, экономическая система, нестабильность.
Abstract: The article presents the effect of the instability of the business environment on the
individual economic interests of business structures. It analyzes factors that characterize entrepreneurial activities and their impact on the sustainability of the economic system. The article identifies
the errors affecting the performance of businesses and resulting in the loss of its stability. Based
on this analysis, the authors came to the conclusion that economic stability influences the stable
functioning of the economic system, and proposed measures to overcome the above problems.
Keywords: business environment, individual economic interests, economic system, instability.
Предпринимательство включает в себя организацию взаимоотношений всех элементов
системы, возникающих в процессе деятельности направленной на производство, распределение
и потребление товаров и услуг. Предприниматель – ключевой элемент этой среды, именно его
действия являются основополагающими и направленными на итоговый результат. Как правило,
приоритетным желанием является извлечение максимальной прибыли.
Для достижения поставленной цели предприниматель взаимодействует с поставщиками
всех факторов производства, с наемными работниками, с банками и другими субъектами
рынка, а так же с другими предпринимателями, потребителями их продукции (работ, услуг)
и с государством, представленным соответствующими органами исполнительной власти и
местного самоуправления.
Наличие отлаженной и эффективно функционирующей предпринимательской структуры
благоприятно отражается на экономике отдельного региона и страны в целом, за счет увеличения
поступлений в бюджет и государственные внебюджетные фонды, роста численности рабочих
мест и как следствие повышения уровня материального положения населения.
Событием, значительно повлиявшим на развитие российской экономической системы,
бесспорно, является проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Проведение
Олимпийских игр в XX веке являлось прерогативой стран с развитой экономикой, за
исключением Олимпиады 1968 года в Мексике, Олимпийских игр 1980 года в Москве, Зимней
Олимпиады 1984 в Сараево и Олимпийских игр в Сеуле в 1988. В XXI веке олимпиады все
чаще проводятся на развивающихся рынках: Россия, Китай, Бразилия и другие страны.
Развивающиеся рынки, как правило, сталкиваются с более высокими расходами на постановку
подобных мероприятий вследствие низких существующих экономических запасов и
спортивной инфраструктуры в целом. Это обусловлено тем, что на развивающихся рынках
фирмы, способствующие подготовке этого мероприятия, могут не иметь технологий и
01.05.2014 год.
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опыта управления, доступные их коллегам в странах с развитой экономикой. Тем не менее,
неоспорима польза от проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, начиная от увеличения
инвестиций в страну и потребительского доверия до более высокой экономической отдачи,
столь необходимой для развития инфраструктуры страны. Несмотря на то, что сметные
расходы могут показаться огромными, они представляют собой 2,4 % от годового ВВП России.
Проведение зимней Олимпиады в Сочи оказало значительное влияние на снижения уровня
безработицы по стране в целом, спровоцировало рост на рабочую силу и ее стоимость, оказало
значительное влияние на развитие региональных экономик. Объекты, оставшиеся после
проведения Олимпиады (спортивные и досуговые центры, гостиницы и конференц-центры и
др.) могут быть использованы для повышения долгосрочных перспектив развития региона.
В дальнейшем Сочи может усилить свое положение в качестве ведущего морского курорта
России - и, возможно, стать региональным деловым центром на юге России, что окажет свое
влияние на развитие экономической системы в целом.
Устойчивость каждой отдельно взятой экономической системы позволяет всей
хозяйственной системе страны не только сохранить ее положение, но и помочь обеспечить
ее качественный подъем и выходом на международные рынки с качественно-новыми
инновационными и конкурентоспособными товарами и услугами.
Так же как и предпринимательская среда оказывает прямое влияние на экономическую
систему страны, так и наоборот обстановка в стране влияет на предпринимательскую среду.
Известно, что предпринимательская среда включает в себя комплекс факторов,
характеризующих предпринимательскую деятельность. В научной литературе принято
подразделять эти факторы на1:
1. Природно-экономический фактор подразумевает доступность энергоресурсов и сырья,
наличие различных наземных, воздушных и водных путей сообщения, наличие средств
коммуникации.
2. Технологический фактор отражает уровень научно-технического прогресса.
3. Экономические факторы включают в себя предпринимательский спрос на товары и
услуги с учетом образа жизни, моды и вкусов подавляющего числа населения.
4. Социально-культурные учитывают реальную покупательную способность населения,
отсутствие безработицы, государственную поддержку и льготную систему налогообложения.
5. Правовые указывают на принимаемые законы и правовые акты, реализованные
законопроекты и государственные программы, направленные на поддержку и развитие
предпринимательства.
6. Политические факторы показывают политическую обстановку страны.
7. Демографическим фактором и его ключевыми моментами являются: рождаемость,
смертность, миграция, половозрастная и профессионально-квалификационная структура
населения.
8. И, наконец, инфраструктурный фактор, отвечающий
за рыночные институты, с
помощью которых предпринимателями устанавливаются деловые отношения и ведутся
коммерческие операции.
Можно сделать вывод о том, что от стабильного функционирования факторов
предпринимательской среды будет зависеть постоянство положительной динамики отдельно
взятых предпринимательских структур. Положительная динамика предполагает наличие
не только стабильности, но и устойчивого развития предпринимательской структуры, под
которым принято понимать способность своевременно реагировать на негативные изменения
внутренних параметров с целью их улучшения, а внешних – выработкой оперативных мер по
их устранению.
Выделяют различные грани устойчивости2, такие как:
1. Ценовая
2. Финансовая
1
Нечаев В.И., Парамонов П.Ф. Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК [Текст]: учебник
/ В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов. – Краснодар: КубГАУ, 2007. - 466 с.
2
Юрьев В.М. Предпринимательство в России: результаты и противоречия развития [Текст]: монография / колл. авт. /
В.М. Юрьев. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – 279 с.
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3. Технологическая
4. Организационная
Каждая грань по-своему влияет на экономическую устойчивость предприятия: при
организации новых сфер деятельности на предприятии возможно снижение экономических
показателей, финансовой устойчивости и повышении уровня коммерческого риска.
На внутреннюю устойчивость предприятия так же оказывают свое влияние материальновещественная и стоимостная структура производства, реализации продукции, окупаемости и
рентабельности производства, инновационных и инвестиционных вложений и такой динамики
их роста, при которой возможны максимально высокие результаты.
В настоящее время современные предпринимательские структуры вынуждены
существовать в условиях экономической нестабильности под воздействием различных
факторов предпринимательской среды, что характеризует сложный характер их поведения и
управления ими.
Экономическая нестабильность подразумевает колебания экономической активности
предприятия. В связи с этим проявляются факторы нестабильности предпринимательской
среды. Это безработица, недогрузка производительной мощности, инфляция, дефицит
государственного бюджета. На сегодняшний момент большое влияние на нестабильность
предпринимательской среды оказал мировой экономический кризис.
В управлении организацией руководством зачастую совершаются ошибки и просчеты,
пагубно влияющие на функционирование предприятия и приводящие к потере его
устойчивости. Отсутствие ресурсов, конкурентоспособности, квалифицированных кадров,
организационной культуры внутри предприятия, профессионального опыта, а так же
финансовые просчеты, низкая организация труда, утечка конфиденциальной информации,
плохая приспособленность к переменам во внешней среде – все это может препятствовать
достижению главной цели предпринимательства. Если вовремя проконтролировать и
восполнить пробелы в приведенных выше факторах, предприниматель может выйти на
более высокий уровень, получить максимальную прибыль и дальнейшее развитие в условиях
конкурентной борьбы на рынке.
Анализ российской действительности свидетельствует о том, что основные причины,
тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства не могут быть устранены без
поддержки государства. Речь идет о неустойчивости экономической и финансовой обстановки
в стране (уровень инфляции, неплатежи, правовая незащищенность), правовой неграмотности
и низком уровне организационно-экономических знаний у предпринимателей, недостатках в
деловой этике и хозяйственной культуре, слабой социальной инфраструктуре.
Проведенные Институтом стратегического анализа и развития предпринимательства
опросы руководителей малых предприятий показали, что свыше 80% участников опроса
отметили, что нуждаются в государственной поддержке своей деятельности, 70%, что им
нужны надежные государственные гарантии, 75% постоянно нуждаются в прямой финансовой
поддержке со стороны федеральных, региональных и местных органов власти, 83% нуждаются
в предоставлении налоговых льгот, 57% нуждаются в получении льготных кредитов3.
Кроме того, требуются:
1. Установление упрощенного порядка регистрации.
2. Лицензирование деятельности.
3. Сертификация продукции.
4. Предоставление государственной статистической и бухгалтерской отчетности.
5. Поддержка внешнеэкономической деятельности.
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
7. Субсидии, субвенции.
3
php)

Центр управления финансами [Электронный ресурс] // (URL: http://www.center-yf.ru/data/ip/Maloe-predprinimatelstvo.
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К сожалению, эти требования не выполняются или выполняются не в полной мере,
вследствие чего страдают экономические интересы предпринимательских структур.
Список использованной литературы:
1. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф. Организация производства и предпринимательской
деятельности в АПК [Текст]: учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов. – Краснодар: КубГАУ, 2007.
– 466 с.
2. Центр управления финансами [Электронный ресурс] // (URL: http://www.center-yf.ru/
data/ip/Maloe-predprinimatelstvo.php)
3. Юрьев В.М. Предпринимательство в России: результаты и противоречия развития [Текст]:
монография / колл. авт. / В.М. Юрьев. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина,
2009. – 279 с.

страна | 382

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Н.В. Коротаева
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
О.Н. Чернышова
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Р.Ю. Черкашнев
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

336.712(470)

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития региональных коммерческих
банков. Капитализация российских банков является стратегическим направлением развития
отечественного банковского сектора. Вместе с тем в статье обосновывается необходимость
функционирования средних и мелких жизнеспособных банков, которые функционируют в
определенной рыночной нише, продуктовой или географической.
Ключевые слова: банковская система, региональные банки, капитализация, малые и
средние банки, многоуровневая банковская система.
Abstract: The problems of development of regional commercial banks. Capitalization of Russian banks is the strategic direction of the domestic banking sector. However, the article explains
the necessity of functioning of viable small and medium banks, which operate in a particular market
niche, product or geographic.
Key words: banking, regional banks, capitalization, small and medium-sized banks, multi-tiered banking system.
Развитие регионального сегмента банковской системы во многом зависит от
геополитических и исторических особенностей государства. Банковский капитал небольшого
государства, как правило, концентрируется в столице, а банковское обслуживание населения
и хозяйствующих структур оставшейся территории осуществляется через развитую сеть
отделений и филиалов банков. В государствах с большой территорией, многонациональным
составом населения, распределенным промышленным потенциалом функционирует развитая
сеть региональных кредитно-финансовых учреждений.
Для России формирование и функционирование мощной региональной банковской
системы, наш взгляд, является особенно важным и актуальным. Решение комплекса проблем
российской экономики, в том числе и банковского сектора, будет определять успех
модернизации и повышение эффективности национальной экономики.
Несмотря на актуальность вопросов формирования и функционирования региональных
банков в рамках национальной банковской системы, правового закрепления статуса
«региональный банк» в России не существует, документами нормативного или стратегического
характера их положение до сих пор четко не определено.
Анализируя различные точки зрения, можно выделить четыре основных подхода к
определению сущности регионального банка:
- клиентоориентированный – банк работает только в одном регионе и с клиентами
данного региона;
- учредительский – учрежден региональными властями и их обслуживает;
- статистико-административный – зарегистрирован на территории субъекта
Федерации;
- в основе лежит значение банка для территории данного региона [2, с. 27].
В современной банковской системе России в настоящее время наблюдается тенденция
сокращения количества действующих банков, а также неравномерность размещения
банковских организаций по субъектам РФ (табл. 1) [1].
01.05.2014 год.
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Таблица 1.
Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам
01.01.2012
количество в % к
итогу
Центральный
федеральный округ
В том числе г. Москва и
Московская область
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный округ
Российская Федерация

01.01.2013
количество в % к
итогу

01.12.2013
количество в % к
итогу

572

58,5

564

59,0

552

59,4

512

52,4

506

52,9

501

53,9

69

7,1

70

7,3

70

7,5

45

4,6

46

4,8

46

4,9

56

5,7

50

5,2

43

4,6

111

11,3

106

11,1

104

11,2

45

4,6

44

4,6

42

4,5

54

5,5

53

5,5

51

5,5

26

2,7

23

2,4

22

2,4

978

100,0

956

100,0

930

100,0

Основное количество банков сосредоточено в европейской части страны. В остальных
российских округах численность банков в сравнении с Центральным федеральным округом
значительно ниже. В Уральском федеральном округе число банков в 13 раз меньше чем в
Центральном федеральном округе. В Приволжском федеральном округе этот показатель в 5,3
раза меньше чем в Центральном федеральном округе.
Сокращение числа действующих банков в последние годы происходит на фоне как
объективных, так и субъективных процессов. Требования по повышению минимального
размера уставного капитала кредитных организаций (он должен быть увеличен до 300 млн. руб.
к 1 января 2015г) приводят либо к реорганизации банков, если они не имеют ресурсов для
увеличения собственных средств, или уходу с рынка мелких банков, не имеющих перспектив
развития.
Вторая причина сокращения числа действующих банков – это усиление банковского
надзора и отзыв лицензий у кредитных организаций, в том числе у достаточно крупных
региональных банков с широкой сетью отделений.
Следует также отметить, что наряду с отзывами лицензий и региональными поглощениями
происходит концентрация процессов управления за пределами регионов путем сокращения
филиалов и расширения сети несамостоятельных структурных подразделений.
Банки с государственным участием занимают доминирующие позиции, являясь
системообразующей основой национальной банковской системы. В совокупности активы
банков с государственным участием составляют почти 55% от суммы активов банковского
сектора.
Объединяя выявленные тенденции, можно говорить о процессах консолидации в
банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение
региональной самостоятельности.
Риски сохранения таких тенденций могут быть следующими:
1. Негативное воздействие на внешнюю среду,
возникающее из сокращения
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конкуренции. Уже сейчас в банковском сообществе говорят о невозможности для частных
банков конкурировать с государственными участниками за привлекательных корпоративных
клиентов. Конкуренция на банковском рынке усиливается между крупнейшими
государственными банками, тогда как прочие банки теряют свои позиции и действуют на
небольшом остатке рыночного пространства. Некоторые экономисты, отмечают растущее
напряжение в банковской системе и тенденцию перераспределения средств между частными
и государственными банками в пользу последних.
2. Неблагоприятное влияние на внутреннюю среду, связанное с невысокой эффективностью
государственного управления. В среде 20 крупнейших банков России государственные банки
в сравнении с частными имеют более низкую рентабельность активов.
3. Уменьшение
числа региональных банков не способствует
эффективному
функционированию регионального сегмента экономики. Сокращается потенциал расширения
банковских продуктов и услуг, в первую очередь для физических лиц, малого и среднего
бизнеса в регионах. Замена банков некредитными организациями, не имеющими опыта,
доверия клиентов, не обеспеченных квалифицированными кадрами, по - мнению специалистов,
может способствовать возникновению новых финансовых пирамид и осложнит работу на
региональных рынках оставшихся банков.
Если проанализировать региональный сегмент банковской системы, то он окажется,
весьма неоднороден. Можно выделить две основные группы региональных банков: кредитные
организации, прямо или опосредованно находящиеся под контролем исполнительных органов
субъектов Федерации, и банки, контролируемые частным капиталом.
Среди факторов, затрудняющих развитие региональных банков, специалисты отмечают:
1. Недостаточную величину собственных средств (капитала) и ресурсной базы.
2. Невысокие темпы накопления капитала.
3. Недостаток средне- и долгосрочных ресурсов, по этой причине возникает весьма
рискованный разрыв срочности пассивов и активов.
4. Ограниченность доступа на рынок межбанковского кредитования и к системе
рефинансирования ЦБ РФ.
5. Низкий уровень корпоративного управления, снижающий оценку банка в банковской
среде, в особенности среди иностранных партнеров, и затрудняющий международное
сотрудничество [2,с. 29].
Совершенно очевидно, что для активного участия банковского сектора России
в модернизации экономики, расширения инвестиционного кредитования необходим
значительный финансовый капитал. Именно, поэтому, капитализация российских банков
является стратегическим направлением развития отечественного банковского сектора.
Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и
повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и
перехода на инновационный путь развития.
Вместе с тем многие эксперты считают, что необходимо сохранить средние и мелкие
жизнеспособные банки, которые функционируют в определенной рыночной нише,
продуктовой или географической. Одним из путей сохранения группы небольших банков
является формирование многоуровневой банковской системы, где в зависимости от класса
банка и его собственного капитала ему будет разрешен определенный перечень операций.
Это позволит ограничить риски банков, приведя их в соответствие с размером собственного
капитала, и будет способствовать существенному повышению качества банковских услуг и
обеспечению системной устойчивости банковского сектора.
Знание особенностей развития региональной экономики в определенной степени дает
местным банкам конкурентные преимущества перед прочими банковскими институтами,
осуществляющими свою деятельность в рамках данного региона, среди которых можно
отметить:
1. Хорошее знание местной клиентуры и возможности индивидуального подхода к
организации банковских операций и обслуживанию юридических и физических лиц.
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2. Готовность кредитовать предприятия с определенными финансовыми трудностями,
при наличии обеспечения и перспективами развития.
3. Возможности участия региональных банков в программах администрации региона по
льготному кредитованию, в социальных программах.
Региональные банки могут иметь определенную нишу на банковском рынке, опираясь
на указанные преимущества для укрепления своей конкурентной позиции.
На наш взгляд, приоритетным направлением развития деятельности региональных
банков должно стать обслуживание малого и среднего бизнеса, в том числе расширение
спектра услуг, участие в программах администрации региона по поддержке малого бизнеса.
Именно региональные банки способны обеспечить массовое кредитование данного сектора
экономики, т.к. не ориентированы на внешние рынки и не обладают активами для кредитования
крупного бизнеса. Функционирование местных банков стратегически ориентированных на
обслуживание малого и среднего бизнеса будет способствовать развитию предпринимательской
среды и повышению уровню экономического развития региона.
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МСФО В РОССИИ – НОВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ИНТЕГРАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Данная статья посвящена международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), учитывающим лучший мировой опыт в составлении финансовой отчетности, на основе
которой объективно могут быть оценены риски, эффективность и перспективность инвестиций.
В мировом сообществе не могли не вызвать широкий резонанс социально и экономически
значимы процессы глобализации и интеграции. Для осуществления этих процессов участникам
экономических взаимоотношений необходимо было выработать эффективные инструменты,
дающие возможность общаться на одном финансовом языке, которым во всем мире признаны
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Внедрение международных
стандартов финансовой отчетности в российскую учетную систему – непреложное требование
времени. Вступление России в ВТО в значительной степени повысило конкуренцию со стороны
зарубежных компаний и расширило возможности привлечения инвестиций. Для того, чтобы
участвовать в борьбе за инвестора на финансовом рынке, правила игры, в том числе и раскрытия
информации в финансовой отчетности, российские предприятия должны соблюдать на общих
основаниях. Практически от того, насколько удастся России создать развитую и прозрачную
систему финансовой отчетности на рынке капитала, зависит качество тех инвестиций, которые
она потенциально может получить.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),
глобализация, инвестиции, интеграция мировой экономики.
Abstract: This article focuses on international financial reporting standards (IFRS), which takes
into account the best international practices in the preparation of the financial statements on the
basis of which can be objectively assessed risks, efficacy and promising investment. The world community could not cause a wide resonance socially and economically significant processes of globalization and integration. For these processes the participants of economic relations was necessary to
develop effective tools that provide the ability to communicate on the same financial language that
worldwide recognized International Financial Reporting Standards (IFRS). The introduction of international financial reporting standards in the Russian accounting system - an immutable time requirement. Russia’s WTO accession is largely increased competition from foreign companies and increased the possibility of attracting investment. In order to participate in the struggle for the investor in
the financial market rules, including disclosures in the financial statements, Russian companies must
comply with on a common basis. Practically on how Russia will be able to create a well-developed
and transparent financial reporting system in the capital market depends on the quality of the investments that it could potentially get.
Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), globalization, investment, integration of the world economy.
Современная ситуация в российской экономике характеризуется увеличением
заинтересованности в привлечении инвестиций в российские компании. Инвестиционный
фактор играет важную роль в повышении конкурентных позиций предприятий, создавая
им определенные преимущества. В настоящее время иностранные инвестиции не только
существенно усилили интеграцию национальных экономик в мировой рынок, но и стали
движущей силой роста производства и мировой торговли.
25.04.2014 год.
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Курс на инновационную модель развития определен в качестве магистрального пути в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
без реализации которого Россия практически не имеет шансов сократить свой разрыв в
уровне социально-экономического и технологического развития с развитыми странами мира,
сохранить свою целостность, обеспечить национальную безопасность и процветание граждан.
И главная ставка сейчас должна делаться на принципиально новые идеи. Для перевода страны
на инновационный путь развития ставится задача кардинального повышения инновационной
и инвестиционной активности, перехода к стандартам развитых стран в сфере бюджетной
политики [8].
Вступление России в ВТО в значительной степени повысило конкуренцию со стороны
зарубежных компаний и расширило возможности привлечения инвестиций. Для того, чтобы
участвовать в борьбе за инвестора на финансовом рынке, правила игры, в том числе и раскрытия
информации, российские предприятия должны соблюдать на общих основаниях. Практически
от того, насколько удастся России создать развитую и прозрачную систему финансовой
отчетности на рынке капитала, зависит качество тех инвестиций, которые она потенциально
может получить. Без привлечения значительных западных инвестиций поставленной цели удвоения ВВП - России никогда не достичь. Для этого необходимо интегрироваться в мировую
экономику. Однако для того, чтобы иностранные инвесторы начали вкладывать средства в
российские предприятия, необходимо чтобы отчетность была приведена в соответствии с
международными стандартами[4] .
Многие крупные российские компании осуществляют финансово-хозяйственную
деятельность в различных географических зонах, государствах, территориальных районах
с разной степенью монополизации рынка и уровнем конкурентной борьбы, нормами
рентабельности, возможностями развития, перспективами на будущее и рисками. Информация
об этих особенностях нужна широкому кругу пользователей для оценки отраслевой специфики
деятельности компании, хозяйственной структуре, распределения финансовых показателей
по отдельным направлениям ее деятельности и в целях принятия обоснованных решений
относительно компании в целом. Как показывает международная практика, составление
отчетности по международным стандартам обеспечивает ее прозрачность и надежность,
имеющие первостепенное значение для инвесторов.
В настоящее время финансовый рынок не может развиваться и даже просто существовать
в отрыве от рынка международного ни в одной стране мира. В первую очередь это относится
к странам с переходной экономикой, в которых рынки капитала изначально создавались во
многом благодаря иностранным инвестициям. Финансовый рынок России не должен стоять в
стороне от тех тенденций, которые определяют в настоящее время развитие рынка капиталов.
В мировом сообществе не могли не вызвать широкий резонанс социально и экономически
значимы процессы глобализации и интеграции. Изменения коснулись всех сфер жизни общества:
духовной, политической, экономической. Процессы глобализации, интернационализации
экономических, политических и общественных отношений постепенно приводят к созданию
мирового рынка, для которого не существует национальных границ. Для осуществления
этих процессов участникам экономических взаимоотношений необходимо было выработать
эффективные инструменты, дающие возможность общаться на одном финансовом языке,
которым во всем мире признаны Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
МСФО учитывают лучший мировой опыт в составлении финансовой отчетности, на
основе которой объективно могут быть оценены риски, эффективность и перспективность
инвестиций. Международные стандарты предъявляют жесткие требования к качеству учетной
информации, предполагая, что финансовая информация должна быть надежной, максимально
раскрытой, не содержащей существенных ошибок и искажений. Поэтому особое значение
приобретает ведение учета по МСФО в целях повышение надежности и достоверности
финансовых показателей в целом, внедрение более совершенных процедур внутреннего
контроля [2]. Необходимо изыскивать возможности гармонизации учетной политики в целях
бухгалтерского и налогового учета, а также МСФО, в частности теми компаниями, которые
обязаны формировать консолидированную отчетность по международным стандартам [3].
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Чтобы добиться успеха в развитии бизнеса, необходимы точная и оперативная информация
и эффективные инструменты ее регистрации, обработки, накопления и обобщения.
Качественное управление в современных условиях возможно только при наличии на
предприятии автоматизированной информационной системы, программное обеспечение
которой поддерживает решение всей взаимосвязанной совокупности задач планирования,
учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия [9].
Поскольку объективно существующие процессы глобализации и транснационализации
мировой экономики неотвратимы, то необходимо научиться их контролировать и упорядочить,
исключив высокую степень риска инвесторов, что не способствовало бы движению капитала.
Значит, международные стандарты финансовой отчетности - это не прихоть отечественных
и зарубежных инвесторов, а требование времени. Международные стандарты учета и
финансовой отчетности (МСФО) естественно не вытесняют национальные системы учета, но
если компании хотят вывести свою продукцию на качественно новый уровень, то правила
игры значительно меняются. Национальные системы учета хотя и имеют сходства, но степень
открытости и прозрачности отчетности существенно отличаются. Следовательно, отчетность,
составленная по национальным стандартам, не будет иметь такую же степень доверия, как
отчетность, составленная по МСФО и здесь никакой несправедливости нет. Каждый инвестор
должен иметь одинаковый доступ к информации о финансовом состоянии предприятия и
результатах его деятельности.
Как известно, в России за последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности
произошли значительные изменения, связанные с реформированием бухгалтерского учета.
Любая страна, ставя задачу реформирования бухгалтерского учета, должна добиться того,
чтобы бухгалтерская информация могла быть использована не только на внутреннем рынке,
но и на международном [1].
Введение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в России является
одной из важнейших составляющих реформы системы бухгалтерского учета. Отметим, что
Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н закреплено введении в действие Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации. На территории России разработаны и
действуют уже 24 российских стандартов (ПБУ), 37 МСФО и 26 интерпретации или разъяснений
к ним. В России ПБУ приняты, а интерпретации или разъяснения законодательно отсутствуют.
К настоящему времени в рамках реализации Программы реформирования бухгалтерского
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности российская
нормативная база в основном сформирована. Хотя процесс сближения российских и
международных стандартов отчетности идет не первый год, но до логического конца еще далеко.
Отметим, что не все международные стандарты имеют приближенные российские аналоги в
виде ПБУ. Это МСФО 1 «Первое применение МСФО», МСФО 3 «Объединения бизнеса», МСФО 17
«Аренда», МСФО 19 «Вознаграждения работникам», МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные
компании», МСФО 36 «Обесценение активов» и ряд других.
Важно отметить, что Федеральным законом Российской Федерации за № 208 от 27.07.10 г.
«О консолидированной финансовой отчетности» закреплена обязанность компаний составлять
отчетность по МСФО. В первую очередь формировать консолидированную отчетность по
МСФО должны холдинги (компании, управляющие деятельностью других предприятий
или контролирующие деятельность других предприятий) ОАО, кредитные организации,
выпускающие публично обращающиеся ценные бумаги (акции, облигации) и подавать такую
отчетность в Федеральную службу по финансовым рынкам, заверенную аудитором. Сейчас
составляют отчетность по МСФО более 35 крупнейших российских компаний, среди которых
Газпром, Внешторгбанк, Сбербанк, Роснефть, Норильский никель, Сибнефть, Автоваз, Лукойл
и др.
В первую очередь необходимость в составлении финансовой отчетности по
МСФО возникает у предприятий, работающих с иностранными банками и инвесторами,
рассчитывающих на снижение процентной ставки при привлечении финансирования,
поскольку инвестор в этом случае способен объективно оценить риски, закладываемые в
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ставку по кредиту. Другой причиной, по которой компании уже сейчас составляют отчетность по
МСФО, является требование владельца бизнеса, стремящегося к созданию такого инструмента,
который позволял бы ему принимать реальное положение дел на предприятии [2].
Не секрет, что при разработке международных стандартов ориентируются, прежде
всего, на наиболее проработанную и структурированную систему учета GAAP США. И связано
это с тем, что США по уровню развития рыночной экономики завоевали пальму первенства в
мире. Американские стандарты примерно на 40 лет старше международных, они постоянно
совершенствовались, изменялись, следуя за развитием рыночной экономики. Конечно,
сказать, что национальная система GAAP США полностью легла в основу МСФО нельзя.
МСФО аккумулируют все новое, возникшее в области бухгалтерского учета и отчетности за
длительный период в странах с рыночной экономикой. Они специально разрабатывались для
стандартизации и гармонизации учета в разных странах, что делает их относительно менее
сложными и дешевыми для применения по сравнению с существующими стандартами развитых
стран. МСФО создавались с целью обобщить накопленный международный бухгалтерский
опыт. Порядок разработки и утверждения международных стандартов и интерпретаций – это
довольно-таки сложный процесс, но, как показывает время, необходимый всем участникам
международных отношений в сфере обмена и производства. Он направлен на повышение
качества, прозрачности и надежности финансовой информации.
Те компании, которые котируют свои ценные бумаги на мировых фондовых биржах,
обязаны предоставлять свою отчетность по требованиям МСФО. В случае если возникают
сложности с применением какого-либо стандарта компания вправе обратиться в компетентный
орган МСФО. Тем же компаниям, продукция которых направлена на насыщение внутреннего
рынка, составление отчетности по МСФО является только прихотью пользователей финансовой
отчетности. Ведь на территории Российской Федерации действуют только разработанные в
России ПБУ, в США – GAAP.
Предстоит еще много сделать для того, чтобы Россия полностью перешла на
международную практику ведения учета и составления отчетности и важность этого перехода
была осознана как на уровне властей, так и среди бизнеса и бухгалтерского сообщества. Ведь
одним из приоритетных направлений требований МСФО всегда являлась оценка финансовой
устойчивости компании и предупреждение ее несостоятельности. Российский бухгалтерский
учет исторически не ставил перед собой подобных задач. Поэтому для государственных органов,
контролирующих процессы несостоятельности и финансового оздоровления предприятий,
приоритет МСФО неоспорим. Если правила российских стандартов будут приведены в
соответствие с правилами МСФО, то финансовая отчетность российских организаций станет
гораздо полезней для этих органов, так как у них наблюдается существенное совпадение целей
с целями тех категорий пользователей, под которые изначально создавались МСФО.
Очевидно, можно сделать вывод о том, что на отношение к МСФО влияют в первую очередь
уровень осведомленности и опыт практического применения международных стандартов и
конечно, немаловажно то, как оценивается эффект от их внедрения. В мировом сообществе,
при современном росте деловой международной активности и особенно иностранных
инвестиций, проблема сравнения бухгалтерских положений (стандартов) приобретает большое
значение. Разнообразие положений (стандартов) по бухгалтерскому учету может сократить
интернациональные потоки капитала и таким образом помешать экономическому развитию, а
также поставить в тупик возможность эффективного распределения ресурсов. Необходимость
МСФО настолько очевидна, что существование института МСФО – это своего рода первая
ступень на пути формирования единого мирового финансового пространства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
THE NEED OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE PROVISION OF ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISE STRUCTURES
Аннотация: На современном этапе своего развития отечественные предпринимательские
структуры столкнулись с огромным количеством структурных социально-экономические
преобразований, вызванных необходимостью проведения реформ.
Абсолютно естественно, что данные процессы обусловили закономерное повышение
интереса представителей органов государственной и региональной власти, общественных
организаций, предпринимательских структур к развитию ресурсного стратегического
потенциала развития производительных сил.
Стратегический ресурсный потенциал любого производственного предприятия является
важной совокупной составляющей, обеспечивающей его устойчивое поступательное развитие
и конкурентоспособность. Задачей руководящего состава при этом становится «раскрытие»
потенциала, его ключевых элементов и формирование условий для его максимальной
реализации.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, конкурентоспособность,
стратегическое управление, стратегический потенциал, программа развития.
Abstract: On the modern stage of domestic business structures development faced with a
huge number of structural socio-economic transformations caused by the necessity of conducting
reforms.
It is absolutely natural that these processes caused natural increase of interest to representatives of the state and regional authorities, public organizations, and business structures to the strategic development of the resource potential of development of the productive forces.
Strategic resource capacity of any manufacturing enterprise is the important cumulative component providing its sustainable forward development and competitiveness. “Disclosure” of potential, its key elements and formation of conditions for its maximum realization becomes a problem of
an administrative board thus.
Keywords: business structure, competitiveness, strategic management, strategic potential, development program.
Анализируя современные социально-экономические условия развития экономики
России, можно сделать вывод о том, что существуют реальные условия для развития
предпринимательских структур различной отраслевой принадлежности. Эти условия
обусловлены, прежде всего, изменением законодательной базы в сфере налогового права,
антимонопольного регулирования деятельности предпринимательских структур, защите прав
собственности, защите конкуренции и мн. др.
Следует отметить, что несмотря на значительные усилия со стороны как органов
государственной, так и региональной власти, направленные на стимулирование деятельности
предпринимательских структур посредством экономических и законодательных рычагов,
поступательное развитие бизнеса основано на использовании природных ресурсов.
Очевидно, что такая стратегическая направленность бизнес-деятельности может привести
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к основной цели предпринимательской деятельности – максимизацию прибыли, но это даст
кратковременный эффект, а в дальнейшем повлечет за собой огромное количество проблем:
ограниченность ресурсов приведет к их дефициту, нарушится цикл воспроизводства, возникнет
экологический дисбаланс и пр. Это лишь малый спектр проблем, который, в конечном счете,
ставит под угрозу экономическую безопасность самой предпринимательской структуры,
которая, в настоящий момент направляет свои усилия на использование потенциалов внешней
среды. Тем не менее, внутренние стратегические потенциалы, их выявление и использование
представляют собой значительную ключевую компетенцию предпринимательской структуры
(предприятия), способную обеспечить конкурентоспособность и экономическую безопасность
в долгосрочной перспективе, сохраняя при этом внешние (в том числе природные) ресурсы.
В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс.
Повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений
раскрытия стратегического потенциала в целом.
Современный уровень развития производства диктует новые требования к подходам
в управлении. Автоматизация производственных процессов значительно снижает влияние
пресловутого «человеческого фактора», что сокращает количество ошибок в управленческих
решениях, принятых на основе интуиции и/или личностных оценок. Это и актуализирует
использование программно-целевого подхода и его инструментария. Данный подход
позволяет решить комплексную задачу – раскрытие внутреннего стратегического потенциала
предпринимательской структуры и обеспечение экономической безопасности предприятия
за счет внутренних резервов.
Тем не менее, существует объективная сложность формирования инструментария
программно-целевого подхода, так как сама система регулирующих инструментов, методов и
механизмов, в отличии от самой организации невидима. Нагляден и результативен результат
управленческих решений на основе рассматриваемого подхода, направленный на повышение
экономической безопасности предприятия. Методы инструментального обеспечения
реализации программно-целевого подхода тесно связаны с основными условиями
менеджмента самой бизнес-структуры:
- состояние и качество проведения анализа внешней и внутренней среды организации,
- ресурсы, затраченные на обработку информации, принятие и реализации решения
по обеспечению экономической безопасности,
- существующий стиль управления в организации,
- состояние корпоративного духа, стиля, марки, имиджа,
- время движения информационных потоков как внутри, так и вне организации, и др.
Таким образом, формирование конкретного набора инструментов раскрывающих
стратегический потенциал, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия,
напрямую зависит от самого предприятия, набор обязан учитывать его специфику во всем
– начиная от размера организации, ее стратегии, стиля управления – заканчивая типом
взаимоотношений и психологическим климатом коллектива.
Ключевым моментов в создании такого инструментария должна стать взаимоувязка
всех элементов и факторов предприятия, аккумулированная в единую программную сеть.
Специфические свойства заключаются также в том, что набор инструментов (обязательно
включающий в себя и специализированные программные продукты). В этом случае
программные продукты в рамках программно-целевого реализуют такие задачи как:
- разработка стратегических, тактических и оперативных целей,
- отражение эффективности действующей стратегии через систему финансовой,
бухгалтерской и налоговой отчетности,
- анализ конкурентной, внешней, внутренней среды организации,
- выработка оптимизационных решений по обеспечению экономической
безопасности,
- интерпретация результатов и тактический прогноз.
Деятельность организации или производственного предприятия, согласно постулатам
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классического менеджмента, считается эффективной, если достигаются стратегические
цели ее/его развития. Основополагающими условиями для этого считаются включение в
формулирование стратегического видения, миссии, цели ценностной ориентации высшего
руководства предпринимательской структуры:
- морально-этической,
- политической,
- социально-экономической,
- культурно-религиозной и т.д.
Естественно, что при формулировке стратегических целей применимы и необходимы в
использовании специализированные методы, хотя традиционный SMART-анализ.
При решении проблемы поиска возможностей активизации бизнес-деятельности
предпринимательских структур, на наш взгляд, помимо программно-целевого, следует
применять также комплексный подход, предусматривающего сочетание различных комбинаций
способов и технологий исследований, включая использование методов системного и
ситуационного анализа.
Наши выводы базируются на следующем положении: стратегическая адаптация
предпринимательских структур к региональным, национальным и мировым экономическим
условиям происходит под влиянием ключевых факторов бизнес-деятельности самих
предприятий.
Исследование и выявление факторов бизнес-деятельности предприятий, в свою
очередь, способствует также решению задачи совершенствования механизма стратегического
управления, как отдельным предприятием отрасли, так и всей предпринимательской
структурой. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что ключевые факторы
бизнес-деятельности определяют состав и структуру внешних конкурентных преимуществ
предприятия и тем самым оказывают непосредственное влияние на формирование и реализацию
конкурентной стратегии, обеспечивающей конкурентоспособность предпринимательской
структуры.
Развитие бизнес - отношений в отраслях промышленности в настоящий момент
происходит под влиянием множества факторов внешней и внутренней среды, среди которых
можно выделить как общие, так и специфические факторы.
Общие факторы определяют среду функционирования всех участников бизнес –
деятельности. К ним можно отнести факторы экономического, политического, научнотехнического, демографического, географического, климатического и т.п. порядка.
К специфическим факторам мы относим те факторы, которые оказывают непосредственное
влияние на развитие отрасли, сферы деятельности предпринимательской структуры,
определяют тенденции ее развития и обеспечивают ее конкурентоспособность. К ним
относятся отраслевые особенности, регионализация рынка, стратегический потенциал отрасли,
производственный потенциал отрасли, структурные изменения отношений собственности,
инвестиционный и инновационный потенциал отрасли.
Безусловно, все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи между собой, взаимно
сочетают и дополняют друг друга настолько плотно, что на практике их границы можно
выделить достаточно условно.
Среди перечисленных факторов наиболее динамичными, определяющими уровень
предпринимательской активности, на наш взгляд, являются такие факторы, как структурные
изменения отношений собственности, инвестиционный и инновационный потенциал отрасли.
При анализе факторов бизнес-деятельности предпринимательских структур было
установлено, что участие бизнеса в разработке инновационных технологий, несмотря
на перспективность, пока ничтожно мало, что сдерживает модернизацию производства
и применение современных производственных и ресурсосберегающих технологий.
Предпринимательские структуры, чья коммерческая активность активность связана с
постоянной мобилизацией инновационных возможностей потенциала участников бизнесдеятельности на рынке, могут активно содействовать реализации этих научных достижений и
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разработок в деятельность предприятий.
Придание нового инновационного импульса сохранившемуся научно-технологическому
потенциалу в промышленности, своевременное проведение структурной политики на
новой технологического основе способно кардинально повысить конкурентоспособность
отечественного производства в условиях нарастающей глобальной конкуренции на мировом
продовольственном рынке. Только тесное взаимодействие государства, науки и бизнеса в
рамках построения инновационной экономики может привести к достижению поставленных
целей. Некоммерческие организации начинают играть определенную роль в этом вопросе. В
настоящее время они играют роль проводников между исполнительной властью и бизнесом,
участвуют в формировании и активизации государственно-частного партнерства по
продвижению инновационных проектов.
В настоящее время повышению конкурентоспособности предпринимательских структур
возможно по двум направлениям: активное освоение низкозатратных ресурсосберегающих
технологий и реализация организационно- экономических мероприятий по развитию
межотраслевых и внутриотраслевых связей, т.е. формирование такой стратегии, которая
обеспечит максимальную реализацию экономических интересов участников рынка.
Вышеизложенное аргументирует предположение о том, что основной стратегией является
производственная. Именно эта стратегия, на наш взгляд, не только является центром «проблемного
поля», совершенствование которой приведет и к решению проблем и ассортиментного, и
кадрового, и технологического, и информационного обеспечения, но и является основой
модернизации всего механизма стратегического управления предпринимательских структур.
В производственной стратегии максимально отражена взаимосвязь основных функций
предприятия, а также необходимость разработки поддерживающих стратегий: товарной,
повышения качества продукции, снижения производственных издержек, инвестиционной и
мотивационной.
Очевидно, что любая модернизация, в том числе изменение стратегии, приведет
к изменениям в сфере управления. Современные тенденции развития инструментария
менеджмента в рыночных условиях сопряжены с трансформацией традиционных и
формированием новых методов управления.
Перспективное развитие отраслевых рынков, модернизация системы стратегического
управления предприятиями промышленности, совершенствование механизма согласования
интересов его агентов обеспечивается инвестициями. Они увеличивают число рабочих мест и
позволяют рационализировать достижение консенсуса между субъектами разнонаправленных
интересов в соответствии с конкретными условиями текущего периода. При этом необходимо
учитывать социальную значимость инвестиций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
MODERN TRENDS OF INVESTMENT SUPPORT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE REGIONAL ECONOMY
Аннотация: В статье рассмотрены особенно актуальные моменты применения
современных механизмов инвестирования в инновационной сфере, а также гибкого и
модифицирующегося взаимодействия рыночных структур в региональной экономике. Одним
из важнейших условий для привлечения инвестиций и последующего экономического
роста региона является создание благоприятного инвестиционного климата. Возможности
привлечения регионом инвестиций определяется инновационной привлекательностью
региональной экономики. Регионы, которые способствуют привлечению инвестиций
в инновационное предпринимательства с помощью качественных и количественных
характеристик, формируют инвестиционную привлекательность.
Автор анализирует состояние инвестиционной привлекательности Тамбовской области.
Тенденции повышения инвестиционной привлекательности региональной экономики
Тамбовской области включают устойчивый приток инвестиций в экономику области
непосредственно в инновационную сферу, который во многом зависит от эффективного
информационного сопровождения инвестиционной политики области как на региональном,
так и на федеральном уровнях.
Особой ценностью статьи являются предложения по совершенствованию инвестиционного
обеспечения инновационного предпринимательства в региональной экономике.
Ключевые слова: Предпринимательство, инновации, инвестиции, инвестиционная
привлекательность, инвестиционное обеспечение, инвестиционный климат, региональная
экономика, модернизация, инновационное предпринимательство.
Annotation: In article are considered especially relevant aspects of the application of modern
mechanisms of investment in innovation, as well as flexible and modifitsiruyushchee interaction of
market structures in the regional economy. One of the key conditions for attracting investment and
subsequent economic growth in the region is the creation of a favorable investment climate. The
possibility of attracting the region of innovative investments is determined by the attractiveness of
the regional economy. Regions that encourage investment in innovative enterprises with the help of
qualitative and quantitative characteristics, form of investment attractiveness.
The author analyzes the state of the investment attractiveness of the Tambov region. The trend
of increasing the investment attractiveness of the regional economy Tambov region include the
steady inflow of investments into the economy of the region directly in the innovation sphere, which
largely depends on effective information support of investment policy of the region, both at the regional and Federal levels.
Special value of this article are suggestions for improvement of the investment support of innovative entrepreneurship of the regional economy.
Keywords: Entrepreneurship, innovation, investment, investment climate, investment software, investment climate, regional economy, modernization, innovative entrepreneurship.
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Успех инновационного предпринимательства во многом зависит от достаточности
ресурсного обеспечения, в том числе и от инвестиционной обеспеченности. В настоящее время
ситуация в инвестиционной сфере определяется, с одной стороны, намечающимся поворотом
российской экономики к выходу из кризиса, а, с другой стороны, нестабильным инвестиционным
климатом. В связи считаем, что рыночный механизм инвестиций в инновационную сферу в
настоящее время находится в стадии активного формирования.
Исследование особенностей инвестиционного обеспечения инновационного процесса
и, в первую очередь, исследование механизмов инвестирования в трансформируемой
экономике имеет принципиально важное значение для нашей страны. Истории уже известны
бесперспективные попытки непродуманного перенесения организационно-экономических
механизмов, сформировавшиеся в других экономических системах, без учета уникальных
местных условий. Чтобы избежать непродуманного копирования, необходимо четкое
понимание места и роли инвестирования в инновационном процессе в настоящее время.
Поэтому представляется целесообразным проанализировать зарубежный опыт и отечественную
практику формирования организационно-экономических механизмов инвестирования.
Категория инвестиции является основной для характеристики инвестиционной
составляющей трансформируемой экономической системы. Состояние инвестиционной сферы,
формирующей факторы производства, определяет конкурентоспособность национальных
экономик и позволяет выявить оптимальную модель расширенного воспроизводства.
Инвестиционная сфера представляет собой систему экономических отношений по поводу
движения (реализации) инвестиций. Одной из основных областей применения инвестиций
должна стать инновационная, так как быстрое развитие НТП, высоких технологий связано
именно с этой областью.
Система инвестиционного обеспечения инновационных предприятий представляет собой
весьма сложный и постоянно развивающийся механизм. До 2010 г. он в основном базировался
на бюджетных средствах, а также децентрализованных источниках целевого назначения,
которые образовывались в структурах управления по соответствующим жестким нормативам.
В 2011 гг. в стране начались реорганизационные мероприятия, связанные с инвестированием
НТП. В частности, было отменено регламентированное распределение прибыли по фондам
экономического стимулирования, ликвидировано большинство отраслевых централизованных
фондов, заметно упрощена система контроля за оплатой труда, либерализованы цены.
В современной экономике в качестве основных источников инвестиционного
обеспечения инновационной деятельности в целом, и предприятий инновационного типа, в
частности, выступают:
- бюджетные средства, выделяемые на федеральном, областном и муниципальном
уровнях;
- собственные средства предприятий, включающие и промышленные инвестиции из
прибыли;
- инвестиции различных видов и типов коммерческих структур (финансовопромышленных групп, инвестиционных фондов, коммерческих банков, страховых
компаний и т.д.)
- кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных
банков;
- иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и компаний;
- средства национальных и зарубежных научных фондов;
- частные средства финансовых лиц.
Классификация по видам источников инвестиционного обеспечения предприятий
инновационного типа представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Источники инвестиционного обеспечения предприятий инновационного типа
Безусловно, важнейшим инвестиционным источником, обеспечивающим решение
крупномасштабных научно-технических проблем, являлись и являются средства бюджетов всех
форм (федерального, областного, муниципального). За счет бюджетных средств выполняются
целевые комплексные программы, формируются различные фонды (РФФИ, РГНФ, Фонд
содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере).
Механизм бюджетного обеспечения инновационного предпринимательства, в первую
очередь, должен быть направлен на обслуживание фундаментальных научных исследований,
которые являются основой научно-технического прогресса. Инвестиционное обеспечение
предприятий инновационного типа по приоритетным направлениям должно осуществляться
на основе солидарности заинтересованных заказчиков с привлечением федеральных,
областных бюджетов и средств заинтересованных предприятий и организаций.
Предприятия, занимающиеся прикладными исследования, обеспечиваются, главным
образом, за счет заинтересованных организаций при непосредственной поддержке государства.
Если исследование, направленное на разработку и создание инновации, ориентированно на
рынок, то финансирование государством становится минимальным, или совсем прекращается.
При инвестиционном обеспечении предприятий инновационного типа государству
следует определить приоритетные, первоочередные направления вложения бюджетных
инвестиций. К ним мы можем отнести, прежде всего: 1) производство продукции, не имеющей
зарубежных аналогов, при условии защищенности ее отечественными патентами или
аналогичными зарубежными документами; 2) производство экспортных товаров несырьевых
отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке, на уровне лучших мировых образцов; 3)
углубленная переработка древесины, производство стройматериалов, камнеобработка; 4)
производство продовольственной продукции; 5) развитие транспортной инфраструктуры; 6)
улучшение экологической обстановки на территории страны.
Перечисленные приоритеты должны лечь в основу системы федеральных, региональных
и отраслевых инновационно-инвестиционных программ и получать первоочередную
государственную поддержку в виде прямых инвестиций, льготных кредитов, налоговых льгот
и т. д.
В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, и, как следствие,
низкой активности частных инвесторов, а также ограниченностью возможностей бюджетов
различных уровней, основным источником инвестиционного обеспечения, на протяжении
последних шести-семи лет остаются собственные средства (прибыль и амортизационные
отчисления) инновационного предприятия. Как показывает мировая практика, 80-90%
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инноваций в мире финансируется промышленными предприятиями преимущественно за
счет собственных финансовых средств. Прибыль и амортизационные отчисления являются
результатом кругооборота средств, вложенных в производство, и относятся к собственным
финансовым ресурсам предприятия, которыми они распоряжаются самостоятельно.
Оптимальное использование амортизационных отчислений и прибыли по целевому
назначению позволяет возобновить производство продукции на расширенной основе.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия - это многоцелевой источник
финансирования его потребностей, но основные направления ее использования можно
определить как накопление и потребление. Пропорции распределения прибыли на накопление
и потребление определяют перспективы развития предприятия.
Но, несмотря на сокращение доли прибыли и увеличения амортизации, в случае внедрения
или разработки конструктивных и технологических новинок, она может быть использована на
обновление и расширение производства, осуществление научно-исследовательских, освоение
новых видов конкурентной продукции, увеличение собственных оборотных средств, а также
иные цели, содействующие укреплению материально-технической базы предприятия.
В настоящее время в России предприятия инновационного типа с длительным
технологическим циклом производства в условиях инфляции не смогли сохранить собственные
средства, что привело к их тяжелому финансовому положению. В связи с этим практически
все промышленные и инновационные предприятия лишены реальной возможности
финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств.
В этом случае, если недостаточно собственных средств у предприятия инновационного
типа, а в потенциале имеется солидный научный задел, можно прибегнуть к дополнительной
эмиссии ценных бумаг. Естественно, этот путь доступен лишь предприятиям, которые
организованы в форме закрытых или открытых акционерных обществ.
Говоря о сбережениях населения, следует подчеркнуть, что они считаются одним
из основных источников для инвестирования. В последние годы предпринимаются
многочисленные и разносторонние попытки привлечь сбережения российских граждан
для целей инвестирования не только реального сектора экономики, но и инновационных
предприятий. При этом некоторые иллюзорно полагают, что достаточно заинтересовать
население в хранении денег в банке, который вложит их в производство, и все изменится –
начнется экономический рост.
В создавшейся в России ситуации пока нет реальной возможности привлечь сбережения
населения в качестве инвестиций в инновационное производство в размерах, достаточных
для возобновления устойчивого экономического роста. Тем не менее, объективно существует
ряд значимых в макроэкономическом плане обстоятельств, способных позитивно повлиять
на ситуацию. Не прямые государственные инвестиции, а меры по поднятию благосостояния
населения и привлечению его средств для нужд экономического роста могли бы позволить
добиться желаемого эффекта, т.е. начала устойчивого экономического роста, поскольку
это повысило бы ответственность предприятий за эффективное ведение производства, их
активность и конкуренцию по привлечению инвестиций.
Проблема состоит в стимулировании эффективного притока иностранного капитала.
В этой связи встает два вопроса: во-первых, в какие сферы приток должен быть ограничен,
а во-вторых, в какие отрасли и в каких формах следует, в первую очередь, его привлекать.
Иностранный капитал может привлекаться в форме частных зарубежных инвестиций - прямых
и портфельных, а также в форме кредитов и займов.
Прямые иностранные инвестиции - это нечто большее, чем простое финансирование
капиталовложений в экономику, хотя само по себе это крайне необходимо России. Прямые
зарубежные инвестиции представляют также способ повышения производительности и
технического уровня российских предприятий. Размещая свой капитал в России, иностранная
компания приносит с собой новые технологии, новые способы организации производства и
прямой выход на мировой рынок.
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод, что инвестиции в
экономику - один из важнейших способов вывести производственные, инновационные отрасли
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Российской Федерации из застоя, поднять уровень производства в стране до необходимой
для нормального функционирования экономики отметки, данная проблема, безусловно,
заслуживает особого внимания.
Складывающийся уровень инвестиций недостаточен для обеспечения устойчивого
экономического роста, основанного на формировании механизма постоянного повышения
эффективности производства. Для этого необходимо, как минимум, удвоение темпов роста
инвестиций, возможное только в случае привлечения для этих целей дополнительных
финансовых ресурсов - как внутренних, так и внешних. Свою позитивную роль в активизации
инвестиционных процессов в промышленности сыграть не только государство, но и банковская
система, система венчурного инвестирования, система инвестиционных фондов и частные
инвестиции. Следовательно, представляется целесообразным провести анализ протекания
инвестиционных процессов в инновационном секторе промышленности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализационных процессов
на конкурентные отношения естественных монополий. Вследствие усиления влияния
глобализации происходит трансформация конкурентных отношений, в результате чего на
первое место выходит конкуренция между естественными монополиями на международном
рынке. Кроме того, появляются новые формы конкурентных отношений такие, как
внутрикорпоративная конкуренция за потребителей, а также транснациональная, что ведет к
наращиванию конкурентных преимуществ.
Ключевые
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естественные
монополия,
глобализация,
конкуренция,
транснациональные корпорации.
Abstract: This paper examines the impact of globalization processes on the competitive relationship of natural monopolies. Due to the growing influence of globalization, the transformation of
the competitive relations , resulting in the first place there is competition between the natural monopolies in the international market . In addition, new forms of competitive relations such as intracorporate competition for consumers , as well as transnational , which leads to build competitive
advantage.
Keywords: natural monopoly , globalization, competition , multinational corporations .
В соответствии с документами ООН глобализация представляет собой комплекс
трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями и
организациями, а также институтами и рынками проявляющийся в расширении потоков
товаров, финансовых средств и технологий, усилении влияния международных институтов
гражданского общества, глобальной деятельности транснациональных корпораций,
расширении масштабов международных коммуникаций и информационных обменов, а также
во все большей интеграции преступной деятельности [3].
Активизация современных глобализационных процессов предполагает:
- выход экономических интересов хозяйствующих субъектов за государственные
рамки, что ведет к расширению сфер деятельности различных бизнес-структур;
- поднятие национальных экономических проблем на мировой уровень, для решения
которых необходим учет мировых хозяйственных интересов, а также мобилизация
мировых ресурсов;
- зависимость развивающихся государств от экономической ситуации в ведущих
странах мира;
- координацию в общемировых масштабах национальных экономических и
финансовых политик.
При этом, глобализации как тенденции мирового экономического развития присущ ряд
внутренних противоречий, таких как:
- дисбаланс экономических интересов развитых и развивающихся стран;
- различие требований глобализационных процессов к развитым и развивающимся
странам, а с другой стороны неготовность национальных государств следовать
этим требованиям. Данное противоречие проявляется в нежелании развитых стран
25.04.2014 год.
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брать на себя ответственность за усиление процессов экономической глобализации,
а также нежелании жертвовать национальными интересами в краткосрочном
и среднесрочном периоде экономическими интересами. В свою очередь,
развивающиеся страны отказываются жертвовать национальным суверенитетом, в
интересах глобализации;
Снятие данных противоречий возможно лишь при активном участии национальных
хозяйств в процессе глобализации, а также их воздействии на него.
Следует отметить, что в современных условиях, глобализационные процессы затрагивают
не только макроэкономический уровень, но и отдельно взятые хозяйствующие субъекты.
Именно они устанавливают экономические, производственные, технические, научные связи с
зарубежными партнерами, создавая либо приобретая компании в других странах, формируя
ТНК, международные альянсы и синдикаты. Таким образом, основной особенностью процесса
глобализации на микроэкономическом уровне является стратегическая направленность
деятельности компаний, территориально охватывающая различные государства.
Усиление глобализационных процессов в современном мире ведет к трансформации
конкурентных отношений. В результате, под воздействием глобализации конкуренция
выходит на качественно новый уровень, в первую очередь проявляющийся на глобальном,
межгосударственном и национальном уровне, что ведет к наращиванию конкурентных
преимуществ.
Так, под воздействием глобализационных процессов происходит трансформация
конкуренции в многоуровневую систему, предполагающую развитие специфических форм
конкурентных отношений в зависимости от соотношения глобального и национального
уровней (рис.).
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Рис. Трансформация конкурентных отношений естественных монополий
В результате чего происходит трансформация системы внешних факторов,
детерминирующих деятельность естественных монополий в России:
- вовлечение естественных монополий в новую систему конкурентных отношений
(развитие конкурентных отношений на внутригосударственном, транснациональнонациональном, транснациональном и внутрифирменных уровнях);
- развитие информационных и инновационных технологий;
- экспорт капитала;
- формирование транснациональных корпораций;
- миграция трудовых ресурсов,
- обусловленных продвижением естественных монополий на международные403
рынки.
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В результате, одним из основных признаков современного этапа глобализации является
появление на мировом рынке транснациональных структур, большая часть деятельности
которых зачастую не регулируется ни государством, ни международным правом. К числу
таких структур относятся транснациональные корпорации и транснациональные банки,
экономический потенциал которых в ряде случаев превосходит бюджеты многих существующих
государств.
Транснациональные корпорации, использующие в полном объеме возможности
глобализации, сегодня играют решающую роль в экономическом развитии не только
различных сфер деятельности, а также ряда государств и регионов. Например, 500 ведущих
транснациональных корпораций охватывают ныне свыше 1/3 экспорта обрабатывающей
промышленности, 3/4 мировой торговли сырьевыми товарами, 4/5 торговли новыми
технологиями. Общий капитал ныне действующих транснациональных корпораций составляет
свыше 2,6 трлн. долл. США [1].
Появление и распространение транснациональных корпораций носит глубоко
закономерный, базисный характер, а концентрация производства в форме диверсификации
распространила господство монополий на многие отрасли. Интернационализация
производства открыла для монополистической эксплуатации весь мир, повысила значение
«гонки» прямых заграничных капиталовложений в экономической экспансии. В результате
резко возрастает значение так называемой «зарубежной продукции» данных компаний. При
этом, глобализация и инновационная деятельность, изменения в поведении и предпочтениях
потребителей, способствует обострению конкуренции между крупнейшими компаниями на
мировых рынках.
Таким образом, в современных условиях происходит смена приоритетов в системе
мировых хозяйственно-экономических отношений от доминирующей роли торговых
организаций и банковских структур к превалирующей роли монополистических образований
(в России эта роль принадлежит естественным монополиям). В условиях глобализации именно
естественные монополии во многом обеспечивают реализацию стратегических интересов
государства, способствуют повышению экономической безопасности национального хозяйства
и конкурентоспособности на мировых рынках, а также являются жизнеобеспечивающими
отраслями российской экономики.
В России процесс транснационализации естественных монополий, начался относительно
недавно. При этом, уже в 2008 г. такие российские транснациональные компании как ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «НОВАТЭК», а также предприятия отрасли связи и банковской сферы вошли в список
GIobal-500 журнала «Financial Times», по размеру рыночной капитализации. Однако, следует
отметить, что показатели уровня концентрации финансового и промышленного капитала
российских компаний значительно ниже мировых аналогов. Например, средний индекс
транснационализации в 2004 г. 100 крупнейших ТНК мира составил 56,8 %, при этом индекс
транснационализации крупнейших российских корпораций (ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ»
и др.) был равен 34,9 % [2], так в данном списке Россия представлена в большей степени
компаниями, чья деятельность связана с добычей и переработкой нефти и газа. Следует
отметить, что согласно индексу транснационализации Россия находится на том же уровне, что
и Бразилия, указывая на схожесть моделей развития национальной и бразильской экономик.
Под влиянием глобализационных процессов трансформируется сама структура
деятельности естественных монополий, что обусловлено ростом числа сделок по приобретению
привлекательных активов, ведущие к росту их капитализации. Усиливающееся воздействие
глобализации вынуждает предприятия отраслей естественных монополий проводить
агрессивную политику увеличения своих активов за счет сделок слияний и поглощений, что
ведет к увеличению инвестиционных возможностей, способствует продвижению предприятий
на внутренних рынках и получению возможности доступа к новым передовым технологиям,
а также способствует развитию собственного производственного потенциала. Например,
показатель общей стоимости сделок по приобретению активов в 2011 г. достиг 626,2 млрд.
долл., при этом объем сделок по слиянию и поглощению составил 64,3%.
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Именно внешнеэкономические операции приносят естественным монополиям основную
долю прибыли, позволяя маневрировать в мировом масштабе, перебрасывая ресурсы и
производство из одного района земного шара в другой, способствуя притоку финансовых
средств в национальную экономику. При этом, следует отметить, что приток нефтедолларов
способствует росту денежной массы относительно темпов экономического роста, что ведет к
опережающему росту заработной платы в сравнении с производительностью труда, следствием
чего является рост уровня розничной торговли. В результате, естественные монополии
топливно-энергетического комплекса России, наравне с промышленно-развитыми странами
реализуют свои интересы в политических, экономических, инвестиционных, технологических
и других сферах мировой экономики.
В-первую очередь это связано с международным характером производства и сбыта
продукции российских естественных монополий топливно-энергетического комплекса,
специфическими особенностями их производственно-сбытовой деятельности на мировых
рынках, а также использованием конкурентных преимуществ страны и отрасли. С целью
повышения конкурентных преимуществ данные компании зачастую злоупотребляют
доминирующим положением, устанавливая зависимость поставок товаров и услуг от принятия
ограничений в отношении конкурентов, вступая в ценовой сговор, а также прибегая к
трансфертному ценообразованию. Кроме того, национальные естественные монополии
топливно-энергетического комплекса, с целью завоевания рынка, все чаще используют
вертикальную интеграцию, что создает дополнительные конкурентные преимущества.
Следует отметить, что непрерывная инновационная деятельность естественных
монополий, способствует укреплению их конкурентоспособности на микроуровне, становясь
фактором эффективного роста самих монополистических образований на международной
арене. Осуществляя целенаправленный и системный поиск экзогенных и эндогенных
источников инноваций, позволяющих открывать новые возможности предпринимательства,
а также использовать их в своей инновационной деятельности, естественные монополии
генерируют полученные знания и технологии, с целью расширения рынка сбыта.
Таким образом, что под воздействием усиливающихся глобализационных процессов,
естественные монополии обладая мощными финансовыми и управленческими структурами,
в меньшей степени подвержены влиянию экономических кризисов, а также способны
использовать эффект экономии от масштаба с целью максимизации прибыли. Следовательно,
увеличение масштабов деятельности естественных монополий, за счет реализации новых
инвестиционных проектов, осуществления сделок по слияниям и поглощениям, реализации
стратегических соглашений, способствует повышению их конкурентоспособности на
международном уровне, а также национальной экономики в целом. Кроме того, использование
имеющегося человеческого потенциала в совокупности с глобальной системой управления
позволяет естественным монополиям наиболее эффективно размещать источники
материально-технического снабжения, производства и сбыта, а имеющиеся дополнительные
привилегии, способствуют получению дополнительной выгоды и возможность воздействовать
на различные политические и экономические структуры мировой экономики, лоббируя
собственные интересы.
Список использованных источников:
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ПРЕТПРИЕМАЧКИТЕ МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНОТО
ЗНАЧЕЊЕ ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА
ENTREPRENEURIAL SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND THEIR IMPORTANCE FOR THE MACEDONIAN ECONOMY
Апстракт: Малите и средни претпријатија се основни носители на економските
активности во Македонската економија. Претпријатијата за да можат да опстојат во
опкружувањето каде конкуренцијата е поизразена и поостра, мораат да креираат стратегии
кои ќе придонесат за нивно поефикасно работење. Продуктивноста и конкурентноста се слаби
точки на Македонската економија. Поради тоа, особено внимание треба да се посветува на
подобрувањето на националната конкуретност и продуктивност.
Конечно, за да се подобри ефикасноста на претпријатијата, Владата на Република
Македонија разви национална стратегија за развој на претпријатијата во кои акцентот е на
малите и средни претпријатија, имајќи предвид дека тие се најмногубројни во Република
Македонија.
Клучни зборови: претприемаштво, организациона форма, продуктивност, економичност,
ефикасност.
Abstract: Small and medium enterprises are the main drivers of economic activity in Macedonian economy. Enterprises, so they can survive in the environment where competition is more
pronounced and sharper, you must create strategies that will contribute to their efficient operation.
Productivity and competitiveness are weak points of the Macedonian economy. Therefore particular
attention should be given to improving national competitiveness and productivity.
Finally, to improve the efficiency of businesses, the Government of Macedonia has developed a
national strategy for the development of businesses in which the emphasis is on small and medium
enterprises, taking into account that they are most in R. Macedonia.
Key words: entrepreneurship, organizational form, productivity, economically, efficiency .
Вовед
Малите и средни претпријатија во Република Македонија се значаен фактор за раст
и развој на Македонската економија. Во сегашните услови каде постои економска криза
тешко е да се равива националната економија. Отежнато е и финансирањето на малите и
средни претпријатија кои се борат со завиден број на бариери но, сепак флексибилноста
и иновативноста им овозможува да завземат значајно место во Македонската економија.
Макроекономските мерки им овозможија да опстанат иако е познат фактот дека постои голема
стапка на нивен морталитет, тие сепак опстојуваат и се директни учесници во конкурентската
пазарна борба.
Претприемачките мали и средни претпријатија и нивното значење за Македонската
економија
Малите и средни претпријатија се основни носители на економските активности
во македонската економија. Претпријатијата за да можат да опстојат во опкружувањето каде
конкуренцијата е поизразена и поостра, мораат да креираат стратегии кои ќе придонесат за
нивно поефикасно работење. Продуктивноста и конкурентноста се слаби точки на македонската
економија. Поради тоа, особено внимание треба да се посветува на подобрувањето на
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националната конкуретност и продуктивност, преку преземање на микроекономските реформи
1
и тоа:
- Намалување на трошоците на работењето на малите и средни претпријатија преку
намалувањето на даночните оптоварувања;
- Воведување задолжителен сертификат на македонските производи наменети за
извоз, како и за производи што се увезуваат во Македонија;
- Зголемување на флексибилноста и мобилноста на работната сила, што подразбира
усогласување на Законот за работни односи со социјалните партнери;
- Зголемување на буџетските средства за наука, развој и истражување;
- Реформи во образованието, во согласност со потребите на современата пазарна
економија и формирање на центар за менаџерско образование.
Правното и регулаторно опкружување сè уште не создава поволни услови за развој
на претпријатијата и претприемаштвото во Р. Македонија. Иако се преземени повеќе
мерки (воведувањето на едношалтерскиот систем и сл.), сепак постојат потешкотии околу
воведувањето на лиценци. Даночниот систем исто така, не е доволно стимулативен а од друга
страна и даночната администрација не е доволно ефикасна. Покрај намалувањето на даноците
и воведувањето на рамен данок, односно даночни олеснувања при реинвестирање на
добивката, како друга мерка што се презеде за постигнување на одделни олеснувања во поглед
на оданочувањето е можноста за електронско плаќање на даноците и следење на даночните
обврски од страна на даночните обврзници. Интернационализацијата на претпријатијата е
проследена со големи трошоци и висок финансиски и деловен ризик. Основна цел за тоа е да
се намалат бариерите за извоз, како и давачките за увоз, да постои поголема информираност
на сопствениците за странските пазари, закони и регулативи.
Приватната сопственост во претпријатија е доминантна и таа ќе продолжува и во
наредниот период затоа што некои од претпријатијата сè уште не се приватизирани. Најголеми
инвестиции има во градежништвото и во рударството, другите сектори се со помала динамика,
но во иднина тоа би можело да има поинаква динамика поради приливот на странските
инвестиции и развивањето на слободните зони. Промоцијата на нашата земја на странските
инвеститори мора да се развива на повисоко ниво и да има поинаква насока на движење
отколку што ја имаше досега. Тоа би предизвикало и воведување на низа постапки кои значат и
креирање промени проследено со организирани координирани активности.
Во Македонија во 2011 година влегле 200 милиони евра странски инвестиции според
Виенскиот институт за економски студии, кој направил анализа за Централна и Источна Европа.
Според нивната проценка Македонија пак ќе биде на дното по странски директни инвестиции
не само во регионот, туку и во цела Европа. Според проценките на Владата во Македонија истата
година влегле 350 милиони евра, односно ќе влезат две милијарди евра до 2015 година. Тие ќе
овозможат нови вработувања како и подобрување на животниот стандард на македонското
население. Ако се направи една паралела меѓу бројот на вработени во 2004 и 2009, тој се
зголемил двапати.
Според советот на Народна банка на Македонија анализирал дека поволните движења на
работната сила продолжиле и во 2009 и покрај влошената состојба на реалната економија. Во
2008 стапката на невработеност била 37,3%, во 2009 38,4%, додека во 2011 година бил 31,4%, со
забележителен надолен тренд.

1

Програма за работа на Владата на РМ во периодот 2006-2011.стр.23
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Графикон бр.10

Извор: Статистички годишник, 20.06.2012, стр. 43.
Како се движеле бројот на вработени според нето-плата може да се согледа на следниот
графикон:
Графикон бр.11

Извор: Статистички годишник, 20.06.2012, стр. 44.
Вкупниот извоз на македонските компании во странство во 2011 година пораснал за
34,9%. Според Државниот завод за статистика тој изнесувал 4,5 милијарди долари. Во 2011 год.
тој пораснал за 28,5% односно тој изнесува 5,5 милијарди долари.
Исто така се зголемува и бруто надворешниот долг изразен во проценти од БДП. Во
периодот од 2011 година тој од 17,7% постојано расте од година во година и во 2011 година
достигна 27,4%.
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Графикон бр.13

Извор:http: //www.nbrm.mk. Годишен извештај за 2011, стр.41
Иако финансиските и економските услови почнаа да се подобруваат, ризици сè уште
постојат, особено поради големиот дефицит на тековната сметка и нејасните текови на
побарувањата и напредокот на глобалната економија и на финансиските пазари во светот.
Политиката на нашата земја треба да се движи кон намалување на ризиците и во насока на
поддржување на растот. Предвидувањата што ги прави ММФ се дека економијата во Македонија
постепено ќе закрепнува, како резултат на растот на трговските партнери на Македонија,
подобрените финансиски услови и релативно стабилната позиција на македонскиот банкарски
сектор. Експертите се оптимисти за македонската економија и тврдат дека флексибилноста ќе
ја одведе земјата во права насока на раст и развој.
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ПРОЦИКЛИЧНОСТА НА НЕВРАБОТЕНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА
Абстракт: Македонската економија, како и сите пазарни економии поминува низ фази
на деловните циклуси. Користејќи ги официјалните податоци на надлежните институции
истражувана е стапката на невработеност од аспект на нејзиното однесување во време на
деловните циклуси и тоа според насоката на нејзиното движење во период од последните
две децении (1993-2013 година). Резултатите покажуваат нејзино атипично однесување, кое
најчесто е проциклично, што отстапува од вообичаеното теоретско гледиште во економијата.
Вовед
Постоењето на деловните циклуси е еден од најсериозните макроекономски феномени
при што вкупните економските активности во една национална економија на краток и среден
рок флуктуираат со нивно наизменично зголемување во периоди на експанзија и намалување
во периоди на рецесија. Ваквите периодични и повторливи секвенци на вкупните економски
активности се нарекуваат деловни циклуси (Abel A.B., Bernanke B. S., Croushore D., 2008, p. 284).
Клучни карактеристики на деловните циклуси произлегуваат од фактот дека: се работи за
вкупните економски активности; постојат фази на експанзија и контракција на активностите;
во основа, постои заедничко движење на варијаблите; тие се повторливи, но не и периодични;
и се одликуваат со упорност. Иако секој деловен циклус е специфичен и различен од другите,
макар и по карактеристиките на неговата должина и интензитет, сепак „сите деловни циклуси
личат еден на друг“ (Lucas R., 1977, p. 10) особено од аспект на фактите за однесувањето на
клучните макроекономски варијабли во времето на економските флуктуации. Тие, по правило,
имаат многу сличности во однос на насоката во која се движат при постоењето на циклусот
прикажувајќи проциклични, антициклични или ациклични склоности; и времето на точките на
нивниот пресврт при што истите можат да се водечки, коинцидентни или задоцнувачки.
Влијанието на деловните циклуси врз нивото на вработеноста и невработеноста на
работната сила, како едни од клучните макроекономски варијабли, е огромно. За време на
експанзија, по правило, вработеноста расте, а невработеноста се намалува и обратно, во време
на рецесија невработеноста се зголемува, за што постои многубројна статистичка евиденција
од многу земји во светот. Истражувањата на глобално ниво покажуваат дека „стапката на
невработеност го забележува своето најголемо зголемување токму во годината на рецесија.“
(Kose M.A., Loungani P., Terrones M. E., 2012, p. 8).
Овој труд ја истражува насоката на движење на стапката на невработеноста во
македонската економија во времето на деловните циклуси низ кои поминуваше вкупната
економија во периодот на последниве две децении (1993-2013 година), со цел да утврди дали
таа се однесува проциклично, антициклично или ациклично.
Податоци
Податоците што се користат во трудот произлегуваат од официјалните конечни податоци
што ги објавуваат надлежните институции во државата, пред сè Државниот завод за статистика,
Народната банка и Министерството за финансии.
Методологија
Определувањето на фазата од деловните циклуси во кои се наоѓа една економија се врши
врз основа на следењето на една, неколку, повеќе или голем број на економски варијабли
заедно. Кога циклусот се определува врз основа на движењето на една варијабла, тоа скоро
страна | 410
01.05.2014 год.

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

исклучиво се прави врз основа на флуктуацијата на БДП на полугодишно или годишно ниво
заради фактот што „идентификувањето на националната рецесија се прави врз основа на два
консекутивни квартали на намалување на националниот БДП“ (Kose M.A., Loungani P., Terrones
M. E., 2012, p. 7). Кога циклусот се определува и следи со неколку или повеќе варијабли, предвид
се земаат уште и стапката на невработеност и вработеност, стапката на инфлацијата и растот
на паричната маса, движењето на реалните плати и на просечната продуктивност на трудот,
движењето на трошоците на деловните субјекти, некои финансиски варијабли како што се
номиналните и реалните каматни стапки, цените на акциите на берзите и сл. Ако циклусите се
следат преку голем број на варијабли, тогаш тоа се прави преку неколку десетици поединечни
варијабли вклучувајќи и индикатори за реалниот сектор, фискални и монетарни варијабли,
индикатори за екстерниот сектор и други. Во нашиот случај фазата на циклусот ќе ја определиме
само врз основа на движењето на БДП на земјата и тоа на годишно ниво.
Резултати, дискусија и толкување
Македонската економија во последниве две децении помина низ неколку деловни
циклуси со различно времетраење и интензитет. Податоците се поместени во Табелата 1. Во
периодот 1993-1995 година економијата помина низ продолжена и силна рецесија која започна
уште во претходниот период. Благото опоравување започна во 1996-1997 година и продолжи
со период на тригодишна експанзија (1998-2000) за во 2001 година економијата повторно да
се соочи со силна рецесија и пад на БДП од 4,5%. Опоравувањето од 2002 година продолжи со
натамошна шестгодишна експанзија (2003-2008) со релативно динамични стапки на раст. Во
2009 година економијата повторно влезе во рецесија, за потоа, сè до 2013, да поминува низ
наизменични надолни и нагорни флуктуации.
Табела 1
Движењето на стапки на раст на реалниот БДП и стапката на невработеност
во Македонија 1993-2013 година
година

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

раст на БДП (во
%)

-7,5

-1,8

-1,1

1,2

1,4

3,4

4,3

4,5

невработеност
(во %)

27,7

30,0

35,6

31,9

36,0

34,5

32,4

32,2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-4,5

0,9

2,8

4,6

4,4

5,0

6,1

5,0

-0,9

2,9

30,5

31,9

36,7

37,2

37,3

36,0

34,9

33,8

32,2

32,0

2011

2012

2013

2,8

-0,4*

3,1*

31,4

31,0

29,0

*претходни и проценети податоци
Извори: http://www.nbrm.mk/ - Статистика – Основни економски показатели за РМ; и
http://www.stat.gov.mk/ - Соопштенија за БДП и Пазар на труд
Врз основа на наведените податоци, може да се констатира дека македонската економија
во последниве две децении поминала низ релативно нестабилен период што се одликува со
периоди на четири рецесии, од кои една подолготрајна и три периоди (фази) на експанзија од
кои два подолготрајни.
Стапката на невработеност како варијабла во економската теорија се смета дека е
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антициклична и коинцидентна, односно дека во периоди на рецесија таа се зголемува, а
во периоди на експанзија се намалува. Во случајот со Македонија забележливи се бројни и
суштински колебања од оваа закономерност. Но пред да преминеме на проблемот на цикличната
насока на стапката на невработеност во македонската економија, прво да констатираме дека
во целиот истражуван период таа е невообичаено висока со просечно ниво од над 30%. Тоа
се должи на нејзината доминантна структурна карактеристика. „Секогаш кога невработеноста
останува висока во подолг временски период, потребно е да се направат анализи во врска со
тоа во која мера високата невработеност е структурна, а не циклична.“ (Diamond P., 2013, p. 410).
Во време на деловните циклуси стапката на невработеност флуктуираше колебливо.
Во периодот на најострата рецесија од 1993-1995 година стапката на невработеност се
зголемуваше и беше антициклична, но кога економијата почна да се опоравува и да се движи
кон експанзија, таа повторно покажуваше знаци на зголемување и стана проциклична (1997 г.).
Потоа таа почна да се намалува, односно да биде антициклична (1998-2000 г.), за во времето на
рецесијата од 2001 година таа да продолжи невообичаено да се намалува и да биде повторно
проциклична. Ваквото отстапување од очекуваните закономерности во највидлива форма
продолжија во периодот на шестгодишната економска експанзија (2003-2008 г.) кога стапката
на невработеност започна да расте со невообичаена динамика и достигна ниво од 36-37%, при
што таа се однесуваше типично проциклично. Кога економијата од фаза на експанзија влезе во
рецесија (2009 г.) и продолжи наизменично да флуктуира на годишна основа сè до 2013 година
стапката на невработеност почна прво да стагнира (2009-2010 г.) и да покажува знаци на благо
намалување (2011-2013 г.) со што во суштина повторно се однесуваше проциклично.
Ваквото нејзино однесување може да значи дека таа не само што не е атициклична, туку
напротив, во основа, таа е проциклична, па дури е и задоцнувачка варијабла за време на
деловните циклуси со релативно долг период на доцнење од над 1 година. Кои се причините што
стапката на невработеноста како важна макроекономска варијабла се однесува нетипично и
проциклично во времето на деловните циклуси во македонската економија треба дополнително
да се истражува. Во современата економија постојат уверувања што тврдат дека „станува
вообичаено дека различно се препознаваат кризите во земјите со растечките економии од оние
на земјите со развиени економии, со различен сет на варијабли што се употребуваат за секоја
од овие категории.“ (Shin H. S., 2013, p. 3). Еден дел од причините можеби произлегуваат токму
од фактот дека деловните циклуси се феномен на развиени пазарни економии, а македонската
економија, како и сличните на неа, сè уште не функционира како целосно пазарна економија.
Заклучок
Македонската економија во последниве две децении, врз основа на движењето на БДП,
помина низ неколку фази на деловните циклуси, односно низ четири рецесии, две фази на
опоравување и три експанзии. Стапката на невработеност за време на овие циклуси најчесто се
однесуваше проциклично, што е прилично неочекувано и спротивно на теоретските економски
закономерности. Ваквото однесување е најзабележително за време на шестгодишната
економска експанзија (2003-2008 г.) и периодот на постојани и наизменични годишни
промени на рецесија и економско опоравување (2009-2013 г.). Постојат знаци дека стапката на
невработеност претставува и задоцнувачка варијабла во деловните циклуси на македонската
економија што може да биде предмет на дополнително истражување.
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ПРЕДВИДУВАЊЕ НА КРИЗИТЕ
PREDICTION OF CRISES
Апсракт: Финансиските пазари во денешно време се интегрираат низ целиот свет коешто
интегрирање предизвикува нови идеи во креирањето на економските политики. Развојот
на електрoнските финансиски трансакции овозможуваат брза размена на информации при
валутните промени и трансакцијата на валути, а тоа придонесува поголем обем и зголемување
на ефикасноста со глобалните комуникации. Изработувачите на стратегии со цел намалување
на ризиците од кризи и те како им е овозможен побрз пристап до релевантни информации кои
за нив се од есенцијален карактер за експертски анализи и донесување на соодветни решенија
.
Клучни зборови: валутен курс, валутни промени, финансиски трансакции, фискална
политика, странски инвестиции, задолженост, флуктуација на цени
Abstract: The financial markets nowadays integrate throughout the world, and this integration
causes new ideas in creation of economic policies. The development of electronic financial transactions enable rapid exchange of information in currency changes and currency transactions, and that
contributes to a larger scale and increased efficiency with global communications. The developers
of strategies in order to minimize the risks of crises have been enabled faster access to relevant information which for them is of essential character for expert analysis and adopting of appropriate
solutions.
Key words: Currency exchange rate, currency changes, financial transactions, fiscal policy, foreign investment, debt, fluctuation of prices
Финансиските пазари во денешно време се интегрираат низ целиот свет коешто
интегрирање предизвикува нови идеи во креирањето на економските политики. Развојот
на електрoнските финансиски трансакции овозможуваат брза размена на информации при
валутните промени и трансакцијата на валути, а тоа придонесува поголем обем и зголемување
на ефикасноста со глобалните комуникации. Изработувачите на стратегии со цел намалување
на ризиците од кризи и те како им е овозможен побрз пристап до релевантни информации кои
за нив се од есенцијален карактер за експертски анализи и донесување на соодветни решенија
.
Големите финансиски центри на моќ и големите финансиски берзи во екстремни
околности не можат на време да ги спознаат симптомите за можна криза, а тоа да се потсетиме
на минатото, ни се случува повеќепати. За пример, ќе ја спомнам кризата во 1994 год. што го
погоди Мексико или Тајланд во ’97-та година. Валутата во Мексико пред нејзиниот пад воопшто
не беше нападната од екстремно девалвирачки бран што исто се случуваше и во Тајланд, а за
податок кој што ние економистите би рекле загрижувачки не е променета и каматната стапка
во загрижувачки размери.
Тревогата започнува обично со притисокот на валутните курсеви, но тој сигнал во
специфични случаи не е и релевантен бидејќи секој случај на криза има специфичност, а и
во симптомите загрижува фактот дека во овие времиња на „евро пријателства“ вешто би го
камуфлирале негативниот тренд на валутните движења.
Целта на економистите е да се справат со вака димензионирани нарушувања на
финансиските пазари и да се извлечат клучните индикатори за можните кризи, а воедно да се
направат и системи за рано откривање на кризите.
Економистите главно составени од експертски тимови се насочуваат кон изнаоѓање на
заеднички карактеристики односно сличности за кризите, а воедно нивно процесуирање низ
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информатичките системи, а нивното систематизирање би се стремело кон нивно минимизирање
односно зголемување на капацитетот за препознавање на кризата на финансискиот
пазар и елементите кои се битни од стратешки карактер за одреден финансиски систем.
Предупредувачките системи односно препознатливоста се спроведува со добро разработена
методологија со што би се реагирало во случаи каде имаме несекојдневни карактеристики
за нарушување на финансискиот систем. Непобитен е фактот дека капацитетот на одреден
финансиски систем во односната држава различно и во различни димензии го прима сигналот,
а и реакцијата во време и начин е различна. Тоа зависи од капацитетот на информации и
експертскиот начин на анализа воедно и системската реакција во даден момент.
Бројните истражувања од страна на релевантните институции како и меѓународните
организации ММФ, покажуваат дека правењето модели за рано предвидување на кризите се
од важен карактер за движењето на финансиските текови вклучувајќи ги тука причинителите
за појавата на кризи и временскиот распон за совладување на истите.
Анализата на цела лепеза на надворешни фактори како на пример, опаѓањето на трговската
размена, брзото зголемување на каматните стапки и појавувањето на застојот во комуникацијата
во глобални рамки, неурамнотежениот биланс на финансиските текови, фискалниот дефицит,
растот на вредноста на пооделни валути, се едни од мноштвото индикатори кои ги најавуваат
односно се симптоми за појавување на кризите. Лошото управување со добивката од вложениот
капитал, особено преку провизијата со имплицитни и експлицитни показатели, со стапки на
размена од приватни и државни кредитори претставуваат дополнителен проблем.
Актерите на финансискиот пазар некогаш манипулирајќи со финансиските трансакции
од типот нереално вреднување на одредена валута после процес на стабилизација во
постинфлационен период, исто така, може да предизвика турболенции во финансискиот
систем на одредена земја. Брзата експанзија на домашниот финансиски сектор исто така може
да резултира со нискоквалитетни портфолија за заеми и сериозна подложеност на удари врз
курсот на одредена валута.
Азиската криза од 1997/99 година, исто така беше централна тема на анализа на
финансиските пазари и привлече големо внимание за експертите. Тука можеме да го споменеме
фактот и сознанието дека не е неопходно да се појават препознатливите и чести симптоми
што најчесто се јавуваат за предкризниот период. Во овој случај, традиционалните извори на
нестабилност се отсутни на подолг рок. Мерките на фискалната политика се премногу заострени,
а инфлацијата е во реални рамки за одреден број земји од тој регион. Во најчест случај,
портфолието на заеми и задолженост во секторот за финансиско опоравување е оптоварен
со долгови и е финансиски многу ранлив како резултат на слаби неквалитетни инвестиции
и лоши услови при задолжување. Слабостите во финансиските и корпоративните сектори
биле единствената заедничка нишка помеѓу погодените земји со финансиската криза во Азија.
Одливите на финансии кои потекнуваат од ранливите финансиски пазари како и несредениот
со многу ранливи агрегати финансиски пазар при заедничкиот економски настап од страна на
инвеститорите со за себе препознатливи претрпазливи мерки не само во смисла на здружување
и атак врз девизниот пазар, туку и во нивната тенденција да го префрлат капиталот надвор од
целокупниот регион е еден од битните фактори во ширењето на азиската „епидемија“.
Изработувањето на стандардните модели за превенција од кризи општо е премногу тешко
бидејќи таков модел не постои. Но, голем број од заедничките фактори за предизвикувањето
на финансиските кризи можат да се идентификуваат, односно селектираат во заеднички модел.
Таков е случајот со задолжувањето во Меѓународните финансиски институции, а лошото
управување со средствата добиени од нив можат да бидат исто така загрижувачки фактор
или пак да не го заборавиме општото ниво на надворешни долгови кои имаат тенденција на
зголемен раст споредувајќи го со периодот пред тоа. Движењето на ценовните индикатори за
вредноста на капиталот исто така можат да бидат заеднички индикатори кои би навестувале
криза на финансискиот пазар. Платежно трговските биланси на една земја кон други, и нејзината
домашна макроекономска состојба се релевантни за барање на симптоми за најава на можна
криза.
Во факторите кои што тешко можат да се предвидат, а се релевантни за предупредување на
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кризите е и нивото на чувствителност на некоја национална економија на странски инвестиции
кои особено се значајни за развојот на економијата на таа земја, а тоа е спесифика за земји
со недоволно развиено стопанство и слаба поврзаност со компаниите надвор од државата на
глобално ниво.
Или обратно една држава може да има релативно ниско ниво на задолженост кое
треба истото да се сервисира во краток временски период кое е преземено од случајни
непредвидливи околности, но истото не би требало да значи и индикатор за чуствителност,
односно неотпорност на криза ако државата има силна економска основа и добар рејтинг во
финансискиот сектор надвор од границите на конкретната земја.
Други индикатори кои што не смееме да ги занемариме се исто така флуктуацијата на
цените на одредени економски агрегати на меѓународните финансиски пазари каде што
наглото нивно менување би придонело за ризик односно закана за пројавувањето на кризи од
различен тип.
Стравувањето од процесите на девалвација, брзото и панично реагирање, исто така
можат да ги нарушат каматните стапки и соодносот капитал - профит деноминиран во
странска и домашна валута. Истото може да влијае особено на процесите на инвестирање на
странски компании во земјата во која што поради осигурување на вложените инвестиции би
користеле систем на осигурување на капиталот, а заемодавачите осигурување на долгот. Ова
би го искористеле и останатите партиципиенти на домашните берзи на стока на пазарот кај
конкретната земја што би влијаело врз распростанетоста на инструментите како што е „Брејди
Соработката“ и намалување на еквивалентните цени за соодветни производи.
Различните цени на капиталот во мноштвото агрегати можат да сигнализираат за
економска нерамнотежа, бидејки се подложени на ризици од различни економски чинители.
Да не се запостави фактот дека проширувањето на интернет трговијата и проширувањето
на меѓународните пазари го прави ситемот ранлив, подложен на брзи инстуционални влијанија
кои можат да доведат до можни кризни ситуации. Сето ова покажува дека системот за рано
предупредување на можни кризи не може да биде унифициран иако е третиран со внимание,
подложен на експертска анализа и со давање на соодветно експертско мислење.
Системот за рано откривање на можни кризни финансиски ситуации, треба да е насочен
и на индикаторите на одбранбените механизми, односно правење на економски бариери за
заштита на валутните домашни движења во насока на успешна одбрана на валутата од напад
како на пример, цврста валута што е помалку чувствителна на серизни нарушувања, наспроти
валута која нема цврста економска основа. Всушност, покритието понудено на ниво на разни
финансиски институции кои потекнуваат и најчесто се однесуваат на брзи задолжувања од
надворешни и домашни извори би било идентификувано како мерка на чувствителност од
напад на домашната валута.
Финансиските состојби, односно биланси на централната банка и слободните кредитни
линии во финансискиот систем на земјата се клучни показатели за чувствителноста на
финансискиот систем и почетокот на манифестирање на симптоми на кризните состојби.
Држави со слаби економски основи иако со добар економски развој не би можеле да бидат
имуни на кризи на подолг рок, а држави со релативно добар економски потенцијал, но со
умерен економски развој исто така не се имуни на напад од неинформирани инвеститори, но
за разклика од другите се помалу изложени на напад и повеќе можат да се одбранат од некој
непредвидлив заканувачки економски фактор.
Индикаторите за ранливоста на одреден пазар можат да имаат релевантна улога во
консолидирање на системот за предупредување на пример, како што се индикаторите кои што
можат да бидат користени од цени на одреден вид на капитал или од извоз на тој капитал во
други држави. Можноста за реакција на соодветниот пазар на надворешните влијаниа е важна
компонента, а во суштина е тешко мерлива и тешко може да се компарира.
Експертите би сакале да се занимаваат со процесот на индикативно однесување на
нестабилните економски и финансиски пазари. За да се изнајде успешен систем за рано
предвидување на кризите и спознавање на клучните индикатори за појавувањето на кризите,
односно рано предупредување, потребно е осознаените вредности да бидат компаративно
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споредливи и вредносно изразени. Времето е исто така битен фактор во експертските анализи
бидејки релевантната информација во право време треба да ја имаме како примарна затоа што
временската функција е една од најбитните компоненти во сегашните брзи интернет трансакции.
Можеби најдобрите примери за чувствителност на системите од предупредувачките кризни
закани ги вклучуваат и податоците за состојбата на системот во ситуации при давање на
финансиски позајмици или капитална комплементарност што е чест случај и лош пример.
Да заклучиме, употребувајќи разновидни критериуми и експертски анализи, економистите
успеале да создадат повеќе модели за рано предупредување од финансиски кризи, но да не го
заборавиме и потцениме фактот дека сто процентни модели за превенција и рано откривање
на можни закани од кризи не постојат.
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CONTRIBUTION AND PROBLEMS OF FOREIGN INVESTMENT TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES
Abstract: Foreign direct investment impacts on investments in the domestic economy are significantly higher comparing to those of other capital flows. Besides evident direct FDI (foreign direct
investment) effects on investments, there are so-called indirect effects that can be positive (crowding in) or negative (crowding out). Besides the transfer of new technologies, expertise and good
practices with FDI inflows, the positive crowding in effects of FDI appear when FDI generate new
investments by other domestic companies, where the relationship input - finished goods or inversely
could be set up.
Today the process of economic liberalization, improved transport and communication systems
and increased global demand for commodities like energy, mineral resources and agricultural products, have fostered investments in related projects, especially in developing countries. This create
opportunity, but also risks for sustainable development of these countries. That’s why governments
must carefully evaluate the terms and consequences of investment projects and also the extent to
which they advance-or undermine sustainable development goals, like poverty reduction or environmental protection.
Key words: foreign investments, sustainable, development, developing countries, contribution, improvements
Introduction
There are many dimensions to sustainability. First, it requires the elimination of poverty and
deprivation. Second, it requires the conservation and enhancement of the resource base which alone can ensure that the elimination of the poverty is permanent. Third, it requires a broadening of
the concept of development, so that it covers not only economic growth, but alsosocial and cultural
development. Fourth, and most important, it requires the unification of economics and ecology in
decision making at all levels.
The principle of sustainable development is at the very heart of international environmental
law. This principle not only recognizes the right to economic development of the developing countries but also emphasizes the importance of environmental protection. Critics of economic globalization have identified that the competition between countries for investment may result in a
neglect of environmental concerns; that national governments are gradually losing their influence
over important domestic issues; and that globalization undermines the traditional balance of power
between rich and poor.1
“Gllobalization must mean more than creating bigger markets. To survive and thrive, a global economy must have a more solid foundation in shared values and institutional practices”.
In the second half of the twentieth century, apart from the international law on the use of
armed force, no area of international law has generated as much controversy as the law relating to
foreign investment. Yet it has emerged as the most important phenomenon in today’s economic relations. In general terms foreign investment means the transfer of tangible or intangible assets from
one country into another, for the purpose of use in that country to generate wealth, under the total
or partial control of the owner of the assets.
1
Jan McDonald, The Multilateral Agreement on Investment; Heyday or MAl-Day for Ecologically Sustainable Development,
Melbourne UNN. L.R. 617, 620 (1998).
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The role and problems of foreign direct investment
Foreign direct investment (FDI) has proved to be resilient during financial crises. For instance,
in East Asian countries, such investment was remarkably stable during the global financial crises of
1997-98. In sharp contrast, other forms of private capital flows—portfolio equity and debt flows, and
particularly short-term flows—were subject to large reversals during the same period
This resilience could lead many developing countries to favor FDI over other forms of capital
flows, furthering a trend that has been in evidence for many years (Chart 1).

Economists tend to favor the free flow of capital across national borders, because it allows capital to seek out the highest rate of return. Unrestricted capital flows may also offer several other
advantages, as noted by Feldstein (2000). First, international flows of capital reduce the risk faced
by owners of capital by allowing them to diversify their lending and investment. Second, the global
integration of capital markets can contribute to the spread of best practices in corporate governance,
accounting rules, and legal traditions. Third, the global mobility of capital limits the ability of governments to pursue bad policies.
In addition to these advantages, which in principle apply to all kinds of private capital inflows,
Feldstein (2000) and Razin and Sadka note that the gains to host countries from FDI can take several
other forms:
- FDI allows the transfer of technology—particularly in the form of new varieties of capital
inputs—that cannot be achieved through financial investments or trade in goods and
services. FDI can also promote competition in the domestic input market.
- Recipients of FDI often gain employee training in the course of operating the new businesses, which contributes to human capital development in the host country.
- Profits generated by FDI contribute to corporate tax revenues in the host country.
The role of foreign direct investment (FDI) in promoting growth and sustainable development
has never been substantiated. There isn’t even an agreed definition of the beast. In most developing
countries, other capital flows - such as remittances - are larger and more predictable than FDI and
ODA (Official Development Assistance).Several studies indicate that domestic investment projects
have more beneficial trickle-down effects on local economies. Be that as it may, close to two-thirds
of FDI is among rich countries and in the form of mergers and acquisitions (M&A). All said and done,
FDI constitutes a mere 2% of global GDP.2
Many transnational corporations are net consumers of savings, draining the local pool and leaving other entrepreneurs high and dry. Foreign banks tend to collude in this reallocation of financial,
where withal by exclusively catering to the needs of the less risky segments of the business scene.
Additionally, the more profitable the project, the smaller the net inflow of foreign funds. In some
developing countries, profits repatriated by multinationals exceed total FDI. This untoward outcome
is exacerbated by principal and interest repayments, where investments are financed with debt and
by the outflow of royalties, dividends and fees. This is not to mention the sucking sound produced
by quasi-legal and outright illegal practices such as transfer pricing and other mutations of creative
accounting.
2

Sam Vaknin, Ph.D.” Why the Constant Failure to Attract FDI to Macedonia?”,Conference, Skopje, 2011
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In general, developed countries have dictated the rules or terms for receiving incoming investment through regional and bilateral agreements and conditions imposed by international financial
institutions. Usually justified by a need to protect foreign investors against outright seizure or abusive
regulation, international investment rules grant broad rights and enforcement powers to investors,
but in the process they restrict the ability of national and local governments to regulate the activities
of foreign investors to meet local developmental, environmental or social priorities. In practice, the
“high standard” model of international investment rules has proved to favor the narrow commercial
interests of corporate investors over broader societal interests, which is compounded by the failure
of existing investment agreements to require even minimum corporate responsibility standards.
Many think that the most troublesome aspect of this flawed approach to managing international investment flows is the inclusion of a direct investor-to-state dispute mechanism in some bilateral investment treaties. This brief describes the key provisions of the “high standard” model of investment liberalization promoted by certain developed countries and illustrates the danger it presents
to sustainable development policies, through the use of several case studies.
Some facts about the FDI in Macedonia
FDI inflows are considered as ones of the main driving forces of the transition economies. The
average FDI net inflows in the Macedonian economy in the period 1999 – 2010 were about 4% of
GDP, which is relatively lower compared to some other transition economies (the Czech Republic,
Slovakia, Bulgaria, the Baltic countries). This could be explained by various reasons. Potential foreign
investors are sensitive to numerous factors when making decision about investing abroad, starting
from the market size, economic developments and general prospects for growth of the economy,
and going further to business climate, overall infrastructure, regulatory and administrative issues. It
must be noted that FDI
inflows were quite stronger in the period 2006-2008, that coincide with a stronger GDP growth
in these years.3
The analysis of the FDI stocks by sectors has shown that FDI inflows in the non- tradable sector
were higher compared to those in the tradable sector, therefore contributing to a higher and faster
growing GDP in the non-tradable sector. Within the non-tradable sector, the largest portion of FDI
inflows was in the telecommunication sector.
Conclusion
Low-income or industrializing (developing) countries, such Republic of Macedonia, can benefit
greatly from foreign investments inflow. Macedonia is constantly at the bottom of the state recipients of foreign direct investments in Europe. The researches shows that besides government inability, corruption, geographic and political risks and lack of modern infrastructure, the main principals
for current situation are: overall wrong way of functioning of institutions, lack of commitment to
true reforms, underdeveloped private sector, specific mentality, low level of research, development
and innovations, inconsistent education system, different banking system and undeveloped capital
market. All these points are actually main areas which deserve attention and hard work, toward their
improvement and bringing them in state favorable for attracting foreign investments, necessary for
sustainable development of the country.
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МЕНАЏМЕНТОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ
ВО ОПШТЕСТВОТО
АПСТРАКТ: Современата економска теорија денес, човечкиот капитал го издига високо
на пиедесталот на факторите на развојот без кој нема просперитетна развиена функционална
пазарна економија потребна на секоја држава и на секој нејзин граѓанин.
Зголемувањето на производствените способности на поединецот имаат најголемо
влијание врз економскиот растеж. Човечкиот капитал се зголемува во образовниот систем, а
со тоа се зголемува и неговиот придонес за економскиот развој. Образовниот систем директно
влијае врз развојот на економиите на земјите. Универзитетите денес, треба постојано да ја
докажуваат исплатливоста на инвестициите во образованието, пред Владите и пред бизнис
заедниците.
Клучни зборови: Човечки капитал, ресурси, образование, инвестиција, потрошувачка
ABSTRACT: Modern economic theory today, human capital rises high on the pedestal of the
factors of development without which no prosperous developed a functioning market economy requires every state and every citizen.Increase the production capabilities of the individual have the
greatest impact on economic growth. Human capital increases in the education system, thereby
increasing its contribution to economic development. The educational system directly affects the
development of the economies of the countries. Universities today have to constantly prove the feasibility of investment in education, to governments and to the business community.
Keywords: Human capital, resources, education, investment, consumption
Вовед
Со воведувањето на пазарната економија, во земјите во транзиција, постојано почна да се
зборува за капитал. Притоа, се мисли на пари, акции, машини, згради, поседи и слично. Сeкако,
сето тоа претставува капитал, коj на сопствениците им носи приход во подолг временски
период.
Ние сакаме да укажеме на постоењето и на важноста на еден посебен вид капитал
човечкиот капитал, за кој кај нас сѐ уште малку се зборува.
Во економската теорија, човечкиот капитал се анализира од два аспекта и тоа: од
микроекономски аспект, каде во основа се истражува влијанието на количеството на човечкиот
капитал врз заработувачките на поединците, и од макроекономски аспект, каде акцентот е
ставен на придонесот на човечкиот капитал врз економскиoт развој.
Во услови на функционална пазарна економија, човекот во економските анализи се третира
како потрошувач и како производител. Како потрошувач тој го детерминира производството,
а со тоа и карактерот и темпото на економскиот развој. Kако производител, тој непосредно
влијае врз порастот на продуктивноста
Теоријата за човечкиот капитал настанала како резултат на потребата да се изнајде метод
за квантификација на производствените способности на поединецот, односно да се овозможи
комплетна квантитативна и квалитативна анализа на човечкиот фактор.
За таа цел, во современата економска анализа е воведена категоријата човечки капитал
кој се дефинира како збир на производствени вештини, талент и знаења на поединецот,
стекнати преку:образованието, НИР, обуките и искуствата. Овие елементи на човечкиот капитал
ги создава образовниот систем на секоја зeмја каде пресудна улога имаат Универзитетите.
Поимот човечки капитал е погоднo име за човечкиот производствен капацитет, од
две причини:Прво, затоа што поединецот произведува добра и услуги, и овој вид капитал ја
„задоволува“основната економска дефиницијана капиталот, како богатство коешто може да
биде употребено за производство на друго богатство;
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Второ, и за нас поважно e затоа што, производствените способности, односно стекнувањето
на човечкиот капитал, како знаење, можат директно да се поврзат со инвестициите во секторот
на образованието. Во тој контекст, особено интересни се инвестициите во образованието, НИР
и обуките кои директно создаваат производствени вештини и знаење, а столбот на тој процес
се Универзитетите
Концептот на човечкиот капитал во економската мисла
Економската анализа за човечкиот капитал во западните економии, започнува некаде во
почетокот на шеесеттите години, а кај земјите во транзиција, дури по распадот на социјализмот
или со 30 години за доцнување. Ренесансата на развојната економска мисла, а со тоа и на
концептот на човечкиот капитал, како знаење, започнува некаде кон средината на 60-тите
години со трудовите на неокласичните економисти, кои ја започнаа „ерата на човечкиот
капитал“.
Сметајќи го техничкиот прогрес за ендоген извор на економскиот растеж, тие за пресудна
ја нагласија улогата на човечкиот капитал.
Тие заклучија дека без човечки ресурси со квалитативни особини кои се стекнуваат
на универзитетите, нема технички и технолошки прогреc, ниту пак развој на економијата.
Концептот на човечкиот капитал помага да се решат четирите главни проблеми кои се среќаваат
во економските анализи, и тоа: агрегацискиот проблем, инвестициониот проблем, проблемот
на развојот и проблемот на сиромаштијата и дистрибуцијата на доходот.
Трудот, физичкиот капитал и природните ресурси, се основните конвенционални фактори
за производство на добра и услуги. Хетерогеноста е нивната заедничка карактеристика.
Оттука и проблемот да се квантифицира и измери хетерогениот збир на добра, од кои
овие фактори се составени. Но тоа неважи и за третиот конвенционален фактор - трудот.
Работниците не се предмет на купување и продавање на пазарот на трудот, туку на пазарот на
трудот се продаваат нивните производствени услуги. За таа цел се користи човечкиот капитал,
кој може да ја измери вредноста на производствените услуги на поединецот, односно неговиот
производствен капацитет, кој директно е резултат на стекнатото знаење.
Бидејќи многу индивидуални и општeствени издатоци се дизајнирани да ја зголемат
трудовата производствена способност, преку: образование, НИР, обуките или преку подобрување
на здравствената состојба на работниците, се јавува потребата од изнаоѓање методи за анализа
и носење на „добри“инвестициони одлуки во овие области. Токму концептот на човечкиот
капитал ја олеснува работата. Тој овозможува апликација на постојните методи и техники кои
се користат при инвестиционите одлуки во физичкиот капитал и во инвестиционите одлуки,
кои директно влијаат врз количеството на човечкиот капитал на поединецот и општеството.
Co други зборови, концептот на човечкиот капитал овозможува инвестициите во човечките
ресурси да се третираат исто како и инвестициите во било која друга дејност, односно како
капитал кој има своја цена и своја стапка на рентабилност. Познато е дека доколку трудот се
третира како хомогена стока, многу тешко може да се откријат изворите на економскиот растеж.
Во истражувања на американската економија, се доаѓа до сознание дека,
доколкупродуктивноста на трудот се држи на исто ниво (непроменета), тогаш можат да се објаснат
само 31% од промените во вкупниот аутпут. Од нив, 15% се припишува на зголемувањето на
квантитетот и квалитетот на земјата и физичкиот капитал, а16% на зголемувањето на квантитетот
на трудот, а на унапредувањето на квалитетот на трудот (човечкиот капитал), му придава 38%.
Како ѝ да е, зголемувањето на производствените способности на поединецот имаат најголемо
влијание врз економскиот растеж. Човечкиот капитал се зголемува во образовниот систем, а
со тоа се зголемува и неговиот придонес за економскиот развој. Образовниот систем директно
влијае врз развојот на економиите на земјите.
Знаењето како вид човечки капитал
Во економската теорија образованието се набљудува двостранo. Од една страна,
образованието се третира од институционален аспект како процес (дејност), при што главниот
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акцент се става на неговата организациска поставеност и ефикасност.
Од друга страна пак, се третира како еден од облиците на човечкиот капитал, или како
активност преку која се стекнуваат знаењата на поединецот и општеството во целина. Во тој
контекст, особено се битни инвестициите во образованието, кои по дефиниција претставуваат
активности коишто влијаат врз зголемувањето на знаењето, вештините и способностите на
поединците, односно врз порастот на нивната продуктивност.
За третманот на знаењето како вид човечки капитал, познатиот американски економист
и нобеловец TheodoreW. Schullz, ќе рече дека: „образованието е ,,човечко“, зашто е интегрален
дел од човекот, а дека е капитал, зашто претставува извор на идни сатисфакции, заработувачки
и приходи“.
Поимот знаење кое се стекнува во образовниот систем, може да го дефинираме во
потесна и во поширока смисла. Во потесна смисла, знаењето би го дефинирале како капитал
којшто се стекнува во образовните институции, при што, ваквиот вид образование е познато
како формално (редовно) образование.Сфатено во поширока смисла пак, знаењето покрај
формалното го опфаќа и знаењето стекнато во т.н. неформално образование, кое не е врзано
за образовните институции. Овде е потребно да потенцираме дека постои директна врска меѓу
неформалното и формалното образование која особено се протежира од страна на ЕУ и другите
земји со развиена пазарна економија. Кај земјите во транзиција, неформалното образование не
е на посакуваното ниво и тоа е предизвик за нова дејност на високообразовните институции.
Заклучок
Современата економска теорија денес, човечкиот капитал го издига високо на пиедесталот
на факторите на развојот без кој нема просперитетна развиена функционална пазарна
економија која е потребна на секоја држава и на секој нејзин граѓанин. Земјите во транзиција
доцнат 3-4 децении во теоретското разјаснување и правилното лоцирање на овој првокласен
ресурс без кој едноставно нема прогрес.
Универзитетите денес се најповиканите, најкомпетентните и најодговорните во
создавањето, обликувањето, претставувањето, постојаното надградување и создавањето на
амбиент за правилно вреднување на човечките ресурси и на човечкиот капитал, во чие
создавање тој целосно се вложил. Само современ универзитет кој успева да создава
посакувани човечки ресурси кои се прифатени од пазарот на трудот и кој успева да ја убеди и
државата и бизнис заедницата и поединецот дека, најисплатлива инвестиција е
токму онаа во човечкиот капитал и кој успева да ги обезбеди тие инвестиции, е успешен
универзитет.
Потребна е анализа и вреднување на сите фактори кои придонесуваат за стекнување на
индивидуален капитал во знаење и да се утврдат начини за нивно финансирање.
Користена литература
1. Гоцевски,Т.,1994.Пазарната економија и економското образование на педагошките
кадри, Скопје, Годишен зборник на Филозофски факултет.Гоцевски, Т.,1994.
2. Новите тенденции на пазарот на трудот и идните занимања, Струга, Зборник на трудови.
Гоцевски,Т.,2002
3. Политички и економски систем, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Гоцевски, Т., 2009.
4. Економика на образованието, Куманово: Македонска Ризница.Гоцевски, Т., 2008.
Образовен менаџмент,Скопје: Филозофски факултет
5. Liikanen,E.,2002.Helping businesses grow, Luxembourg: European Communities
6. Стојaновић,Р.,1970.Велики економски систем, Беогрaд: Институт зa економскa
истрaживaњa
7. Шуклев,Б.,1995.Економската наука и менаџментот, Скопје: Економски факултет.
8. Узунов,Н.,1995.Посебнaтa улогa нa економскaтa нaукa, Скопје: Економски факултет.

страна | 424

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

м-р М. Гроздановска – дипломиран правник
Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“
Св. Николе - Битола, Република Македонија marija.grozdanovska@msu.edu.mk

343.263.2:654.93

ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ЗА ПРИМЕНА НА КУЌЕН ПРИТВОР
СО ЕЛЕКТРОНСКИ МОНИТОРИНГ
ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE USE OF HOUSE ARREST WITH
ELECTRONIC MONITORING
Апстракт: Куќниот притвор како алтернатива на притворот, сè повеќе го привлекува
вниманието во нашето кривично право и на меѓународен план, па токму поради тоа е и предмет
на истражување на овој труд. Целта на трудот е да укаже на економската оправданост за примена
на куќен притвор со електронски мониторинг, но само во случаите каде се исполнети условите
за примена на ова мерка за обезбедување присуство на обвинетиот во текот на кривичната
постапка.
Клучни зборови: притвор, алтернативни мерки, куќен притвор, електронски мониторинг,
економска оправданост.
Abstract: House arrest as an alternative to detention, increasingly attracts attention in our criminal law and international level , and therefore is the subject of this research paper. The purpose
of this article is to point out the economic justification for the use of house arrest with electronic
monitoring, but only in cases where the conditions for the application of this measure to ensure the
presence of the accused during the criminal proceedings are met.
Keywords: custody, alternative measures, house arrest, electronic monitoring, economic feasibility.
Вовед
Куќниот притвор како алтернатива на притворот, во најширока смисла претставува мерка
со која една држава го ограничува движењето на поединецот на кому истата му е определена,
а која по правило е поблага од притворот. Смислата на куќниот притвор кој сè почесто се
сретнува во споредбеното право е целта на мерката притвор, кога е можно да се оствари со
една помалку интрузивна мерка. Односно тој е воведен како мерка за обезбедување присуство
на обвинетиот со цел да се избегне долготрајно и скапо притворање на лицата кои извршиле
полесни кривични дела во специјални притворски установи, од што произлегува и економска
оправданост за негова примена.
Куќен притвор
Куќниот притвор е мерка кој низ историјата се применувала за припадниците на
владејачката класа или општествената елита која ќе паднела во немилост на власта, а чие
погубување, затворање или прогонство се сметало за неприкладно од политички причини. Во
XX век оваа мерка стекнала голем публицитет. Популарноста на оваа мерка ја потпомогнал и
развојот на технологијата, односно специјалната електронска белегзија која лицата кои се во
куќен притвор се должни да ја носат, затоа што истата ги известува службите кои вршат надзор
секогаш кога лицето се обидува да го напушти куќниот притвор. Според начинот на вршење
контрола на лицето кое е во куќен притвор се разликуваат два вида куќен притвор:
- Куќен притвор во класичен облик – без електронско набљудување и
- Модерен куќен притвор – со електронско набљудување.
01.05.2014 год.
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Прв појавен облик на куќниот притвор е класичното куќно затворање, проследено со
низа обврски како што се: забрана да го напушта домот, обврска да одговара на ненајавени
телефонски повици, ненадејни посети во домот и др. Модерниот куќен притвор пак подразбира
согласно развојот на техниката и технологијата во современото општество, воведување
на електронско набљудување на лицето кое е во куќен притвор. Опремата за електронско
набљудување е скапа, но во споредба со трошоците за затворање се доаѓа до заклучок дека
електронски набљудуваниот куќен притвор е сепак поефтин1. Куќниот притвор е и економски
исплатлив и атрактивен, во споредба со трошоците за изградба на нови притворски установи.
Според некои процени трошоците за електронско набљудување на лица во куќен притвор се
десет пати помали од трошоците за престој во притворска установа. Откако ќе се воспостави
системот за електронски мониторинг за што се потребни основни средства, натамошната
примена на оваа мерка е значително поефтина од притворските трошоци, затоа што државата
за лицата кои ќе бидат електронски следени во нивните домови нема да има трошоци за
сместување, храна, облека и здравствено осигурување, а и плус ќе добива одредена сума пари
кои како хонорари ќе се уплаќаат од лицата во куќен притвор на сметка на државата и од нив ќе
се покриваат трошоците за електронскиот мониторинг. Па затоа електронско следење се смета
за високо економична алтернатива во однос на притворањето. Додека пак издржувањето на
мерката притвор во притворските установи предизвикува соодветни финансиски трошоци за
државата. Низа предности кои ги има куќниот притвор во однос на притворот се: одбегнување
на стигматизација; доколку судот не ги ограничи контактите со лица, лицето кое се наоѓа во ваков
вид притвор може да продолжи да оди на работа, ги задржува контактите со своето семејство,
пријателите и е постојано активно во социјалната средина; одбегнување на криминална
инфекција; фрустрации; редуцирање на рецидивизмот2; економски бенефит за државата3;
намалување на притворската пренатрупаност; постоење на посебни социјални служби чие
образование, обученост и искуство се неопходни за успешно извршување на оваа мерка и др.
Како негативни страни на куќниот притвор се наведуваат: дискриминација на сиромашните,
поради надоместокот кој го плаќа лицето кое е во куќен притвор4; недостатоци што може да се
појават на технологијата која се користи за електронски мониторинг; ризици и емоционални
ефекти; модерниот куќен притвор може да си го дозволат само високо развиените држави, оние
кои располагаат со развиена компјутерска технологија; куќниот притвор покренува мноштво
етички и морални прашања5 и сл.
Куќниот притвор во Република Македонија
На европски тло се забележува претпазливост во прифаќањето на американската практика
за електронско набљудување, пред сè поради низа контроверзии, дилеми и критики кои го
следат истото. Повеќе европски земји сметаат дека оваа мерка е во колизија со човековите
1
Цената на уредите за електронски надзор во САД се движи од 3000 до 10000 долари. При што најефтини се оние уреди
кои регистрираат само дали лицето го напуштило одредениот простор, без таканаречен локатор на движење.
2
Една студија во САД покажала стапка на рецидивизам од 3% за електронски набљудуваните случаи на домашен
притвор.
3
Во просек, куќен притвор со електронското набљудување во САД чини од 5 до 20 долари дневно, додека центрите за
притвор може да се движат од 100 до 160 долари дневно. Во САД, годишно се потребни 26 000 долари за едно лице да се смести
во притворска установа (во оваа сума влегуваат трошоците за храна, електрична енергија, плати на затворскиот пероснал, а не
и трошоците за изградба на нови затвори и проширување на старите), а околу 6000 долари за електронски мониторинг.
4
Еден американец куќниот притвор би го чинел од 150 до 620 долари месечно или во просек околу 5 до 20 долари
дневно. Токму тоа е еден од најголемите проблеми со електронскиот мониторинг. Ако лицето на кое му е определен куќен
притвор со електронски мониторин не може да си дозволи да ги плати надоместоците поврзани со мониторингот, мерката
може да биде прекината, со што се воспоставува дискриминаторски однос кон сиромашните лица. Во однос на сиромашните
семејства кои не можат да си дозволат електронско следење, по примерот на САД, државата треба да финансира програма
за покривање на сите трошоци. Ако електронскиот мониторинг е недостапен за одредено лице поради финансиски причини,
државата треба да му овозможи субвенциониран план и опција на сиромашните лица да извршат служба за заедницата во
замена за плаќање.
5
Дали смееме да ги претвориме домовите во притворски установи? Како се чувствуваат домашните на лицето кое се
наоѓа во куќен притвор? Дали истите воопшто имаат приватност? Колку се повредува нивната приватност со електронското
набљудување, ненадејните телефонски јавувања и посети? Какви се чувствата на лицата кои се наоѓаат во куќен притвор во
однос на другите членови на семејството? До каде може да стаса развојот на технологијата? Дали мониторингот при куќниот
притвор ќе вклучи и визуелно набљудување? Што секако не е цел на оваа мерка и во таков случај подобро би било лицето да
се упати во притворска установа, наместо да остане во куќен притвор.
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слободи и права, но евидентен е фактот дека расте бројот на државите кои ја прифаќаат истата.6
Следејќи го трендот на потрага по алтернативи за притворот, македонскиот законодавец
во Новелата на Законот за кривична постапка од 2004 година, покрај другото воведува и
алтернативни мерки и за прв пат во РМ го воведува куќниот притвор. Куќниот притвор заедно
со другите мерки за обезбедување присуство на лица и за непречено водење на кривичната
постапка се систематизирани во посебна глава во ЗКП на Република Македонија7. Ако
постои основано сомнение дека определено лице сторило кривично дело и има услови за
определување притвор од членот 165 став (1) на ЗКП, судот може да определи мерка куќен
притвор и да му нареди на тоа лице да не го напушта домот за определено време. Основ за
определување на куќен притвор е само првиот основ за кој може да се определи притвор
според нашиот ЗКП воопшто, а тоа е основот кога определено лице за кое постои основано
сомнение дека сторило кривично дело се крие, не може да се утврди неговиот идентитет или
постојат други околности што укажуваат на опасност од бегство.
Меѓутоа споредбата на нашата со практиката на современите демократски општества
укажува на тоа дека кај нас недоволно се изрекува куќниот притвор и сè уште, веројатно
поради инертност на системот и натаму најчесто е посегањето на судовите по најтешката мерка
притвор8. Леснотијата со која се определува притворот наведува на размислување дека при
неговото определување се заборава на сериозноста, суровоста, неизвесноста и финансиските
трошоци кои тој ги носи со себе. Чинењето на еден ден во притвор за едно лице во РМ изнесува
приближно 1.000,00 мкд. Буџетот на РМ бележи значителни трошоци за спроведување
на мерката притвор кои во 2006г. изнесувале близу 950 000 евра, а во 2007г. оваа сума се
зголемила на 1.135.000 евра. Со оглед на тоа што во РМ се зголемува бројот на притворени
лица во притворските установи, аналогно на тоа имаме тренд на константно зголемување и на
трошоците за спроведување на мерката притвор. Вкупните фискални импликации вклучуваат
и огромни суми на име надомест на штета за неосновано лишување од слобода.
И покрај тоа што како мерка за обезбедување присуство на обвинетиот во кривичната
постапка, куќниот притвор е воведен пред десет години во РМ, истиот ретко се изрекува.9
Причината за тоа се бара пред сè во: притисок од јавноста врз судијата; негова поголема
лична сигурност доколку изрече притвор; стравот од неуспех при примена на куќен притвор;
непостоење на прецизно определени критериуми во законски или подзаконски акт кои детално
ќе ги уредат условите при кои може да се изрече куќен притвор, непостоење на опрема за
електронско набљудување во РМ и др.
Заклучок
Економската оправданост за примена на куќниот притвор со електронски мониторинг
произлегува од низата анализи, од кои се донесува единствен заклучок како на американско
така и на европско тло, а тоа е дека куќниот притвор како алтернатива на притворот треба
да се применува во сите случаи кога се исполнети законските услови, со што се овозможува
економска исплатливост од примена на истиот, на начин што откако во државата ќе се
воспостави системот за електронски мониторинг за што се потребни основни средства,
натамошната примена на оваа мерка е значително поефтина од притворските трошоци.
Економската исплатливост од примената на куќниот притвор за држвата, произлегува и од тоа
што од лицето кое се наоѓа во куќен притвор често се бара да плати одредена сума пари за
6
Меѓу европските земји кои имаат детално законодавство во оваа област предничи Италија, која во 1982 година го
вовела куќниот притвор. Во Велика Британија куќниот притвор се применува од 1999г. Србија е прва земја од регионот која има
воведено електронско набљудување. Според нивните проценки, едно притворено лице дневно ја чини државата околу 15 евра,
а со електронскиот надзор ќе ја чини околку 7 евра дневно. Примената на системот за електронски надзор над притворени и
осудени лица ќе донесе заштеда во буџетот на Србија од околу 8,76 милиони евра годишно.
7
Закон за кривичната постапка, Сл. Весник на РМ бр. 150 од 18.11.2010г., Закон за изменување на Законот за кривичната
постапка, Сл. Весник на РМ бр. 51 од 13.04.2011г., Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, Сл.
Весник на РМ бр. 100 од 06.08.2012г.
8
Вкупниот број на лица спрема кои се извршувала мерката притвор во текот на 2008 година во притворските одделенија
на затворите во РМ изнесувал 673 лица, во 2009г.- 955 лица, во 2010г. - 1219 лица., во 2012г. - 1167 лица.
9
Според податоци од Основниот суд во Битола, заклучно со 2013г. мерката куќен притвор е изречена на десет лица во
постапките водени пред овој суд.
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трошоците за неговото електронско следење. Додека пак издржувањето на мерката притвор
во притворските установи предизвикува соодветни финансиски трошоци за државата, како
што се изградба и одржување на притворските установи, плати и надоместоци за затворскиот
персонал, трошоци за сместување, храна, здравствена заштита на притворените лица и сл.
И во РМ постои економска оправданост за примена на куќен притвор со електронски
мониторинг. Но, во РМ неопходно е уредување на условите при кои може да се изрече куќен
притвор (во закон или во подзаконски акт). Исто така од посебно знаечење е и набавување
на опрема за електроснки мониторинг, со што и РМ ќе стане дел од современите и високо –
технолошки развиени земји кои може да си дозволат ваков современ метод на мониторинг.
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ПРИМЕНАТА НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МЕНАЏМЕНТОТ ОД СТРАНА
НА КОМАНДИРИТЕ НА МАЛИТЕ ТАКТИЧКИ ЕДИНИЦИ ВО ВОЕНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ МЕНАЏИРАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
THE APPLICATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF MANAGEMENT BY COMMANDERS OF SMALL TACTICAL UNITS IN THE MILITARY ORGANIZATION
DURINGMANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
Краток извадок: Функциите на менаџментот се неизбежна алатка за работа на менаџерот.
Преку правилна употреба на истите од негова страна, тој си ја олеснува работата добивајќи
максимално искористување на ресурсите со минимален вложен труд. Постојат повеќе функции
на менаџментот, но четири до пет од нив се повторуваат кај повеќето автори кои се занимаваат
со оваа дејност. Командирите на малите тактички единици во воената организација во улога
на менаџери при реализирање на задачи користејќи го човечкиот персонал секојдневно се
потпираат на основните функции на менаџментот со цел успешно и навремено извршување на
задачите зададени од претпоставените.
Клучни зборови: задачи, извршување, реализација, планирање.
Apstract: The functions of management are inevitable tool for the job Manager, through the
proper use of them by his side, he will obtaining maximum utilization of resources with minimal
effort. There are more functions of management, but four or five of them are repeated by the most
authors who are dealing with management. Commanders of small tactical units in the military organization in the role of managers in the implementation of tasks using human personnel use basic
functions of management with purpose to successfully and timely execution of tasks assigned by
superiors.
Key words: tasks, execution, implementation planning.
ВОВЕД
Менаџментот наоѓа секојдневна примена во животот на човекот во сите области. Функциите
на менаџментот се неизбежна алатка за работа на менаџерот. Преку правилна употреба на
истите од негова страна, тој си ја олеснува работата добивајќи максимално искористување на
ресурсите со минимален вложен труд. Во воената организација на еден специфичен начин се
употребуваат функциите на менаџментот. Командирите на малите тактички во извршување на
секојдневните задачи ефикасно ги користат основните функции на менаџментот со цел успешно
и навремено извршување на задачите зададени од претпоставените.
Со овој труд се прави обид да се прикажи начинот на практикување на основните функции
на менаџментот во секојдневните активности.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МЕНАЏМЕНТОТ
Менаџментот е процес на планирање и одлучување, организирање, раководење
и контролирање на човечките, финансиските, физичките и информациските ресурси во
организацијата заради остварување на нејзините цели на ефективен и ефикасен начин.1
Функциите на менаџментот се секојдневно применливи од страна на менаџерите во
нивните организации при раководење со ресурсите. Но тие сеуште не се концизно дефинирани,
1

Whitlockt C.R., Krumme R.D., Just Do it Management, Crivellone, 1990,page 234.
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помеѓу авторите од областа на менаџментот постои разлика за тоа кои се функциите на
менаџментот. Според францускиот инжинер N. Fayol основните функции на менаџментот се:
предвидување и планирање, организирање, наредување, координирање и контролирање.2 И
покрај тоа што овие функции N. Fayol ги навел уште во дваесетите години на минатиот век тие и
денес се применети и земени за пример од многу автори.
Менаџментот е најзастапен во приватниот и јавниот т.е. цивилниот сектор, но наоѓа
голема примена и во воената организација, при менаџирање со персонал, средства,
информации и сл.3 Менаџирањето во воената организација се заснова во најголем дел токму
на функциите од N. Fayol. Се применуваат и други функции како одлучување, мотивирање,
комуницирање, раководење, оценување и сл. При менаџирањето со човечки ресурси во една
таква организација најоптимални функции би биле: планирање, организирање, одлучување,
наредување, координирање, мотивирање и контролирање.
МЕАЏИРАЊЕ НА ВОЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
Менаџментот со ресурсите е клучен елемент за проценка на потребните ресурси и
организација на работата при остварувањето на поставените цели на воената организација.4
Најважен фактор за исполнувањето на поставената цел е персоналот на самата организација.
Во тој контекст воената организација разликува три нивоа на дејствување и тоа: стратегиско,
оперативно и тактичко5. Во стратегиското ниво спаѓаат Министерството за одбрана и
Генералштабот, главните команди заедно со командите на бгригадите дејствуваат на оперативно
ниво6, а баталјоните и помалите единици кои се дел од нив дејствуваат на тактичко ниво (Слика
1). Човечките ресурси во единиците на тактичко ниво на воената организација се основа и
неизбежен елемент на командирите во улога на менаџери за успешно извршување на задачите
кои ги налагаат секојдневните активности.
Според некои воени теоретичари современите безбедносни закани претставуваат
сложена појава која зависи од повеќе фактори класифицирани во четири групи: човечки фактор,
материјално – технички фактор, просторен фактор и временски фактор. Од тука човечкиот
фактор се дели на два аспекти: квантитет и квалитет. Доколку не се менаџира правилно
човечкиот фактор, производот би бил квантитет, за разлика од потребниот квалитет. Поради
тоа во воените организации квалитетот на извршување на задачите од страна на човечкиот
ресурс е побитен отколку квантитетот односно самиот број на човечкиот фактор кој учествува
во извршување на самата задача.

2
Солунчевски М., Ѓорески,И., (прирачник по предметот) Менаџмент и организација, Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“- Скопје, Скопје, 2010, стр.20.
3
Солунчевски М., Менаџмент на човечки ресурси во системот за заштита и спасување, „МИКЕНА - Битола“, Битола, 2008,
стр.83.
4
Солунчевски М., Организација и менаџмент на ПЕО, ОРОРМ, Скопје, 2010, стр.133-136
5
www.arm.mil.mk
6
Митревска М., Кризен менаџмент, „Македонска ризница“- Куманово, Скопје, 2005.
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Слика 1. Структура на воена организација
Создавањето и градењето на квалитетен персонал за успешно извршување на задачите
зависи од командирите на водови како менаџери на малите тактичките единици преку
користење на основните функции на менаџментот.
Колку ќе бидат квалитетно обучени војниците зависи од тоа колкаво воено-стручно
познавање поседува командирот (и неговите инструктори во улога на директни извршители
на обуката) и неговата умешност да менаџира со ресурсите кои му се на располагање се со цел
пронаоѓање најдобар начин за пренесување на знаењето на своите потчинети.
Човечкиот ресурс како целина е најприсутен во баталјоните, т.е. во помалите единици кои
се во нивниот состав, а тоа се четите и водовите. Водот како формациска единица претставува
двигател во воената организација, бидејќи командирот на вод е директно претпоставен и во
постојан контакт со потчинетите, за разлика од командирите на чети или командантите на
баталјони (Слика 2). Командирите (команданти) на поголемите единици од водот го користат
командирот на вод како инструмент за извршување на поставените задачи, користејќи ги за тоа
војниците како алатка. Командирите на водови се задолжени да се грижат задачите зададени
од претпоставените, водот како целина на една внатрешна организација да ги извршува
навремено и успешно.

Слика 2. Структура на баталјон – тактичка единица
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За да се изврши една задача зададена од претпоставената команда или од секојдневните
активности според распоредот за работа во единиците, командирот мора добро да се подготви,
така што ќе го подели времето за извршување на задачата на два периода, период за подготовка
за извршување на задачата и период за реализација на задачата. Задачата започнува од оној
момент, кога започнуваат и подготовките за истата. Ова е важно бидејќи сите задачи се врзани
со временски рокови, нивното реализирање мора да се одвива по утврден динамички план
со цел да се знае кога би завршила. При планирањето на престојна задача командирот треба
да ги предвиди и земе во предвид и другите активности во догледен временски период за да
не би попречиле истите во реализацијата на приоритетната задача. Важно е планирањето да
се формализира со ставање на хартија во вид на документ. По ставање на планот на хартија,
истиот треба да се овери односно одобри од претпоставениот, од тој момент командирот на
вод започнува со организација на задачата според планот кој веќе е документ. Од планирањето
и организирањето зависи колку квалитетно ќе се реализира задачата. Успешното реализирање
на истата зависи од подготовката која изнесува околу 70% од целата реализација на задачата.
Командирот на своите потчинети врши кратка подготовка и запознавање за престојната
активност по што користејќи ја функцијата наредување издава конкретни задачи. Командирот
како добар менаџер треба добро да ги познава своите потчинети со сите нивни карактеристики,
доблести, мани и пороци за да може да предвиди кој и за што е најмногу компетентен. Така
ќе донесе правилна одлука како би ги поделил задачите на персоналот. Во процесот на
донесување на одлука, командирот ги согледува сите опции и информации, бидејќи е ограничен
со временска рамка, тој треба да постапи свесно, храбро и одлучно. Откако ќе започне главната
реализација на задачата командирот во секој момент мора да владее со ситуацијата и да биде
запознает со сите промени кои се јавуваат во текот на реализацијата и да ги решава проблемите
кои би можеле да настанат. Затоа ја координира реализацијата на задачата преку своите
потчинети помошници со што воспоставува поголема контрола врз состојбата, а воедно тоа
му овозможува и полесно да раководи со истата. Откако ќе заврши во целост задачата следува
анализа на сработеното. Во анализата се врши кратко резиме на сработеното, се мотивира
персоналот со пофалби со што би се стимулирал да вложи поголем труд при извршување на
следната активност. Потребно е и да се превземат мерки за санкционирање на потчинетите
доколку со својата работа придонеле за настанување на евентуални проблеми или грешки при
реализација на задачата.
ЗАКЛУЧОК
Горенаведеното е показател дека функциите на менаџментот се многу битни и корисни
во работата на командирите на малите тактички единици при работата со најважниот ресурс
– човекот. Иако сеуште постојат нејаснотии кои се основните функции на менаџментот, тие и
неможат прецизно да се дефинираат бидејќи тоа зависи од многу фактори. Основните функции
зависат од гранката – областа каде ќе бидат применети, во овој случај во воената организација
се применливи тие функции кои задачите во воената организација ги налагаат. Но тие сигурно
би се разликувале во цивилниот сектор поради различните побарувања за нивната примена.
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ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕКУ ПРОГРАМАТА
ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН
АБСТРАКТ: Обезбедувањето човечки ресурси како компонента на менаџментот на
човечки ресурси е функција на усогласување на квантитативните и квалитативните потреби
на работата во организацијата или на одреден простор со компетенциите и потенцијалите на
кандидатите и потребите на идните вршители на определени работни функции.
Програмата на самовработување е една од мерките на Владата на Република Македонија
(РМ) преку која настојува со финансиска и едукативна помош да му помогни на невработените
лица да се самовработат преку основање сопствени фирми и вработат соодветни кадри во
новоотворените и постојните фирми.
Пелагонискиот регион се наоѓа во југозападниот дел на РМ и зафаќа територија и
население на девет општини.
Преку програмата на самовработувања Владата на РМ настојува да ја зголеми вработеноста
на населението и со тоа да спречи миграција на млади кадри од државата во странство.
Клучни зборови: Човечки ресурси, Обезбедување, Самовработување,
ABSTRACT: Providing human resources as a component of management human resources is a
function of the alignment of the quantitative and qualitative needs of the work of the organization or
area, vith competence of potential candidates and future executors needs of specific job functions.
Program of self-employment is one of the measures of the Government of the Republic of Macedonia (RM ) which seeks financial and educational assistance to help unemployed people to become self-employed by establishing their own businesses and hire additional staff in the newly opened
and existing firms.
Pelagonian region is located in the southwestern part of the RМ occupies a territory and a population of nine municipalities.
Through a program of self-employment the Government seeks to increase employment of the
population and thus prevent the migration of young people from the country abroad.
Key words: Human Resources, Providing, Self Employment
ВОВЕД
Со ефективна и ефикасна анализа на работата во еден систем или на одреден простор,
се детектира потребната работна сила, а со нејзино квалитетно планирање и навремен избор
и вработување на соодветни луѓе на соодветни работни места се создаваат претпоставки за
успешен развој на одреден простор, регион па и цела држава.
Основна функција на секоја влада е зголемување на вработеноста и рамномерен развој
на регионите во државата. За тоа владата има на располагање или презема голем број на мерки
кои низ времето се покажуват помалку или повеќе успешни. Во РМ една од мерките на Владата
за зголемување на вработеноста е мерката за самовработување.
Предмет на овој труд е да се прикаже ефективноста и ефикасноста на обезбедување на
човечки ресурси во новоотворени претпријатија на територијата на Пелагонискиот регион
согласно оваа мерка.

01.05.2014 год.
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ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ КАКО КОМПОНЕНТА НА МЕНАЏМЕНТ НА
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Обезбедување човечки ресурси како почетна компонента на менаџментот на човечките
ресурси претставува професионално остварување на следниве чекори: анализа на работата;
планирање на човечките ресурси во нивната квантитативна и квалитативна димензија и
екипирање на секое работно место со компетентни и одговорни извршители.1
Во рамките на организацијата, односно системот анализата на работата е процес на
водење на информации за надлежностите и работите на организацијата. Информациите за
работата се разновидни и се однесуваат на бројот и видот на задачи и должности, потребното
знаење за извршување на тие задачи, бројот на работни места, потребните овластувања,
технологијата за извршување на задачите на работните места итн.2
Планирањето на човечките ресурси подразбира константно и правилно следење и
задоволување на организацијата, односно системот со потребниот кадар. Затоа, при планирање
на потребната работна сила најчесто се поставуваат прашањата: Колку вработени ќе требаат?
Какви знаења треба да имаат? Кои вештини треба да ги владеат? Планирањето на потребна
работна сила особено доаѓа до израз при формирање на нови организации, додека, пак,
при секојдневното работење на организациите станува збор за пополнување на испразнети
работни места или совладување на зголемен обем на работа.3
Екипирањето е процес на регрутација, селекција и избор на човечки ресурси.
Екипирањето е најважниот чекор од менаџментот на човечки ресурси. Соодветното екипирање
влијае стратегиски врз развојот на организацијата, преку вработување на соодветни луѓе на
соодветни работни места и се прават огромни заштеди во процесот на регрутација и селекција
на човечките ресурси.4
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА
Самовработувањето е процес на креирање на нови работни места преку отворање на
сопствена фирма. Самовработувањето е една од мерките на Владата на РМ преку која настојува
со финансиска и едукативна помош да му помогни на невработените лица да се самовработат
преку основање сопствени фирми и можност да вработат и други лица во фирмите согласно
искажаните потреби.5
Програмата за самовработување во РМ се имплементира од страна на Владата на РМ во
соработка со Програмата за развој на Обединетите нации. Таа е важен дел од Националната
стратегија за вработување. Програмата за самовработување се имплементира преку Агенцијата
за вработување на РМ (АВРМ). Во различни години од страна на АВРМ е дефинирана различно
и со различен приоритет. Имплементацијата на Програмата се реализира преку редоследно
исполнување на поголем број на чекори и доделување на избраните кандидати соодветни
финансиски средства.6
Оваа мерка од 2007 година се имплементира во сите општини во РМ. Со ефективно
и ефикасно имплементирање на оваа мерка во општините на Пелагонискиот регион треба
да се намали невработеноста, да се намали миграцијата и да се оствари долгорочен локален
економски развој во Пелагонискиот регион.
СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ НА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ ВО
ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН
Пелагонискиот регион е еден од осумте статистички региони на РМ. Овој регион се наоѓа во
југозападниот дел на РМ, се граничи со Грција и Албанија и внатрешно со запдниот и вардарскиот
1
Смилевски, Ц. и др. Менаџмент на човечките ресурси, пилотна верзија, Детра, Скопје, 2007, стр.55-82
2
Wayne, F., Casio (1989) Managing Human Resources, Productivity, Qvality of Work Life, Profits McGrow, New York: Hill Book
Company, ( Превод од ИСППИ-Центар за развој на менаџментот и човечките ресурси, Скопје,1997, стр. 90).
3
Солунчевски М., Организација и менаџмент на ПЕО, ОРОРМ, Скопје, 2010, стр.102.
4
Солунчевски,М., Вчков Љ., Основи на менаџмент, (Интерна скрипта) МСИ, Св.Николе-Битола, 2011, стр.186.
5
Програма за самовработување, (www.samovrabotuvanje.mk/)
6
www.samovrabotuvanje.mk/
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регион. Главен центар на регионот е градот Битола. Пелагонискиот регион е наречен по
областа Пелагонија.7
Пелагонискиот регион опфаќа 9 општини И тоа: Битола, Демир Хисар, Долнени,
Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци, Прилеп и Ресен. Овој регион зафаќа површина од
4.723 км2 и има население од 238.136 жители. Зафаќа околу18,5% од територијата и 11,7% од
населението на РМ.8
Во пелагонискиот регион АВРМ е застапена со 5 Регионални центри на АВ (РЦАВ) и
тоа во градовите: Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен. РЦАВ Битола е надлежен
за општините Битола, Могила и Новаци, РЦАВ Демир Хисар е надлежен за општината Демир
Хисар, РЦАВ Крушево е надлежен за општина Крушево, РЦАВ Прилеп е надлежен за општините
Прилеп и Долнени и РЦАВ Ресен е надлежен за општина Ресен.9
Во Пелагонискиот регион секоја општина креира сопствена стратегија за локален
економски развој (ЛЕР) во која се детерминирани стратешките цели, односно области на развој
на соодветната општина. Стратешките цели како идни посакувани насоки кои настојува да ги
постигни секоја општина се остваруваат преку обезбедување на соодветни ресурси. Човечките
ресурси се најважните ресурси на патот кон постигнување на стратешките општински цели и
остварување на ЛЕР.
Основни стратешки цели или области на општина Битола се: 1. Економски развој;
2.Туризам; 3. Рурален развој; 4.Култура и образование и 5. Заштита на животната средина.10 За
општина Демир Хисар се: 1.Развој на општината како посакувана туристичка дестринација;
2.Подршка на развојот на мали и средни претпријатија и семејни бизниси; 3.Создавање услови
за брз економски развој преку подобрување на инфраструктурата и усовршување на локалната
администрација и 4.Рурален развој.11 За општина Долнени се: 1.Развој на земјоделството,
2.Развој на инфраструктура.12 За општина Крушево се: 1. Промоција на Крушево како туристички
центар кој ќе ги задоволи барањата на потенцијалните туристи од земјата и од странство;
2.Привлекување на инвестиции за развој на туризмот; 3.Развој на потребна инфраструктура
како предуслов за развој на турзмот; 4.Збогатување на туристичката понуда во сите четири
сезони, која ќе го зацврсти идентитетот на Крушево и 5.Јакнење на човечките ресурси во правец
на унапредување на туризмот.13 За општина Могила се: 1.Развој на земјоделството, 2. Заштита на
животната средина и 3. Развој на инфраструктурата.14 За општина Новаци се: 1.Унапредување
и развој на земјоделието; 2. Намалување на невработеноста и подршка на локалните
бизниси; 3. Урбанизам и заштита на животната средина; 4. Образование, спорт и туризам и 5.
Меѓуопштинска и меѓугранична соработка.15 За општина Прилеп се: 1.Изготвување на детални
урбанистички планови за реоните во општината за кои нема изработенио и ревидирање на
постојните; 2.Реконструкција на постоечката и изградба на нова инфраструктура; 3.Развој на
земјоделството; 4.Подршка на туристичкиот сектор; 5. Подобрување на образовниот процес;
6.Подобрување на можностите за инвестирање во општината и 7. Подобрување на услугите
кои ги обезбедува локалната самоуправа.16 За општина Ресен се: 1. Развивање на општината
во модерен туристички центар посетен во текот на целата година; 2.Подршка на локалните
бизниси; Унапредување и заштита на животната средина и развој на инфраструктурата и 4.
Унапредување и развој на земјоделството, пред се производството на јабока.17
Програмата за самовработување на Владата на РМ се очекува да ги следи овие локални
стратешки цели и со тоа ќе се оствари компатибилност на централната со локалната власт во
процесот на зголемување на вработливоста во општините и остварување одржлив ЛЕР.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

www.mk.wikipedia.org/wiki/pelagoniski_region (ажурирано 09.01.2014)
Попис на население, 2001 година, ДЗС, Скопје, 2002.
http://avrm.gov.mk/content/pdf
Стратегија за ЛЕР на општина Битола за период 2009-2014 година, општина Битола, 2008, стр.10.
Стратегиски план за ЛЕР на општина Демир Хисар, Демир Хисар, 2008, стр.2
http://www.opstinadolneni.gov.mk/mk/dokumenti/
Стратегија со акционен план за развој на туризмот 2007-2013 година, Општина Крушево, 2007, стр.22.
Локален Еколошки Акционен План ЛЕАП за Општина Могила 2009 - 2014, Могила, 2010, стр.5.
Стратешки план за ЛЕР на општина Новаци, општина Новаци 2008, стр. 17.
Стратешки план за ЛЕР на општина Прилеп, април, 2007, стр.3
Стратегија за равој на општина Ресен, општина Ресен, 2007, стр. 30.

435 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНОСТА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЕРИОД ЗА
ПЕРИОДОТ 2007-2013 ГОДИНА
Според Државниот заводот за статсистика (ДЗС) во 2013 г., неврабоеноста во РМ се
движи околу 32%, додека вработливоста на активното население изнесува околу 38,7%. Ако
се компарира Пелагонискиот регион отстапувањата не се големи, односно неврабоеноста се
движи околу 33,6%, додека вработливоста на активното население изнесува околу 42,4%.18
Според податоците на АВРМ во периодот (2007-2013) невработеноста се намалува во
Пелагонискиот регион од 51096 во 2007 на 17147 невработени лица во 2013 г. Најголемо
намалување на невработеноста е евидентирано во Битола, додека најмало во Д.Хисар19.
Но, ако се анализира образовната структура на населението невработеноста кај високо
образовниот млад кадар не се намалува туку континуирано е на релативно високо ниво. Ако во
2007 од вкупниот број на невработени 51096 имало 3307 со ВСО, магистри и доктори или 6,5%,
во 2013 од вкупниот број на невработени 17147 имало 3403 со ВСО, магистри и доктори или
19,8 %20.
Ако се погледа вработливоста на активното население не може да се забележи таква
прогресија како при намалување на невработеноста. Во истражуваниот период вработливоста
се одржува на исто ниво од околу 22136 лица21.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ
РЕГИОН
Програмата за самовработување на Владата на РМ е една од мерките со која треба да
се промени оваа слика. Програмата за самовработување за целни групи ги има: млади до 27
години, невработени жени и долгорочни невработени лица. Во делот на самовработување го
евидентираме и Проектот за самовработување со кредитирање кој е карактеристичен само за
неколку години. Негови целни групи се исто така: млади лица до 27 години, невработени лица
кои се корисници на паричен надоместок и лица на возраст над 55 години.
Според расположивите податоци со Програмата за самовработување во РМ во
истражуваниот период се вработиле вкупно 14470 невработени лица. Од нив во Пелагонискиот
регион се вработиле вкупно 1422 или 9,8% вработени лица. Во поглед на целокупната
вработеност во Пелагонискиот регион за периодот (2007-2013) Програмата за самовработување
партиципира со 6,4%.
Табела број 1. Преглед на вработливоста во Пелагонискиот регион согласно Програма за
самовработување (2007-2013)
Ред
Бр.
1
1
2
3
4
5

АВРМ/
РЦАВ
2
Битола
Д.Хисар
Крушево
Прилеп
Ресен
ВКУПНО

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3
78
11
11
67
14
181

4
60
5
10
82
16
173

5
150
15
14
80
18
277

6
78
8
8
67
21
182

7
85
8
9
78
17
197

8
79
9
11
71
15
185

9
120
15
14
65
15
229

Вкупно
вработ.
10
650
71
75
510
116
1422

Извор: АВРМ-РЦАВ
18
19
20
21

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Regioni_vo_RM_2013.pdf
Види пошироко: http://avrm.gov.mk/godishni-izveshtai.nspx
http://avrm.gov.mk/pregled-na-evidentirani-nevraboteni-lica-spored-stepen-na-obrazovanie.nspx.
http://avrm.gov.mk/godishni-izveshtai.nspx (во овие прегледи се дадени постојани и сезонски вработувања)
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Од табелата се гледа дека најмногу се вработиле во општините на Битолскиот регион
додека најмалку во општина Демир Хисар. Вработливоста по години нема поголеми осцилаторни
движења. Најмногу се вработиле во 2009 година додека најмалку се вработиле во 2007 година.

Реден број

Година на
Вработу
вање

Трговија

Занаетчиство

Земјоделство

Градежништво

Угостителство

Производство

Транспорт

Услуги

Друго

Вкупно

Табела 2. Преглед на вработени во Пелагонискиот регион со Програмата за самовработување
на Владата на РМ по дејности (2007-2013)

1
1
2
3
4
5
6
7

2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ВКУПНО

3
45
43
53
44
49
44
60
338

4
20
15
29
19
17
15
16
131

5
56
55
74
49
56
53
51
394

6
2
2
4
3
8
3
8
30

7
5
4
21
7
13
10
12
72

8
12
11
33
14
20
15
14
119

10
2
3
7
1
4
3
2
22

11
18
14
22
16
20
17
15
122

12
21
26
34
24
10
25
51
194

13
181
173
277
182
197
185
229
1422

Извор: АВРМ-РЦАВ
Од табелата се гледа дека најмногу се вработиле во: земјоделство, трговија и занаетчиство
додека најмалку во градежништво и транспорт.
Ако се компарира обезбедувањето на човечки ресурси според дејности согласно
Програмата за самовработување и искажаните стратегиски цели на развој на општините
во Пелагонискиот регион во одредени дејности се забележуваат отстапувања. И тоа: во
стратегиските цели на скоро сите општини се застапени: подобрување на инфрструктурата,
развој на земјоделието и туризмот. Веднаш зад нив се стратегиските цели за заштита на
животната средина и образование.
ЗАКЛУЧОК
Програмата за самовработување континуирано се реализира во Пелагонискиот регион.
Процентот на обезбедени човечки ресурси Пелагонискиот регион е понизок од процентот
на обезбедени човечки ресурси на ниво на РМ согласно оваа програма. Партиципацијата на
Програмата за самовработување во целокупното вработување во Пелагонискиот регион е
незначително. Програмата иако декларативно за целна група ги има младиите кадри, реално
нема посветено соодветно внимание на младите високообразовни кадри. Има отстапување
на стратегиските цели на ЛЕР на општините со дејностите во кои доминантно се обезбедуваат
кадри со оваа програма.
Во иднина треба да се воспостави поефективна и ефикасна координација помеѓу
централната и локалната власт во општините на Пелагонискиот регион која ќе резултира со
квантитатвнио и квалитативно обебздување на човечките ресурси и намалување на одливот на
млад високообразовен кадар.
ЛИТЕРАТУРА
1. Gareth R. Jones., Jennifer M. George., Современ Менаџмент, (Превод), Скопје, (2010);
2. Локален Еколошки Акционен План ЛЕАП за Општина Могила 2009 - 2014 година,
3. Mogila, 2010.
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ПОТРОШУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ
ГЕНЕРАЦИИ ВО УСЛОВИ НА НАМАЛЕН НАТАЛИТЕТ, СО ОСВРТ
НА МАКЕДОНИЈА И РУСИЈА
Апстракт: Статистичките податоци за движењето на популација на светско ниво
укажуваат на сè позабавено темпо на раст. Всушност, трендот на самоуништување, изразен
преку намалување на наталитетот на светското население, станува сè поинтензивен. Неизбежни
последици од овој тренд се намален број на живородени деца, а со тоа намалување на
помладата, а зголемување на постарата генерација. Во денешните глобални услови на живеење,
промените кај двата засегнати демографски сегмента, се проследени со промени и во нивното
однесување како потрошувачи.
Клучни зборови: наталитет, демографија, потрошувачи, однесување
Abstract: Statistical data of world population’s movement indicate that the pace of its growth
is becoming slower. In fact, the trend of self-destruction, expressed by reducing the birth rate of
the world population, is becoming more intense. Inevitable consequences of this trend is a reduced
number of live births, thereby reduced younger and increased older generation. In today’s global
living conditions, changes in these demographic segments are followed by the changes in their behavior as consumers.
Key words: birth rate, demographics, consumer, behavior
Вовед
Глобалниот проблем со намалениот наталитет укажува на неколку светски тренда кои
имаат помал или поголем придонес кон ваквото негативно движење на населението. Сите тие се
јавуваат како последица на современото живеење изразено преку подобрите општи услови за
живеење, пошироката и подостапна здравствена услуга, зголемен стерилитет, поголем степен
на образованост на жената и нејзина вклученост на пазарот на труд1. Всушност, економскиот,
социјалниот и културниот напредок на човекот водат кон зголемување на потребите за
професионален развој, лично задоволство и уживање, од една страна, а намалување на желбата
за брак и деца, од друга страна2.
Развоен тренд на наталитетот во Македонија и Русија
Состојбата со наталитетот во Македонија и во Русија денес е значително намален во
споредба со состојбата пред пет децении, односно го следи светскиот тренд. Развојниот тренд
на наталитет во Македонија и Русија во периодот од 1960 до 2011 година е претставен во Табела
1 и Слика 1.

1
2

European society of human reproduction and embryology, http://www.eshre.eu/Publications/Journals.aspx
Демерџиев К. ”Појавувањето на акцелерација на менархата 1969-1979” Мак Мед Преглед XXXV, 1981, стр.9

01.05.2014 год.
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Табела 1. Стапка на наталитет во Македонија и Русија во периодот 1960-2011
Година
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Македонија
30,9
30,3
29,6
28,8
28,0
27,3
26,5
25,8
25,2
24,7
24,3
24,0
23,7
23,4
23,2
22,9
22,6
22,4
22,1
21,9
21,6
21,3
21,0
20,7
20,3
19,9
19,4
19,0
18,6
18,3
17,9
17,4
17,0
16,5
15,9
15,3
14,7
14,1
13,5
13,0
12,6
12,3
12,0
11,8
11,6
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
10,9

Русија
23,7
22,7
21,5
20,2
18,9
17,7
16,6
15,7
15,1
14,8
14,8
14,9
15,1
15,3
15,5
15,7
15,8
15,9
16,1
15,8
15,9
16,0
16,6
17,5
16,9
16,6
17,2
17,2
16,0
14,6
13,4
12,1
10,7
9,4
9,5
9,3
8,9
8,6
8,8
8,3
8,7
9,1
9,8
10,2
10,4
10,2
10,4
11,3
12,1
12,4
12,5
12,6

Извор: World Bank, World development indicators
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Слика 1. Движењето на наталитетот во Македонија и Русија во периодот 1960-2011
Она што прво се забележува е континуирано повисоката стапка на наталитет во Македонија
во однос на Русија сè до 2007 година, кога овие стапки се изедначуваат, а од наредните години
стапката на наталитет во Русија продолжува да расте и ја надминува стапката во Македонија. За
разлика од Македонија каде се забележува континуирано намалување на бројот на живородени
деца, во Русија во првата деценија се забележува пад, потоа наизменичен раст и пад, за да во
последната деценија повторно се јави тренд на раст на стапката на наталитет. Процентот на
намалување на наталитетот во анализираниот период е 64,9% во Македонија и 46,9% во Русија.
Потрошувачко однесување на помладата и постарата популација
Според Обединетите Нации, со стареење на популацијата се соочуваат речиси сите земји
во светот (освен 18 земји), при што се очекува стапката на стареење на популацијата во 21 век
да ја надмине рекордната стапка од претходниот век3. Демографските промени на зголемување
на постарата и намалување на помладата популација, се проследени со трендот на нивно
“подмладување”, односно “стареење” во однос на нивното однесување како потрошувачи.
-

Потрошувачко “подмладување” на постарите лица

Подмладувањето на постарите лица се објаснува со фактот дека, како што децата од 1960тите преминувале во средните години, тие се повеќе го задржувале нивниот младешки начин
на живеење и однесување. Поради поголемата физичка активност и повисокиот животен
стандард, денешните постари лица се способни да го живеат животот во полн ек. Во овие
околности, возраста во голема мера станува став на умот. Сепак, треба да се признае дека во
сегментот над 50 години, постојат значајни разлики. Иако зголемениот број на пензионирани
лица се поздрави, поактивни, побогати, јадат почесто надвор и патуваат, спремни се да
експериментираат со храна и се отворени за нова технологија (вклучувајќи го и Интернетот),
но овде е и фактот дека се поконзервативни во однос на нови идеи и производи4.
-

Потрошувачко “стареење” на децата и тинејџерите

Напроти трендот на подмладување на постарите лица, сè поочигледен е и трендот
на стареење на децата. Причините за ова лежат во поголемата достапност на технологија,
поголемата комерцијална и маркетинг изложеност, поголемото знаење во поглед на
промоцијата, медиумите и брендовите5. Како потрошувачи, оваа популација денес има
поголеми барања, сакаат да екпериментираат со нови производи, повеќе се критични и далеку
3
World Population Ageing: 1950-2050, United Nations Population Division
4
Colin Gilligan and Richard M.S. Wilson “Strategic marketing planning” 2003, pp.278-282
5
Shaun McQuitty New Mexico State University, Adam Finn University of Alberta, James B. Wiley Victoria University, “Systematically varying consumer satisfaction and its implications for product choice ”, Survey
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понепростиви, но исто така имаат силна почит и лојалност кога станува збор за брендови.
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ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ МАРКЕТИНГ
МЕНАЏМЕНТОТ
GLOBALIZATION AND ITS AFFECT ON MARKETING MANAGEMENT
Апстракт: Глобализацијата ја зголеми конкуренцијата на пазарот, а за возврат ја зголеми
важноста на ефективниот маркетинг менаџмент. Многу организации не можат да се потпрат
на фактот дека тие се единствениот играч во долго одржливиот пазарот во кој постојат нови
конкуренти од странство кои се појавуваат постојано. Маркетинг менаџмент под ефектите
на глобализацијата доведе многу вработени да поминат на меѓународни локации. Ова
предизвикува потреба од менаџмент и форми на комуникација, во кои се бара менаџментот да
ги разгледа потребите на вработените во другите земји, и да понуди надомест за релокација.
Организациите кои се во можност да се усогласат со поголемиот дел од потребите на
глобализацијата обезбедуваат зајакната положба за местото во нивните меѓународни маркетинг
кампањи. Новите пазари со највисок потенцијал за раст се наоѓаат во Африка, Јужна Америка,
Азија и Источна Европа. Поконкретно, маркетинг менаџерите ги фокусираат нивните напори
за стекнување влез во Јужна Африка, Бразил, Индија, Кина и Русија. Колку што овие пазари
стануваат се повеќе индустријализирани, маркетинг менаџерите се во можност да заработат
постабилен и повисоки приходи. Овој труд се стреми да ги поврзе искуството од новите пазари,
да ги анализа прашањата и факторите кои влијаат на потенцијалот на пазарот, кои се целните
пазари и кои маркетинг стратегии може да се користат за да се добие поголем пазарен удел.
Клучни зборови: нови пазари, глобализација, ефекти, маркетинг - менаџери.
Abstract: Globalization has increased market competition, in turn increasing the importance
of effective marketing management. Many organizations cannot rely on the fact that they are the
only player in a long held market; there are new competitors from overseas appearing all the time.
Marketing management under the effects of globalization led to many employees transfers to international locations. This causes the need for more management and forms of communication, also
requires management to consider the needs of employees in other countries, and to offer compensation for relocation. Organizations that are able to make the most of the opportunities globalization
provides stand to the best chance of succeeding in their international marketing campaigns. The
emerging markets with the highest growth potential are located in Africa, South America, Asia and
Eastern Europe. More specifically, marketers are focusing their efforts on gaining entry into South
Africa, Brazil, India, China, and Russia. As these markets become more industrialized, workers are able
to earn a more stable and higher income. This paper tends to correlate and review experience from
this emerged markets, analyzing all of the issues and factors that influence market potential, which
markets should target and what marketing strategies can use to gain a market share.
Keywords: emerged markets, globalization, impact, marketing managers.
Вовед
Денес е особено изразена глобализацијата на економските текови, создадена е нова
глобална економија сосема различна од познатата национална економија. Променетите
услови на работење во меѓународниот пазар бара корекција на примената на меѓународниот
маркетинг менаџмент што подразбира поинаков пристап на функционирање на меѓународниот
маркетинг. Промените во функционирање на светскиот пазар на макро, а особено на микро
ниво налага поинаков пристап при имплеменација на програмите и активностите на маркетинг
25.04.2014 год.
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менаџментот. Особено стртешкиот пристап претставува квалитативно најзначајната промена во
примената на концептот на меѓународниот маркетинг. Забележани се значителни импликации
врз водењето на вкупното работење на компаниите а особено од аспект на маркетинг пазар и
потрошувачот го предифинирање на меѓународниот маркетинг менаџмент.
Процесот на глобализација и меѓународниот маркетинг
Bradley (2002) ги посочува промените во кои компаниите работат пред се, огромниот
пораст на размена и расположливост на новите производи и услуги, драматично зголемување
на мобилноста на инвестициите, движење на човечкиот капитал, меѓународна конкуренција.
За опстанок во оваа окружување потребно е да се биде конкурентен на меѓународно ниво
и да се работи на глобален пазар. Промената на пазарната моќ од производизводителот
кон потрошувачот, расположливоста на информацијата во компанијата како и одредување
на глобална марка на производот станува феномен на глобален пазар. Меѓународниот
маркетинг е процес преку кој се идентификуваат потребите и желбите на потрошувачите на
различни меѓународни пазари, обезбедува конкурентни производи, услуги и идеи за да се
задоволат различни потреби, се пренесуваат информациите за производите, се испорачуваает
производите користејќи еден или повеќе влезови на меѓународен пазар. Cinkrot & Ronkainen
(2001) сметаат дека е задржано маркетинг начелото на задоволство и размена. Основните
маркетинг принццпи стануваат сложени и тешко применливи. Swenson смета дека воведување
на терминот глобална стратегија и глокалиација е компромис кој го подобрува актуелната
примена на глобалната стратегија и ја признава потребата за локално прилагодување со
деловните активности (потреба од разгледување на локални прашања при извршување на
деловни активности на пазарот), а меународната стратегија се однесува на стандардизирање и
хомогенизирање на деловните активности на сите постоечки пазари во светот. Меѓународниот
маркетинг создава и одржува глобални потрошувачи и профит, создавање и одржување на
меѓународна глобална конкурентна предност (маркетинг микс) на меѓународнот глобален
пазар. Глобалната стратегија се создава врз основа на информациониот систем кој го скенира
светското деловно окружување за да се идентификуваат можностите, трендовите, опасностите
и ресурсите.
Зајакнатото пазарно учество
Најголем национален пазар во свет САД претставува скоро 25% од вкупниот светски пзар
за производи и услуги, така да американските компании мораат глобално да опслужуваат 75%
од светкиот пазарен потенциал надвор од земјата на потекло. Неамериканските компании имаат
можности кои опфаќаат 260 милиони луѓе во САД. За Јапонските компании 85% од светскиот
потенцијал е пазар надвор од Јапонија. Кај европските земји е поинаку. Германија е најголем
поединечен пазар, 94% од светскиот пазарен потенцијал за германските компании надвор
од Германија. Компаниите кои адекватно не одговорат на предизвиците на глобализацијата
ќе бидат превземени од динамичните комании или едноставно ќе исчезнат (Keegan & Green,
2000). Breadley смета дека основните фактори за глобализацијата (информации и комуникации,
транспорт и производство доведе до појава на нови пазари во земјите на Исток, Кина и
Африканските земји, како основа за поттикнување на силата на глобалниот маркетинг.
Меѓународно ориентирани маркетинг – менаџери
Одговор на компаните на глобалните пазарни можности во голема мера зависи од
маркетинг – менаџерите (етноцентрични, полицентрични, региоцентрични и геоцентрични
ориентирани – EPRG рамка дефинирана од Keegan & Green, 2000). Маркетинг менаџер кој е
етноцентричен е личност која смета дека сопствената земја е супериорна во однос на остатокот
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на светот т.н. национална ароганција, претпоставува дека производите и работењето кое
успева во матичната земја е успешна насекаде. Полицентрична ориентација е спротивна на
етноцентричната во која се претпотавува секоја земја со која компанијата работи е единствена,
која е основа за развој на сопствена деловна и маркетинг стратегија. Региоцентрична
ориентација ги набљудува регионите како единствени и настојува да развие регионална
стратегија. Геоцентрична ориентација го набљудува целит свет како потенцијален пазар и
настојува да ги развие интегрирано маркетинг стратегиите.
Заклучок
Пристапот на маркетинг менаџерот на глобаниот пазар при утврдување на глобалната
маркетинг стратегија треба да се води од развиеноста на неговата маркетинг стратегиска
ориентација, мисијата, визијата, целите, големината на претпријатијата, развојот на
меѓународните односи и стекнатите искуства на претпријатието на глобалните пазари,
способност да се координираат поедини конкурентски стратегии кои што се користат на
различни национални и регионални пазари.
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ЗАДОВОЛЕН ЧОВЕК – ОПТИМАЛЕН КАПИТАЛ ЗА ОПШТЕСТВОТО
CONTENT PEOPLE – OPTIMAL CAPITAL FOR SOCIETY
АПСТРАКТ: Човечките ресурси се темел за развојот на секое општество. Едно
демократско и успешно општество го сочинуваат здрави, успешни и задоволни индивидуи,
затоа е неопходно да се вложува во личниот развој на луѓето, паралелно со когнитивниот
и професионалниот. Актуелните трендови во менаџирањето со човечки ресурси гледаат на
развојот како на долгорочна стратешка предност на било која компанија. Целта на овој труд е да
ја актуализира потребата од таков стратешки пристап и во нашите компании, преку вложување
во личниот раст и развој на човечките ресурси и подигање на нивото на задоволство од
работата. Задоволството од работата е во функција на индивидуалната добросостојба и среќа
на секој човек, како и во функција на економскиот, социјалниот и општествениот развој. Трудот
ја потенцира потребата континуирано да се истражува и следи влијанието на задоволството
од работата на вработените врз организациските перформанси, исто како и влијанието на
факторите кои се поврзани со задоволството од работата. Резултатите од трудот упатуваат на
оптимален модел за менаџирање со човечките ресурси кој вклучува три нивоа на пристапи и
политики: индивидуално, организациско и лидерско.
Клучни зборови: човечки капитал, задоволство, развој на човечни ресурси.
ABSTRACT: Human resources are the foundation for the development of any society. A successful and democratic society creates healthy, happy and successful individuals, therefore it is necessary to invest in the personal development of people, along with the cognitive and professional
development. Current trends in the management of human resources development are seen as a
long-term strategic asset of any company. The purpose of this paper is to draw attention to the need
for such a strategic approach. Our companies through investment in personal growth and development of human resources are raising the level of job satisfaction. Job satisfaction is a function
of individual well-being and happiness of every man, and on the economic, social and community
development. The paper emphasizes the need to continually investigate and monitor the impact
of job satisfaction of employees on organizational performance, as well as the impact of the factors
associated with job satisfaction. The results of the paper suggest the optimal model for managing
human resources which includes three levels of approaches and policies: individual, organizational
and leadership.
Keywords: human capital, job satisfaction, development of humane resources.
ВОВЕД
Глобализацијата и технолошките промени ја зголемија важноста на човечките
ресурси во последните години до тој степен што се сметаaт за најважна алка за успешност,
покрај пазарната стратегија и квалитетениот производ. За да може една организација да ги
имплементира и оствари стратегиските цели мора да стави акцент и на човечките ресурси - на
привлекувањето, задржувањето и развивањето на вработените. Менаџирањето на човечките
ресурси претставува еден вид на врска токму помеѓу организацијата и вработените. Секоја
организација мора да стане свесна за потребите на вработените, да ги разбере и евалвира за
да им помогне на вработените да ја сфатат и почувствуваат својата работа како дел од својот
личен живот кој им претставува задоволство и придонесува за среќен и исполнет живот, а не
како одредена рутина или тешкотија која што мора да ја направат.
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Задоволството од работата е една од најистражуваните теми од областа на човековото
однесување во организациите. Причината за ова се теориските претпоставки и истражувачки
показатели, кои укажуваат дека само задоволен и среќен работник е продуктивен, а успехот
на организацијата не може да се постигне со незадоволните вработени. Вработените се
индивидуи кои што имаат сопствени ментални претстави и перцепции, сопствени цели и секако
секој е личност за себе. Токму заради тоа треба да се посветува внимание на задоволството,
мотивираноста и едуцираноста на индивидуално и на групно ниво, со цел да се насочат кон
постигнување на организациските цели. Грижата за човечките ресурси е клучна за соодветно
функционирање на организацијата, бидејќи токму со соодветна грижа може да се креираат
лојални вработени кои што ќе бидат спремни да дадат сè од себе во извршувањето на работните
задачи.
ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ И ЗАДОВОЛСТВОТО ОД РАБОТАТА
Човечки капитал како продуктивен капацитет кој е вграден во луѓето е еден од најважните
придонеси за организацискиот раст. Категоријата човечки капитал се дефинира како збир на
производствени вештини, таленти и знаења на поединецот, стекнати преку образование, обуки
и искуства. Поимот човечки капитал е воведен во современата економска анализа како име
за човечкиот производствен капацитет, затоа што поединецот произведува добра и услуги, и
овој вид капитал ја задоволува основната економска дефиниција на капиталот, како богатство
кое може да биде употребено за производство на друго богатство. Исто така производствените
способности, односно стекнувањето на човечкиот капитал, како знаење, можат директно да се
поврзат со инвестициите во секторот на образованието.
Во тој контекст, особено интересни се инвестициите во развој на човечкиот капитал,
кои создаваат производствени вештини, а воедно и влијаат врз задоволството од работата.
За зголемување на производствената способност на човечкиот капитал се вложуваат многу
индивидуални и општeствени средства преку дизајнирани обуки, преку подобрување на
здравствената состојба на работниците, преку зголемување на задоволството од работата и сл.
Потребно е изнаоѓање на методи за носење на добри инвестициони одлуки во овие области.
Многу е важно да се потенцира важноста на задоволството на вработените.
Концептите задоволство и среќа се значајни компоненти на човечкиот капитал и
инвестирањето во нив треба да се третира исто како и инвестирање во било кој друга аспект
од човечкиот капитал кој има своја цена и своја стапка на рентабилност. Работното задоволство
е сложена когнитивно афективна проценка на индивидуата за неговата работа. Задоволството
од работата е комплексен пристап кој вклучува три компоненти: когнитивна- претпоставки и
верувања за работа, афективна - чувства кон работата и проценувачка – евалуација на работата.
Клучни фактори кои придонесуваат за задоволстото и среќата на вработените се оние кои
овозможуваат да се одржи рамнотежата работа - живот, како што се: односите со менаџментот и
соработниците, можностите за личен и професионален раст и развој, културата во компанијата,
репутацијата, секојдневните задачи, работа автономија и компензациите
ЗАДОВОЛСТВОТО ОД РАБОТА МОТИВ ЗА МАКСИМАЛЕН АНГАЖМАН
Ангажираноста на работниците носи многу бенефиции за компаниите. Истражувањата
покажале дека задоволството од работата влијае на оптимална ангажираност на вработените,
што води до подобрување на продуктивноста и профитот на компанијата. Според истражувањето
спроведено во 2012 година, во кое се вклучени 49928 работни единици во 192 организации
низ 49 индустрии, големата ангажираност и силната посветеност на вработените води до
зголемување на продуктивноста и приходите на компанијата дури и во тешки економски
времиња. Додека кај организации со високи нивоа на мотивираност и ангажираност на
вработениите продуктивноста се зголемува за околу со 22 %, (според најновите истражувања
спроведенј на повеќе од 1,4 милиони вработени во САД од Галуп), ниската ангажираност на
вработените чини 350 милијарди долари годишно само во САД.
Ангажманот на вработените покрај профитот на компанијата го подобрува и квалитетот
447 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

на работата и безбедноста на работното место, ангажираните работници се позадоволни и
имаат подобри односи со колегите. Компаниите со одлични квартални резултати имаат 48%
помалку несреќи на работа. Компаниите со најдобри бизнис резултати кои се должат на
факторот на ангажираноста на работниците имаат помалку отсуства, додека компаниите со
ниски оперативни резултати имаат далеку поголем број на отсуства од работа која е директно
поврзана со пониски промет.
ИСТРАЖУВАЧКИ ДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ
Идејата на овој труд е е да се предочи важноста на задоволството на човечкиот капитал
за бизнисот и компаниите. Целта е да се укаже како и зошто е потребно да се инвестира во
човечките ресурси, во едукација, развој и мотивација и кои се придобивките на компаниите од
ваквите инвестиции. Во време на промени, особено со промените со кои се соочуваме денес,
треба да ги чуваме и одржуваме нашите таленти и најдобри луѓе и да инвестираме во нив.
Истражуањето има за цел да го измери нивото на задоволство на вработените и да докаже дека
вложувањето во едукацијата и поддршката во личниот раст и развој на поединецот се алатки
со кои може да се добие најдоброто од вработените и од аспект на ангажираност, посветеност
и лојалност кон организацијата.
Истражувањето е извршено на примерок од 120 вработени во профитни организации, од
кои 48% се со високо образование, а останатите 52% со средно. Во истражувањето се одредување
на нивото на задоволство од работата и причинители за истата, со прашалник за мерење на
задоволство од работата. Резултатите покажаа дека околу 51% од вработените се задоволни со
својата работа, или расчленето: 18% од сите испитаници се „многу задоволни“, додека 33% се
„донекаде задоволни“. Сепак на прашањето дали би ја промениле својата работа дури 45% од
испитаниците велат дека, кога би имале можност тие би работеле надвор од нивните сегашни
организација. Ова е секако алармантна вест која не би се одразила добро на организациската
ефикасност. Но како добра вест е високиот степен на изразеност на одредени фактори кои се
извор на задоволство и кои би можеле да ја подобрат состојбата кај вработените.
Резултатите добиени од прашалникот за задоволство од работата укажуваат на следниве
извори на задоволство кај вработените:
Можност за развој на кариерата и надоградување на личните потенцијали. Можности за
развој на кариерата - желба да се направи кариера како извор на задоволство е искажана кај
72% од вработните.
Добра комуникација помеѓу вработените и менаџментот - 57% од вработените се
изјаснуваат дека добрата комуникација заснована на почит и соработка е клучна за задоволство
на работното место. Ова укажува на потребата од едуцирани менаџери кои се способни да
практикуваат современи менаџерски стилови, и да креираат позитивна организациската
клима заснована на добри односи и добра комуникација, кои придонесуваат за позадоволни,
посреќни и попродуктивни работници.
Добри односи со непосредни претпоставени - 59% од испитаниците наведуваат дека
добрите односи со претпоставение се клуч за нивното задоволство. Одржување на позитивен и
односи помеѓу различни нивоа на вработените е од витално значење за успешна комуникација
во рамките на и помеѓу оддели. Ова а испраќа сигнал до менаџерите. Менаџерските стилови
со слаба комуникација ствараат клима во која се задуши креативноста и иновацијата, како
вработените можат да бидат подготвени да го искажат загриженост и идеи поради страв од
реперкусии.
Надомест - 60 % велат дека витален дел за задоволството на вработените е нивната
плата. Само 38 % велат дека тие се задоволни со нивните надоместок. Важноста на надоместокот
не е изненадувачки фактор за задоволството на вработените, правичен надоместок испраќа
порака дека нивните придонеси се вреднуваат правилно. Надомест е прикажан како поважен
меѓу вработените со средно образовно ниво.
Безбедност на работа – или сигурноста на работното место е клучот за задоволството
на 61 % од испитаниците. Овој фактор е истакнат како поважен кај вработените со средно
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образование, за разлика од од оние со универзитетска диплома 32% .
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ОПТИМУМ
Потенцијалот на човечкиот капитал може најефикасно да се искористи преку креирање
соодветни пристапи во организациите кои ефикасно ќе ги мотивираат вработените за
вложувања во турбулентните времиња. Наодите од овие истражувања, кои се во склад со
многу други, говорат дека компаниите и организациите треба да создадат човечки капитал
кој ќе одговори на потребите на таа организација преку соодветна едукација и обука, но и со
градење организациска култура која ќе го зголеми задоволството на вработените, што ќе биде
поддршка за реализирање на приоритетите на организацијата. Методологија која постигнува
оптимум е онаа што вклучува три нивоа на пристапи и политики:
Индивидуално ниво - кое вклучува подобрување на личната, професионалната и
емоционалната компетентност на човечките ресурси. За да се остварат овие цели организациите
мора да посветат внимание на обука и мотивирање на вработените, воспоставување на
добар комуникациски систем, како и воспоставување на одредени стандарди за начинот на
однесување.
Организациско ниво - кое вклучува подобрување на задоволството од работата преку
создавање позитивна организациска клима и соработка, при што се потенцира политиката
на организацијата која дава можност за мотивирање и постигнување на високо ниво на
задоволство и посветеност кон работата.
Лидерско ниво - кое вклучува подобрување на пристапот во менаџирање преку развој
на менаџерските и лидерските капацитети. Според Harter најодговорни за нивото на ангажман
на вработените се менаџерите и нивниот пристап во процесот на менаџирање во сите негови
функции, а особено во функцијата водење. Менаџерите мора да се и добри лидери, да го
слушаат мислењата на луѓе блиски до процесот на производство и да им помагаат на луѓето да
ја увидат врската меѓу секојдневна работа и повисока цел или мисија на компанијата.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Постигнување на максимални перформанси на секоја компанија не е резултат на
случајност. Заеднички карактеристики на успешни компании е организациска култура која
вклучува планирано и внимателно негување на човечките ресурси. Концептите задоволство
и среќа се значајни компоненти на човечкиот капитал и инвестирањето во нив треба да се
третира исто како и инвестирање во било кој друга аспект од човечкиот капитал кој има своја
цена и своја стапка на рентабилност.
Во овој труд се укажува на важноста на задоволството од работата на вработените и на
пристапите и политиките за мотивирање и подигање на нивото на задоволство од работата
кои организациите треба да ја следат и подобруваат. Во тој контекст, се акцентира потребата
од изнаоѓање на методи за проширување на организациската свест дека човечки капитал,
како продуктивен капацитет кој е вграден во луѓето, е еден од најважните придонеси за
организацискиот раст. Трудот ја потенцира потребата континуирано да се истражува и следи
влијанието на задоволството од работата на вработените врз организациските перформанси,
исто како и влијанието на факторите кои се поврзани со задоволството од работата. Се
препорачува модел за постигнување на оптимум заснован на три нивоа: индивидуално,
организациско и лидерско.
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YOUTH LABOR MARKET AS A GUARANTOR OF THE STATE SYSTEM
FUTURE
МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА КАК ГАРАНТ БУДУЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Annotation: Youth labor market is the important business factor of the national economical
system. Its optimum arrangement is based on the process of overcoming the nonsystem industryspecific, local and professional structures and the state of inadaptability of youth human resources to
labor-management relations.
Key words: Youth labor market, methodological framework, causes of ineffective functioning
of youth labor market and ways of its elimination.
Важным экономическим фактором успешного развития государственной экономической
системы и бесспорным капиталом общества является молодежный рынок труда. От того, как он
организаван, по какой теоретико-методологической и прагматической модели развивается, в
значительной степени зависит существование национального социума.
Молодежный рынок труда – ключевой элемент в начальном распределении трудовых
ресурсов. Формирование его способности оперативно и грамотно реагировать на
экономическую динамику – актуальная задача.
Обычной проблемой развивающегося типа экономики является неэффективная система
занятости населения, в том числе молодежного сектора, несистемность его отраслевой,
территориальной и профессиональной структур, неадаптированность молодежных
человеческих ресурсов к трудовым отношениям.
В этой связи необходимо прорабатывать проблему минимум по двум направлениям:
1. углубление методологической базы, её теоретического обоснования;
2. формирование и апробация практических подходов в решении трудовой занятости
молодёжи, снижения уровня её безработицы.
В экономической системе любого типа молодёжный рынок труда следует рассматривать
как особый сегмент, обладающий специфическими особенностями: в отношения найма
вступают трудовые ресурсы, находящиеся на начальном этапе реализации своего потенциала.
Выделение этой подсистемы из системы более высокого уровня обусловлено ее спецификой,
которая заключается в особенностях как самого процесса найма, так и реализуемого ресурса.
Трудовой молодёжный ресурс не обладает практическими профессиональными
знаниями, а работодатель предъявляет условие – наличие опыта работы; трудовой молодёжный
ресурс, как правило, амбициознее старших поколений, что проявляется в необоснованном
(завышенном) уровне притязания, диссонансе между материальными и карьерными желаниями
и профессиональными возможностями.
Неэффективность функционирования модели молодёжного рынка труда мотивируется
деформацией механизма ценообразования на данном рынке (то есть жесткой фиксацией
заработной платы на низком уровне) и развитием низкотехнологического хозяйственного
комплекса страны. Неполное использование и обесценивание человеческого потенциала
российского молодёжного рынка труда делает его наиболее проблемным трудовым сегментом
и носит характер системной деформации, что значительно сложнее деформации временной.
Молодёжный рынок труда разных экономических систем имеет общие черты. Он
характеризуется первичным наймом, низким уровнем заработной платы, низкой социальной
26.04.2014 год.
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защищенностью, рутинным, нетворческим трудом, низким профессионально-социальным
статусом, не всегда достойными условиями труда, деквалификацией, большой текучестью
кадров, слабыми шансами на продвижение и реализацию человеческого потенциала.
Специфика современных экономических реалий России заключается в том, что рынок
труда ориентирован на массовое использование дешевой и низкоквалифицированной
рабочей силы; не соответствует структура спроса и структура предложения; плохо развита
инфраструктурная обеспеченность.
Низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда объясняется отсутствием опыта
работы, низкой мотивацией, часто неадекватной оценкой собственной личности, недостаточной
профессиональной подготовкой, завышенными требованиями, предъявляемыми к условиям
труда и размеру заработной платы, абстрактным характером полученных знаний, отсутствием
способностей к самообучению и саморазвитию, качеством знаний, не соответствующем
инновационному характеру развития постиндустриального общества.
Таким образом, компаративный анализ основного и молодёжного сементов рынка труда
России можно представить таким образом:
Основной сегмент

Молодежный сегмент

Стабильная занятость

Большая текучесть кадров

Быстрая адаптация работника

Длительная адаптация работника

Реальный наем

Первичный (формальный) наем

Средний
уровень
заработной Низкий уровень заработной платы; зависит
платы; зависит от должности, стажа, от выработки, дисциплинированности;
квалификации, меры ответственности
развито нормирование труда
Хорошие условия труда

Плохие условия труда

Творческий характер труда; нередко Труд исполнительский, рутинный
участие в управлении производством
Карьерная лестница

Слабые шансы на продвижение

Использование
прогрессивных Деквалификация;
технология
технологий,
требующих
высокой производства примитивна и трудоемка;
капитал заменяется трудом
квалификации работников
Соблюдение трудовых правил

Своеволие начальства

Гарантия занятости на перспективу

Увольняют в первую очередь

Удобные часы работы

Жесткий график; часто неполный рабочий
день (неделя); сезонная или временная
работа

Социальный пакет

Низкая социальная защищенность; на них
стараются сэкономить

Обучение и переквалификация за счет Отсутствие инвестиций в обучение со
предприятия (в том числе и в рабочее стороны работодателя
время)
Часто высокий статус

Статус низкий

В результате деформации молодёжного рынка труда общая ресурсная база рынка труда
трансформируется из трудоизбыточной в трудодефицитную. Увеличивается диспропорция
между концентрацией трудовых, природных, капитальных ресурсов и пространственной
их организацией; происходит депопуляция, старение населения и «утечка мозгов».
Молодежная безработица негативно влияет и на качественные параметры рабочей силы:
разрушается исторически накопленный человеческий потенциал России и первичные условия
воспроизводства квалифицированной рабочей силы, а также происходит ее деквалификация
и примитивизация.
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В этих условиях эффективным, на наш взгляд, является трансформация трудовых
отношений в сторону повышения социальной ответственности всех субъектов молодежного
рынка, консолидация их интересов и интеллектуализация самого характера трудовой
деятельности. Главным показателем эффективности молодежного рынка труда выступает
основной критерий – минимизация потерь от использования имеющегося молодёжного
ресурса России.
Из сказанного очевидно, что основным звеном государственной молодежной политики
в России должно стать регулирование, направленное на создание условий для максимальной
реализации трудового потенциала молодежи. Основные приоритеты молодёжной
политики лежат в плоскости формирования стратегически грамотного профессиональноинформационного пространства, инфраструктурного обеспечения, вовлечения молодежи в
социально-экономическую практику, развития инновационной активности молодежи, защиты
её интересов в сфере трудовых отношений.
В формировании прогрессивной модели российского молодежного рынка труда
важную роль играют внешние факторы, в первую очередь демографический, экономический
и социальный. Стратегическое направление в демографической сфере – это обеспечение
воспроизводства ресурсного потенциала, повышение качества трудового потенциала как
компенсирующий фактор его естественной убыли.
Экономический фактор развития молодёжного рынка труда как гарант будущего
российской государственной системы определяется в первую очередь интенсификацией
хозяйственного комплекса, а не экстенсивное развитие, и реструктуризация, то есть системные
изменения структуры экономи-трудовых отношений.
Отсутствие развитой инфраструктуры молодежного рынка труда подтверждается
данными выборочных обследований. Например, по данным опроса в 2009 году для 60 %
молодых безработных основным способом поиска работы является обращение к друзьям,
родственникам, знакомым. Среди других способов поиска работы безработные отмечали
службу занятости (30 %), кадровые агентства (3-5 %), периодические издания (20 %), поиск
ресурсов для открытия своего дела (1 %).
Обеспечивая своё социально-экономическое будущее, государствоо должно активно
воздействовать на основные деформационные элементы и включать следующие меры:
- усиление роли государственных органов в решении как общих, так и специфических
региональных проблем рынка труда молодежи;
- осуществление приоритетного финансирования социальных и экономических
программ в регионах с высоким уровнем молодежной безработицы за счет средств
государственного бюджета и социальных внебюджетных фондов;
- минимизация отрицательных последствий массовой безработицы молодежи
в индустриальных районах, в том числе в малых и средних городах, поселках с
моноэкономической структурой;
- предотвращение массовых увольнений молодых работников, создание новых
и сохранение существующих экономически целесообразных рабочих мест для
молодежи, осуществление опережающей переподготовки кадров молодежи для
новых прогрессивных производств;
- обеспечение защиты трудовых прав молодежи несостоятельных организаций,
эффективная поддержка молодежи при потере работы и обеспечение
профессиональной ориентации;
- организация крупных «молодежных строек» и т.п. с созданием необходимой
инфраструктуры для обеспечения социальной защиты и повышения квалификации;
- формирование школы профессионального становления в период вузовского
обучения и обучения в средне-специальных учебных заведениях – строительные
бригады и отряды, производственные и учебные практики и т.п.
Названные приоритеты не охватывают всего объема проблем, стоящих перед молодежью
и обществом в ближайшее время. Они определяют направления и сферы первоочередного
инвестирования государственных и общественных ресурсов в рамках государственной
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молодежной политики, формируют систему ресурсов поддержки российской молодежи,
способствуют развитию тех качеств молодых людей, которые будут востребованы в
постиндустриальном обществе.
Главным результатом совершенствования молодежной политики должно стать
повышение вклада молодых людей в развитие страны и улучшение положения молодежи в
обществе. Оценку реализации стратегии государственной молодежной политики необходимо
проводить по трем основным группам результатов:
1. разработка теоретико-методологической базы определения вклада молодежи в
социально-экономическое развитие страны;
2. определение основных характеристик (критериев) изменения положения молодежи в
обществе;
3. комплексный анализ
эффективности реализации общенациональных проектов
государственной молодежной политики.
Российский молодёжный рынок труда советского и постсоветского периода значительно
различается. В СССР государство являлось единственным монопольным работодателем.
В постиндустриальной России ухудшение условий вступления молодежи на рынок труда
привело к тому, что к 1996 году она стала одной из самых многочисленных групп населения
среди официально зарегистрированных безработных, что остаётся актуальным по сей день.
Решение этой проблемы в значительной мере позволит устранить дефективность структуры
общего рынка труда и станет залогом успешного экономического развития всего общества.
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НАМАЛУВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ И
УПРАВУВАЧКИОТ ЈАЗ НА Р.МАКЕДОНИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА
ОДРЖЛИВОСТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТ
REDUCING OF INSTITUTIONAL AND GOVERNANCE GAP OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS A PRECONDITION FOR GROWTH RATE
SUSTAINIBILITY
Апстракт: Системот на управување на национално ниво опфаќа многу институции и актери
кои извршуваат извесна функција, додека нивниот квалитет, односно управувачки капацитет, се
наведува како основна причина за разликите во стапките на раст меѓу националните економии.
Емпириските анализи покажуваат дека разликите во доходот сè уште се очигледни меѓу
земјите, додека причините за ваквата состојба се бараат во недостатокот на способноста на
земјите ефикасно да го употребат технолошкото знаење во производниот процес. Во трудот се
анализира големината на институционалниот и управувачкиот јаз меѓу Р.Македонија и земјите
во поширокото окружување, како и нејзината способност да управува со промените на долг
рок преку анализа на глобалните индикатори на управување, во функција на обезбедување
одржливи стапки на раст.
Клучни зборови: институции, управување, јаз, глобални индикатори на управување
Abstract: The governance system on national level covers multiple institutions and actors performing certain function, while their quality, or governance capacity, is believed to be the major
reason for the diferences in the growth rates of the national economies. The empirical analysis show
that the diferences in income are still obvious between the countries, while the reasons are being
sought in the lack of countries capability to efficiently utilize the technological knowledge in the
production process. This paper analyses the scale of the institutuonal and governance gap betweeen
the Republic of Macedonia and the countries in the wider surrounding, as well as it’s ability to manage the long term changes through analysis of the Worldwide Governance Indicators, all leading to
obtaining sustainable growth rates.
Keywords: Institutions, Governance, Gap, Worldwide Governance Indicators
Вовед
Поновата литература од областа на економскиот раст и развој на земјите ѝ посветува
големо внимание на теоријата на конвергенција на стапките на растот и нивоата на доход по
жител меѓу земјите (Sala-I-Martin, Xavier, 1996; M. Todaro, 2000; J. M. Cypher, J., L. Dietz, 2009; A.P.
Thirlwall, 2011;). Меѓутоа, емпириските анализи покажуваат дека разликите во доходот сè уште
се очигледни меѓу земјите, додека причините за ваквата состојба се бараат во недостатокот на
способноста на земјите да го употребат технолошкото знаење во производниот процес (Xavier,
Sala-i-Martin, 2002; E. W. Nafziger, 2006; D. Acemoglu, 2007). Конвергенцијата не е процес којшто се
случува автоматски, туку, за да егзистира, потребни се одредени предиспозиции на земјите (како
што се развиеност на институциите, јавната инфраструктура, човечкиот капитал, технолошкото
знаење итн.) што ќе овозможат атрактивен амбиент во кој инвеститорите ќе ги селат ресурсите
во земјите каде што односите капитал–труд се ниски и, оттука, приносите од инвестициите ќе
бидат повисоки. Одговорот на прашањето зошто ова не се случува, односно зошто капиталот
не се сели кон сиромашните земји, се наоѓа во постоењето на некакви „системски недостатоци“.
25.04.2014 год.
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Во земјите со слаби институционални капацитети, управувачки и технолошки способности,
многу тешко можат да бидат минимизирани трошоците од глобализацијата. Од друга страна,
неинтегрирањето во глобалните економски токови, носи поголеми трошоци како резултат на
изгубените можности што се нудат од влезот на СДИ, договорите за соработка и кооперација
со странство, влезот на МНК, а преку нив и влезот на нови технологии, знаење и know-how,
разни форми на странска помош, донации, заеми итн. Институционалната рамка на земјата,
нејзината политичка култура и квалитетот на владата, играат важна улога во поттикнувањето
на економскиот раст. (G. Bertucci, A. Alberti, 2001).
Намалување на институционалниот и на управувачкиот јаз
Современите анализи за развојните резултати на земјите покажуваат дека разликите
во нивните економски перформанси (нивото на економски развој, брзината и одржливоста
на стапките на економскиот раст), во значителна мера зависат од доброто функционирање
на мрежата на институции што ја поддржуваат националната економија, односно од нивниот
квалитет, ефикасност и кредибилитет (D. C. North, 1990; D. Rodrik, 2007; D. Kaufmann, (et al), 2009).
Мрежата на институции ја сочинуваат: формалните институции – правилата, законите,
сопственичките и договорните права, регулативите и сл., и неформалните институции –
обичаите, традициите, ставовите, вредносните и културните фактори (M. Aoki, 2001). Следниве
пет типа институции се особено важни за процесите на економски раст и развој: 1.Институции
за заштита на сопственичките права (судскиот систем); 2. Институции што го регулираат
пазарот; 3. Институции што го стабилизираат пазарот; 4. Институции за социјална заштита и
осигурување; 5. Институции за управување со конфликти ( D. Rodrik, 2000).
„Добрите“ институции овозможуваат намалување и отстранување на ризиците и
трошоците од пазарното работење, ефикасна распределба и алокација на производните
ресурси, владеење на правото и борба со елементите на корупцијата, што е основа за развој
на приватниот бизнис-сектор и за зголемена конкурентност на домашната економија преку
продукција на ново знаење и иновации.1
Процесот на интеграција во ЕУ претставува силен поттикнувачки фактор за широки
институционални промени, што подразбира системски пристап кон промена на нивната
структура, политика, култура, начин на управување, ефикасност, вмрежување, отвореност,
транспарентност итн. Истовремено, како резултат на потребата од компатибилност со
општествените услови во ЕУ, се јавува потребата од унапредување на нивната управувачка
способност и јакнење на капацитетите. Разликите во перформансите меѓу земјите кои
споделуваат ист сет институции наметнуваат прашања за квалитетот во управувањето со
економскиот раст и развој на националните економии.
ЈАЗОТ во управувачката способност со промените на долг рок
Во модерниот глобализиран свет, процесот на донесување одлуки директно зависи од
оцената на нивото на управувачкиот капацитет на земјите. Концептот на управување подразбира
процес низ кој „се обезбедува јавниот интерес преку унапредување на социјалната кохезија,
правејќи го општеството поправедно и стабилно, се гарантира соодветното обезбедување
јавни добра, се овозможува функционирање на пазарите, се поттикнува претприемништвото
и се креира деловен амбиент за конкурентен натпревар меѓу индивудите и бизнисите“.2
Доброто управување значи компетентно управување на ресурсите и работите на земјата на
начин кој е отворен, транспарентен, отчетлив, рамноправен и одговорен кон потребите на
луѓето. 3 Управувањето се користи во неколку контексти и затоа може да се разгледува како
корпоративно управување, локално управување, национално управување и меѓународно
1
Colin White, 2009, “Understanding Economic Development: A Global Transition from Poverty to Prosperity?“, Edward Elgar
Publishing, Massachusetts 01060, USA, pp.159-160
2
UN, 2006, “ Diverging Growth and Development“, World Economic and Social Survey, p.150
Според: David Levi-Faur, 2012,“The Oxford Handbook of Governance“, Oxford University Press, USA, p.8; Управувањето како процес
низ литературата се разгледува преку димензии како: структура – се однесува на архитектурата на формалните и неформалните
институции; процес – се однесува на процесот на креирање политики; механизам – опфаќа институционални процедури за
донесување одлуки, усогласување и контрола; стратегија – ги опфаќа напорите на институциите за обликување на изборите и
преференциите.
3
AusAid Publication, 2000, “Good Governance: Guiding Principles for Implementation”, p.3 – 7
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управување. Во секоја современа пазарна економија, најзначајниот дел од суштината на
доброто управување се однесува на намалувањето на трансакциските трошоци за економските
активности што доведува до подобро, полесно и попрофитабилно работење на деловните
субјекти, кое резултира со раст на деловната активност, економски напредок и развој на
националната економија.
Оцената на нивото и разликите во способноста за доброто управување на Р. Македонија и
земјите од ЈИЕ, ќе ја дадеме преку анализа на индикаторите од најрепрезентативниот и најчесто
употребуваниот сет индикатори од базата на Светската банка, Worldwide Governance Indicators
(WGI). 4
Табела 1. Вредност на WGI-индикаторите за земјите од ЈИЕ за 2012 г.

Албанија

50,24

39,81

44,98

56,46

35,07

26,79

БиХ

44,55

28,91

38,76

51,20

48,34

49,28

Бугарија

58,77

58,29

60,29

69,38

51,18

52,15

Хрватска

63,51

64,45

72,25

66,51

59,72

57,42

Индекс

Земја

Чешка

74.88

84,36

76,56

80,86

81,52

63,64

Естонија

83.89

64,93

77,99

90,43

84,36

80,38

Унгарија

70,14

68,72

70,81

78,95

68,25

64,59

Латвија

70,62

60,66

74,64

79,90

72,51

62,68

Литванија

74,41

70,14

74,16

82,78

72,99

66,03

Р.Македонија

49,76

33,18

51,67

61,24

47,87

59,33

Црна Гора

56,40

63,98

59,81

53,11

55,45

55,02

Полска

81,04

83,41

71,77

78,47

72,04

71,77

Романија

57,82

48,82

43,54

68,90

55,92

50,72

Србија

55,92

38,86

50,72

50,72

44,08

48,33

Словачка

76,78

87,20

73.68

80,38

63,98

60,29

Словенија

77.73

76,30

80,86

72,25

80,57

74,64

Извор: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp пристапено на 17.03.2014
Според податоците од табелата 1., Р. Македонија покажува исклучително слаби
постигнувања во однос на индикаторот Почитување на гласот на јавноста и отчетност, кој
го мери степенот до кој граѓаните можат да учествуваат во изборот на владите, нивната слобода
на изразување и здружување, како и слободата на медиумите. Во оваа област подобар резултат
има единствено од БиХ, а во однос на прворангираната Естонија (83,89), разликата е 1,7 пати. Уште
полош резултат е забележан кај индикаторот Политичка стабилност и отсуство на насилство,
кој ја мери веројатноста за насилно менување на владата. Повторно Р. Македонија е подобро
рангирана единствено од БиХ, а разликата во однос на прворангираната од групата, Словачка
(87,20) е речиси тројна. Слична е состојбата и кај индикаторот Ефективност на владата,
4
Тимот на Светска банка, започнувајќи од 1996 г., го анализира нивото на доброто управување во повеќе држави во
светот. Во своите Извештаи (најпрво објавувани на две години, а од 2002 г. еднаш годишно) Светската банка објавува шест
меѓународно споредливи композитни индикатори кои ги обликуваат димензиите на доброто управување.
1) Почитување на гласот на јавноста и отчетност; 2) Политичка стабилност и отсуство на насилство; 3) Ефективност на владата
(владините политики); 4) Квалитет на регулативата; 5) Владеење на правото; 6) Контрола на корупцијата.
Индикаторите се подготвуваат врз основа на опсежни анализи на два вида податоци: (а) официјални (квантитативни) податоци за
секоја држава; и (б) субјективни евалуации (мислења) направени од еминентни експерти. Оцените се распоредуваат на две скали:
(а) од -2,5 до 2,5; и (б) во дијапазон од 0 до 100.
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кој го покажува квалитетот на јавните сервиси, капацитетот на државната служба, нејзината
независност од политички притисоци, како и квалитетот на формулирање на политиките.
Подобри резултати се забележани во однос на индикаторот Квалитет на регулацијата, кој ја
одразува способноста на владата да обезбеди здрави политики и регулатива што ќе овозможи
промоција на приватниот сектор. Во оваа димензија Р. Македонија има најдобри остварувања
од земјите на Западен Балкан, но 1.5 пати послаби од водечката Естонија. Слични резултати
се постигнати кај индикаторот Владеење на правото (кој го мери квалитетот и почитувањето
на правата на сопственост, независноста на судството, полицијата и ризикот од криминал) и
кај индикаторот Контрола на корупцијата, каде што Р. Македонија е подобро рангирана од
сите земји на Западен Балкан, меѓутоа со далеку послаби постигнувања од водечката Естонија.
Споредено со 2007 година Р.Македонија покажува скромен напредок во сите димензии на
доброто управување, освен кај индикаторот Почитување на гласот на јавноста и отчетност,
каде бележи намалување на постигнувањата од (55,27) во 2007 на (49,76) во 2012 година.
Споредбата на рангирањето потврдува дека интегративните процеси во ЕУ позитивно
влијаат врз подобрувањето на управувачката способност на земјите.
ИДНИ НАСОКИ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА УПРАВУВАЧКАТА СПОСОБНОСТ НА
Р.МАКЕДОНИЈА
Повисокото ниво на управувачката способност на земјата овозможува подобрување на
амбиентот за зголемување на ефикасноста на пазарот кој може да привлече попрофитабилни
технологии во земјата. Структурните слабости и разликите во продуктивноста на секторите во
услови на делување на (несовршениот) пазарен механизам, ќе придонесат за насочување на
капиталот кон секторите каде што „предноста на помалите плати е поголема од недостатокот
на помалата продуктивност“ (M. H. Khan, 2006). Затоа кај многу земји во развој постои
проблемот со специјализација во нископродуктивните, односно нискотехнолошките сектори.
Меѓутоа, економскиот раст во земјите во развој е зависен од способноста за стекнување нови
технологии, нивно адаптирање и постоење неопходно ниво на знаење за нивно користење.
Само во услови кога во општеството може да се забрза процесот на учење и да се зголеми
продуктивноста со прераспределба на ресурсите кон високотехнолошките сектори, може да
се поттикне технолошкиот развој. Токму затоа процесот на достигнување на перформансите на
развиените земји (catch-up process) бара интервенција од страна на државата и неопходно ниво
на управувачка способност преку која ќе се осигура ефективната имплементација на развојните
политики и стратегии што ќе стимулираат учење (стекнување на знаење), негова дифузија во
функција на олеснување на пристапот и зголемени можности за интелигентен технолошки избор
на најновите технологии, нивна апсорпција, адаптација и употреба во насока на зголемување на
продуктивноста, со што ќе се обезбеди економски раст. Следното ниво на развој е стекнување
креативни и иновативни способности потребни за подобрување на постоечката технологија
и за креирање нова. Меѓутоа, тешкотиите со одржливоста на стапките на раст на долг рок го
претставуваат најголемиот предизвик за земјите во развој во процесот на нивна конвергенција
кон перформансите на развиените земји. Имплементацијата на политики и стратегии кои ќе
овозможат пренос на ресурсите кон попродуктивните и брзорастечки сектори и истовремено
ќе ги забрзаат процесите на апсорпција и технолошко учење за напредните технологии, се
основната детерминанта на управувачката способност за поддршка на одржливиот економски
раст.
ЗАКЛУЧОК
Перспективите на растот и развојот на земјите зависат од широк спектар економски и
неекономски фактори кои меѓусебно се комплементарни и опфаќаат системски промени што
мора да се одвиваат во континуитет за да овозможат реализирање на прогресот. Промените
што треба да бидат спроведувани во насока на овозможување одржлив раст и развој се од
долгорочен карактер, а повратот на инвестициските трошоци е одложен на долг рок. Тоа ја
наметнува потребата од развиена управувачка способност на институциите во земјата, заради
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конзистентност и истрајност во имплементација на усвоените развојни политики, без разлика
на промените при избор на владите.
Вредностите на Светските индикатори на управување ја потврдуваат слабата управувачка
способност на институциите во Р. Македонија по основ на сите димензии што ги означуваат
стандардните елементи на доброто управување, споредувано со земјите од ЈИЕ кои се членки
на ЕУ. Примената на современите ИКТ ќе го обезбеди потребниот развоен потенцијал кој
ќе овозможи нови пристапи кон креирање значајни квалитативни промени во областа на
е-управувањето и јакнење на управувачката способност на земјата.
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УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕКОВИ РЕСУРСИ
Апстракт: Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите
ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат
работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели. Овие
активности го обликуваат менаџмент системот за човекови ресурси на организацијата, систем
кој има пет главни компоненти: регрутирање и селекција, обука и развој, надградување на
работата и повратна информација, плата ибенефиции и односи меѓу вработените.
Стратешкиот менаџмент на човекови ресурси е процесот со кого менаџерите ги
дизајнираат компонентите на системот за менаџментот на човекови ресурси кои меѓусебно
треба да се конзистентни, со други елементи од организационата архитектура и со стратегијата
и целите на организацијата. Целта на стратешкиот менаџмент на човекови ресурси е градењето
на систем на менаџментот на човекови ресурси што ја унапредува ефикасноста, квалитетот и
иновацијата на организацијата и потребите на потрошувачите – четири носечки блокови на
конкурентна предност.
Клучни зборови: менаџмент, човекови ресурси, човечки капитал, општество.
Abstract: Human Resources Management includes all activities that managers takes to attract
and retain employees and to ensure that the work is performed at a high level and it contributes to
achieve organizational goals. These activities shape the management system for human resources of
an organization, a system that has five major components: recruitment and selection , training and
development , upgrading of work and feedback, compensation and benefits and employee relations.
Strategic management of human resources is а process by managers who design components
of the system for the management of human resources that should be mutually consistent, with
other elements of organizational architecture and strategy and goals of the organization. The purpose of the Strategic Management of Human Resources is building a system of management of human
resources that promote efficiency, quality and innovation of the organization and the needs of consumers – the basic of competitive advantage.
Keywords: management, human resources, human capital, society.
Управување со човекови ресурси
Менаџерите применуваат регрутирање и селекција, првата компонента на системот на
менаџментот на човекови ресурси, да привлечат и вработат нови лица кои имаат способност,
вештини и искуство што ќе и помогнат на организацијата да ги постигне своите цели.
По регрутирањето и селекцијата на вработените, менаџерите ја применуваат втората
компонента, обука и развој, за членовите на организацијата да развиваат вештини и
способности што ќе им овозможат ефективно да ја извршуваат својата работа и сега и во
иднина. Обуката и развојот се постојан процес; промените во технологијата и средината, како
и на целите и стратегиите на организацијата, често бараат од членовите на организацијата да
научат нови техники и начин на работа. Во Microsoft, нововработените програмски дизајнери
добиваат обука на работно место работејќи во мали тимови во кои има и искусни вработени
кои се ментори или советници. Нововработените од прва рака учат од членовите на тимот како
според потребите на потрошувачите за програмирање да развијат компјутерски систем. Третата
компонента, наградување на работата и повратна информација, има две цели во менаџментот
на човековите ресурси.
- Прво, наградувањето на работата може да им даде информации на менаџерите да
донесуваат добри одлуки на човекови ресурси – одлуки за тоа како да обучуваат,
мотивираат и наградуваат членови на организацијата. Така, компонентата за
наградување на работата и повратна информација е еден вид контролен систем што
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-

може да се користи за менаџмент според цели.
Второ, повратната информација од извршената работа добиена од наградувањето на
работата служи за усовршувањето на членовите на организацијата. Кога менаџерите
редовно ја оценуваат работата на своите подредени, тие можат да им дадат вредни
информации на подредените за нивните добри и лоши старни и областите во кои
треба да се концентрираат. Според наградувањето на работата, менаџерите им делат
плата на вработените, дел од четвртата компонента на системот на менаџментот
на човекови ресурси. Наградувајќи членови на организацијата, кои одлично ја
вршат својата работа со зголемување на платата, бонуси и слично, менаџерите ја
зголемуваат веројатноста дека највредните човекови ресурси на организацијата
се мотивирани да продолжат со високото ниво на придонес за организацијата.
Покрај тоа, кога платата е врзана со извршената работа, вработените кои добро ја
извршуваат работата, најверојатно ќе останат во организацијата, а менаџерите ќе
можат да ги пополнат празните работни места со високо талентирани поединци.
Бенефициите се важен резултат, како на пример здравствено осигурување, што
вработените го добиваат со самото членство во една организација. Односите меѓу
вработените ги заокружуваат чекорите што менаџерите ги преземаат за развој и
одржување на добрите работни односи со синдикатот кој може да ги претставува
интересите на вработените. На пример, компонентата на работни односи во
организацијата може да им помогне на менаџерите да постават сигурни работни
односи и фер работна практика во нивните канцаларии и фабрики. Менаџерите
мора да се сигурни дека сите пет компоненти се усогласуваат и ја надополнуваат
структурата и контролните системи на организацијата. Нa пример, ако менаџерите
одлучат да го децентрализираа авторитетот и да ги овластат варботените, тие треба
да инвестираат во обука и развој да се сигурни дека и вработените на пониските
нивоа го имаат знаењето и експертизата потребни да донесуваат одлуки што топ
менаџерите би ги правеле во една поцентрализирана структура. Секоја од петте
компоненти на менаџментот на човековите ресурси влијае врз другите. Видот
на луѓето што организацијата ги привлекува и вработува преку регрутирање и
селекција, на пример ги одредува: обуката и развојот што се потребни, начинот на
кој се наградува работата и соодветните нивоа на плата и бенефиции.
Планирање на човекови ресурси

Планирањето на човекови ресурси се состои од редица активности во кои менаџерите се
вклучуваат да ги предвидат нивните тековни и идни потреби од човекови ресурси. Тековните
човекови ресурси се вработените потребни денес на организацијата за обезбедување на
високо квалитетни стоки и услуги за потрошувачите. Идните човекови ресурси се вработените
потребни на организацијата подоцна за постигнување на свои долгорочни цели. Како дел
од планирањето на човекови ресурси, менаџерите мора да направат предвидувања и за
побарувачката и за понудата. Предвидувањата за побарувачка ги проценуваат квалификациите
и бројот на вработените потребни на организацијата во однос на нејзините цели и
стратегии. Предвидувањата на понудата ја проценуваат расположливоста и квалификациите
на тековните вработени, сега и во иднина, и понудата на квалификувани работници на
надворешниот пазар на трудот. Проценката за потребите и на тековните и на идните човекови
ресурси и им помага на менаџерите да одредат кого треба да се обидуваат да регрутираат и
изберат за постигнување на организационите цели сега и во иднина.
Како резултат на нивното планирање на човекови ресурси, понекогаш менаџерите
одлучуваат да користат надворешни добавувачи и производители за да пополнат некои потереби
од човекови ресурси. Наместо регрутирање и селекција на вработени да произведуваат стоки
и обезбедуваат услуги, менаџерите склучуваат договори со лица кои не се членови на нивната
организација да производство на стоки или обезбедување услуги. Користењето надворешни
лица се повеќе се користи на глобално ниво. Менаџерите во некои американски компании за
компјутерски софтвер изнајмуваат одредена програмерска работа на руски програмери кои
се многу квалификувани, но ги чинат компаниите околу 10% од она што обично би платиле за
извршување на програмерска работа во организацијата.
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Постојат барем две причини зошто планирањето на човекови ресурси понекогаш ги води
менаџерите до користење на надворешни добавувачи и произведители. Прво, outsourcing
може да ја зголеми флексибилноста на менаџерите, особено кога прецизното предвидување
на потребите од човекови ресурси е тешко, бидејќи тие потреби се менуваат со текот на
времето, а и наоѓањето квалификувани работници за одредена област е тешко. Второ, outsourcing може понекогаш да им овозможи не менаџерите да користат човекови ресурси со помали
трошоци. Кога се користат надворешни лица, трошоците може да се пониски од неколку
причини:
Организацијата не мора да обезбеди бенефиции за работниците; менаџерите може да
склучуваат договори за работа само кога е потребно да се изврши некоја работа; и менаџерите
не мора да инвестираат во обука. Оutsourcing може да се користи за функционални активности
како пост – продажни услуги за уреди и опрема, законска работа и менаџмент на информатички
системи. Roy Richie, генерален советник на Chrysler Corporation, користи хонорарни адвокати
за пишување договори и пополнување на некои потреби од човекови ресурси.
Меѓутоа оutsourcing има и слаби страни. Кога некоја работа се извршува од надворешни
лица, менаџерите може да изгубат контрола врз квалитетот на стоките и услугите. Исто така,
поединците кои вршат одредена работа за некоја компанија може да имаат помалку познавање
за праксата во организацијата, процедурите и целите и помал ангажман за организацијата
отколку редовниот вработен. Покрај ова, синдикатите се спротивставуваат на користење
надворешни лица бидејќи постои опасност да се елиминираат работните места на некои нивни
членови.
Заклучок
Менаџментот се дефинира како универзален процес на ефективно и ефикасно извршување
на работата со помош на други луѓе и ангажирање на ресурсите за остварување на однапред
дефинираните дели на претпријатието. Основните елементи на дефиницијата за менаџмент се:
процец, ресурси, ефектривно и ефикасно извршување на работата од страна на други луѓе и
цели.
Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги
преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата
на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели.
Овие активности го обликуваат менаџмент системот за човекови ресурси на организацијата,
систем кој има пет главни компоненти: регрутирање и селекција, обука и развој, надградување
на работата и повратна информација, плата ибенефиции и односи меѓу вработените.
Целта на стратешкиот менаџмент на човекови ресурси е градењето на систем на
менаџментот на човекови ресурси што ја унапредува ефикасноста, квалитетот и иновацијата
на организацијата и потребите на потрошувачите – четири носечки блокови на конкурентна
предност.
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МОТИВАЦИЈАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ПРОЦЕС ОД
МЕНАЏМЕНТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
MOTIVATION OF THE EMPLOYEES AS A PROCESS OF THE
MANAGEMENT’S ORGANIZATION
АПСТРАКТ: Предизвик за еден раководител е да ги мотивира вработените во
организацијата. Потребата од мотивација на вработените во функционирањето на организациите
е процес кој станува се повеќе актуелен во општеството.Значењето на мотивацијата може
да доведе до однесувања кои што рефлектираат во ефикасно извршување на задачите во
организацијата. Мотивацијата на вработените влијае на продуктивноста, а главен дел од
работата на раководителот е да ја насочува мотивираноста кон достигнувањето на целите на
организацијата.
Клучни зборови: МОТИВАЦИЈА, ПРОЦЕС, МЕНАЏМЕНТ, ВРАБОТЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЈА
ABSTRACT: The challenge for a leader is to motivate employees in the organization. The need
of motivation for employees in the functioning of organizations is a process that becomes more prominent in the community. Importance of motivation can lead to behaviors that reflect the efficient
completion of tasks in the organization. Employee’s motivation affects on productivity and main part
of the job of the manager is to direct motivation towards achieving the organization’s objectives.
Keywords: MOTIVATION, PROCESSES, MANAGEMENT, EMPLOYEES, ORGANIZATION
ВОВЕД
Вработените секое утро се будат, одат на работа и се однесуваат на начини типични
за секој поединец. Секој од вработените има свој одговор за средината и за работата, не
размислувајќи многу зошто работи напорно, ужива на паузи или пак е нервозен на работа. Сите
овие однесувања се потикнати од нешто – мотивација.
Мотивацијата и посветеноста на човечките ресурси во организациите претставува
критичен фактор кој влијае на успешната реализација на иницијативите и имплементацијата на
менаџментот на знаење. Вработените се борат да ги постигнат целите што самите си ги поставиле
на себе. Најчесто идентификувани цели на вработените се: сигурноста на работата, финансиски
и интелектуално наградената работа, признанија, статус, одговорност и исполнетост.
Исто така, мотивацијата се однесува на силите кои доаѓаат или од самите нас или од
нашата околина и пробудуваат ентузијазам и истрајност во потрагата по одреден правец на
дејствување. Мотивацијата на вработените влијае на продуктивноста,а дел од работата на
раководителот-менаџер е да ја насочува мотивираноста кон достигнувањето на целите на
организацијата.
Мотивацијата се оние фактори кои го предизвикуваат, го насочуваат и го поддржуваат
човечкото однесување и секогаш биле важни за раководителите-менаџерите. Менаџерите
по дефиниција работат со и преку луѓето. Бидејќи луѓето се комплексни личности, нивната
мотивираност не секогаш е лесно да се открие. Постојат многу теории за мотивацијата и
многу од нив се разликуваат по тоа што тие имплицитно им сугерираат на менаџерите што
да направат за да го добијат најголемиот учинок од нивните вработени. Многу успешни
менаџери од нивното искуство имаат научено дека луѓето во општ случај се многу благодарни
на пофалбите и охрабрувањето и чувствуваат потреба за успех во нивната работа давајќи се од
себе. Многу луѓе сами се мотивираат и бараат слобода за извршување на работата на сопствен
начин. Менаџерите кои ќе го откријат клучот на внатрешната мотивираност на вработените
можат да сметаат на бескраен извор на продуктивност.
463 | страна
26.04.2014 год.

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Две причини се важни за воведување на факторот мотивираност на вработените:
потребата за постојано споделување на знаење со цел поттикнување на креативните процеси во
организацијата и втората е посветеност во работата. Двата фактори се важни за искористување
на потенцијалот на вработените со цел подобрување на перформансите на организациите. Но
од друга страна, наградата претставува најдобра поткрепа за овие фактори и тоа :
Внатрешни награди претставуваат сатисфакциите кои ги добива едно лице во процесот
на изведување на одредена активност. Успешното завршување на дадената задача или пак
решавање на одреден проблем во организацијата од страна на вработениот треба да роди
пријатно чувство на постигнување.
Надворешни награди претставуваат награди кои се доделуваат од страна на менаџерот а
вклучуваат унапредувања, зголемување на платите и бонусите. Нивното потекло е надворешно,
како резултат на задоволување на потребите на другите.
Пример за мотивацијата претставува наведениот пример со четворица вработени од
различни профили: агент за недвижнини, искусен машинист, продавач на софтвер и продавач
на услуги.
Џенис Рение е агент за недвижнини од Торонто, која годишно заработува 350.000 долари,
која вели дека нејзиниот успех се должи на фактот внимателно да ги ислуша клиентите, па потоа
да ги селектира куќите кои одговараат на вкусот на клиентите.
Грег Стореј е искусен машинист за кого пишувањето програми за нумерички управувани
машини претставува предизвик. Откако избегал од училиште без да заврши, се вработил
во продавница за машински делови како чистач и тогаш добил мотивација да научи како да
работат машините.
Френсис Блаис продава софтвер и книги за образование. Таа е една од најдобрите
продавачи, но не се раководи според процентот кој следи за секоја продажба над 50.000
долари, туку таа нејзината мисија ја гледа во финалната цел да им помогне на децата да научат
добро да читаат.
Од друга страна, Роб Мајклс му се повраќа пред да оди на работа. И тој е продавач, но
неговиот работен ден го поминува телефонирајќи им на луѓето обидувајќи се да ги убеди да
купат производи кои воопшто не им се потребни, а кога тие не сакаат да го сторат тоа, него му се
смачува. За него мотивација претставуваат парите. Изминатата година, неговата заработувачка
изнесуваше 120 000 долари, а и покрај тоа не може да заработи повеќе од тоа дури и кога работи
нешто друго.
Во случајот мотивација за Роб Мајклс се парите, за Џенис Рение нејзината љубов кон
решавањето проблеми и да се биде добар и пристоен слушател за своите клиенти, за Грег
Стореј предизвикот да научи како работи нумерички управуваната машинерија, додека
за Френсис Блаис реализацијата на хумана мисија за општо добро на децата. Секој од нив е
мотивиран добро да се покаже во својата работа, но сепак секој од нив има различни причини
за тоа. Таквата разновидна природа на мотивираноста за менаџерите навистина претставува
голем предизвик при мотивирањето на вработените кое треба да ги води кон исполнувањето
на целите на организацијата.
Менаџерите раководители се тие кои во свои раце ја имаат формулата за успех на
организацијата преку:
Одредување на вредноста на наградата за секој подреден – Ако наградата се дава како
мотивирачка, таа мора да биде погодна за индивидуата. Менаџерите можат да одредат каква
награда бараат нивните подредени со набљудување на нивните реакации во различни ситуации
и прашувајќи ги каква награда би посакале.
Одредување на пожелни остварувања – Менаџерите мора да препознаат кое ниво на
постигнувања и какво однесување сакаат подредените за да им се каже што треба да направат
за да бидат наградени.
Создавање на оствраливи постигнувања – Ако подредените осетат дека поставените цели
се претешки за да се постигнат, нивната мотивираност ќе биде многу мала
Поврзување на наградите со постигнувањата – За успешните резултати заради одржување
на мотивацијата, наградата мора да биде доделена набргу по постигнувањето на успешните
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резултати.
Анализа на оние фактори кои може спротивно да влијаат на ефикасноста на наградата –
Конфликтот пемеѓу системот на наградување на менаџерот и вработените, можеби ќе донесе
измена во наградите. На пример, ако работната група практикува ниска продуктивност,
натпросечната награда може да ги мотивира подредените на повисока продуктивност.
Да се биде сигурен дека наградата е адекватна. Малите награди се мала мотивација за
вработените.
ЗАКЛУЧОК
Од приложеното може да се заклучи дека потребата од мотивираност во организацијата е
клучната алка во постигнувањето на посакуваните резултати на организацијата. Сепак главниот
и финален збор го има менаџерот, кој мора да знае на кој начин ќе ги мотивира вработените
во организацијата. Целокупниот процес на мотивирање бара целосно познавање на личните
афинитети и потреби на вработените во организацијата. Наградата како дел од мотивирачкиот
процес мора да биде прецизно одбрана од страна на менаџерот за да ја исполни мисијата на
мотивацијата а со тоа да ги задоволи потребите на вработениот. Со мотивацијата на вработениот
и останатите вработени, ќе се влијае на продуктивноста во организацијата и ќе се постигнат
зацртаните цели на организацијата.
БИБЛИОГРАФИЈА
1. Дафт, Л.Р. (2011) Менаџмент, Осмо издание, [Management. In Macedonian]. Кочани: Генекс
2. Кралев, Т. (2009) Основи на Менаџментот, Осмо издание, [Principal in Management. In
Macedonian]. Скопје:Центар за Интернационален менаџмент
3. Манев, Ѓ. (2005) “Менаџмент на знаење во јавниот сектор” во: Годишник на Институтот
за социолошки и полотичко-правни истражувања, Скопје: Институт за социолошки и
полотичко-правни истражувања
4. Рафајловски, Ѓ. (2012) Бизнис101 [online], Наградување на вработените во време на
криза, пристапено од веб страница: http://www.biznis101.com/osnovaj-biznis/procedura/587nagraduvanje-na-vrabotenite-vo%20vreme-na-kriza.html
5. [22.02.2014].
6. Саздовска, С. Чичева, В. Димовска, В. (2008) Менаџмент со човечки ресурси: прирачник,
[Management of human resources. In Macedonian]. Скопје: Македонски центар за меѓународна
соработка
7. Џонс, Р. Г. Џорџ, М.Џ. (2008) Современ Менаџмент, превод на Македонски јазик,
[Contemporary Management.In Macedonian]. Скопје: Глобал Комуникации
8. Шуклев, Б., (1998). Менаџмент, [Management.In Macedonian]. Skopje: Ekonomski fakultet

465 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

Виолета Бабић
Економско-трговинска школа Крушевац- Ћићевац, viks@sezampro.rs

331.101.262:37

УЛАГАЊА У ЉУДСКИ КАПИТАЛ – ИЗВОР КОНКУРЕНТСКЕ
ПРЕДНОСТИ
INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL – SOURCES OF COMPETITIVE
ADVENTAGE
Резиме: Улагања у људски капитал имају велики значај, јер утичу на побољшање
продуктивности и ефикасности, на иновативност, а самим тим и на конкурентност једне
привреде. Структура јавних расхода има изузетан утицај на динамику привредног раста,
социјални развој и друштвени стандард становништва, а величина улагања у образовање,
истраживање, науку и здравствену заштиту показује колико су ови расходи приоритетни једној
националној економији.
Кључне речи: наука, образовање, здравствена заштита, људски капитал, привредни раст
и развој
Abstract: Investments in human capital are significant, their effects on improving productivity
and efficiency to innovation, and hence the competitiveness of an economy. The structure of public
expenditure has a profound influence on the dynamics of economic growth, social development and
the living standard of the population, and the size of investment in education, research, science, and
health care shows how these expenditures a priority national economy.
Key words: science, education, healthcare, human capital, economic growth and development
УВОД
Улагања у научно-истраживачки рад, образовање и здравство су улагања у одрживи
развој земље и битни фактори економског раста и развоја. Ефикасна политика иновација и
адекватна улагања у научно-истраживачки рад су полазна тачка у функцији одрживог развоја
једне земље. Унапређење људских ресурса представља кључ за повећање продуктивности,
а најважнији предуслов за остварење тог циља је квалитетно образовање. Обезбеђивање
одговарајућег људског капитала који уме да се прилагоди измењеним околностима, има
карактер инвестиционог улагања, а политика образовања није само политика креирања
људског капитала, већ је део укупне развојне политике друштва.
С обзиром да су улагања за научно-истраживачки рад, здравствену заштиту и образовање
становништва елементи који утичу на конкурентску предност једне економије, у овом раду
биће анализирано њихово дејство на економски раст и развој.
1. ПАРАМЕТРИ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ
Светски економски форум1 проучава конкурентност земаља више од три деценије и бави
се проучавањем параметара привреда земаља, ради постизања економског развоја на дужи
период, а конкурентност дефинише као скуп институција, прописа и других чинилаца који
одређују ниво продуктивности земље.
Индекс глобалне конкурентности бави се мерењем просека многих различитих
компоненти, од којих свака одражава по један аспект конкурентности. Све ове компоненте
групишу се у дванаест параметара конкурентности – институције – инфраструктура –
макроекономија – здравље и примарно образовање – високо образовање и обука – ефикасност
тржишта роба – ефикасност тржишта рада – ефикасност финансијског тржишта – технолошка

1

World Economic Forum, http://www.gcr.weforum.org/, The Global Competitiveness Report 2007–2008.
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припремљеност – величина тржишта – ефикасност пословања – иновације.
Међу дванаест параметара препознајемо шест везаних за здравље, образовање,
истраживање и науку. То су: здравље и примарно образовање, високо образовање и обука,
ефикасност тржишта рада, технолошка припремљеност, ефикасност пословања и иновације.
Шест од дванаест параметара непосредно или посредно указује на велики значај улагања у
људски капитал, јер такво улагање утиче на побољшање продуктивности и ефикасности, на
иновативност, а самим тим и на конкурентност.
2. СТРУКТУРА ЈАВНИХ РАСХОДА
Структура јавних расхода има изузетан утицај на динамику привредног раста,
на социјални развој и друштвени стандард становништва. У финансијској пракси скоро свих
држава посебна се пажња посвећује управо питањима структуре јавних расхода. Зато, свака
држава настоји да формира и одржи такву структуру јавних расхода која ће на оптималан
начин да обезбеди стабилност привреде и оптималан економски раст, одрживу социјалну
политику, сигурност земље и територијални интегритет, одговарајућу политику развоја науке,
образовања и културе итд.
Графикон 1. Структура јавних расхода (по функцијама) у изабраним земљама ЕУ и Србији 2012.
(у % БДП-а)

Извор: Eurostat
Анализом структуре јавних расхода у посматраним земљама централне и источне Европе,
можемо закључити да све дају приоритет социјалној и здравственој заштити становништва,
док су издвајања за остале намене далеко мања. У средњорочним пројекцијама буџета ових
земаља приказују се тенденције повећања издатака за образовање, науку и заштиту животне
средине, а колика ће бити та повећања зависиће од пораста БДП-а.
2.1 УЛАГАЊА У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ОБРАЗОВАЊЕ –
ПРЕДУСЛОВИ УСПЕШНОГ РАЗВОЈА
Наука и технологија имају значајну улогу у развоју светске привреде јер су саставни
елемент производних снага, а дугорочно опредељење друштва према развоју технологије
јесте једна од најважнијих области привредне политике. Савремена технолошка достигнућа
су моћно средство конкуренције развијених земаља, основа њиховог монополског положаја
у многим областима међународних односа и основа поделе земаља у светској привреди на
високоразвијене и неразвијене2.
Знање је вредност по себи, има психолошку, сазнајну, моралну, културну и естетску
2
Кокеза Г. - Трансфер технологије као фактор друштвено економског развоја - Технолошко-металуршки факултет
Београд, 2008. стр.52.
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вредност, а наука нигде у свету није само тржишно оријентисана. Земља не може имати
независност ако нема своју независну науку и технологију. Да би апсорбовала туђа открића,
мора да има образован кадар. Такође, ниједна земља није прво постала богата па уложила у
науку и технологију, него је увек било обрнуто. Наука је алатка којом можете да подстакнете
развој своје земље. Ефикасна политика иновација и адекватна улагања у научно-истраживачки
рад су полазна тачка у функцији одрживог развоја једне земље.
За развој научних кадрова први кључ је образовање, то је степеница која је нужна да би
се деца прво заинтересовала за стицање знања, а стицање знања има унутрашњу мотивациону
снагу када се деци предочи на прави начин. Образовни систем мора развијати то занимање,
развијати радозналост која је кључна за науку и, наравно, стварати могућности да млади
развију своје потенцијале. Да би обарзовни систем давао бољи научни кадар потребно је да
школа буде подстицајна, негујућа средина за развој особе. Онда је лако одвојити најбоље и оне
који су талентовани за науку.
Европски савет је 2005. године упутио позив земљама старог континента да повећају
улагања у истраживање и развој на 3% БДП-а. Две године касније у Барселони је усвојен Акциони
план који се односио на повишени ниво улагања у истраживање и развој. Захваљујући томе,
буџет за истраживање и развој у многим земљама је брзо увећан, а то је био и један од разлога
што су, у периоду кризе, 2007-2010. године, када су многе земље забележиле пад БДП-а, издаци
за научно-истраживачки рад остали на приближно истом нивоу и нису пратили пад БДП-а.
Значај индустрије за развој научно-истраживачког сегмента у развијеним економијама
исказује се кроз однос укупних инвестиција у истраживање и развој које долазе из државног
буџета и инвестиција које долазе из индустрије. ЕУ је 2000. године у склопу низа стратешких
развојних реформи исказаних кроз заједнички документ Лисабонске стратегије3, за област
науке, развоја технологија и иновације, између осталог дефинисала два приоритета:
1. да укупна улагања у ову област до 2010. године буду доведена на ниво од 3% БДП-а и
2. да 2/3 тих улагања буде из индустрије.
Здравље има кључни утицај на способност људи да живе свакодневни живот, на допринос
друштвеном и економском развоју, односно општи успех земље. Зато здрављу треба прићи
као великом националном ресурсу који заслужује континуирани стратешки развој. Поред тога,
право на здравље и здравствену заштиту је једно од основних људских права и сви би требало
да уживају у најбољем здрављу, а свака особа треба да има прилику на избор здравих начина
живота и живот у окружењу које даје подршку здрављу.
Квалитет здравствене заштите је једна од најважнијих карактеристика система здравствене
заштите, како државног, тако и приватног сектора. Стално унапређење квалитета и безбедности
пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника и свих других
запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани
процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће
задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. Зато, од свих учесника у пружању
здравствене заштите треба захтевати увођење и коришћење националних и међународних
клиничких смерница/водича добре клиничке праксе, формирање и коришћење клиничких
путева, стандарда, протокола, алгоритама, упутстава и правила струке, који су засновани на
научним доказима4.
Најбољи начин за повећање квалитета здравствене заштите и побољшање здравственог
стања становништва у једној држави, је генерисање и прихватање иновација у свим аспектима
здравственог система. Ефективна примена расположивог светског медицинског знања у једној
земљи је специфична за сваку државу. Она захтева иновације на свим нивоима, од откривања
болести, скрининга и превенције, до пружања висококвалитетних производа и услуга
пацијентима у веома различитим околностима.
Расходи за здравствену заштиту имају висок и растући билансни значај у већини земаља.
3
Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Facing the challenge, The Lisbon strategy for growth and employment, november 2004, ISBN 92-894-7054-2 (20.07.2011.)
4
Министарство здравља РС, План развоја здравствене заштите Републике Србије 2010-2015.– Улагање у здравље је
најзначајније улагање за одрживи развој друштва и земље, Београд 2009., стр.44
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Као основни разлози раста трошкова задравствене заштите наводе се:
- демографски фактори (старије становништво има веће трошкове лечења),
- раст реалног дохотка - раст дохотка може да објасни око 10% стварног раста трошкова
здравствене заштите током последњих деценија,
- увођење нових технологија и унапређење квалитета здравствене заштите – ово је
пресудан фактор раста јавних расхода,
- робни егалитаризам - неке услуге морају бити доступне свима, а када трећа страна
плаћа услугу то има за последицу виши ниво тражње од ефикасног,
- цивилизацијски напредак (спремност да се улаже у здравље) и
- појава нових болести, које изискују нова истраживања и проналажење лекова за
њихово искорењивање итд5.
Унапређење људских ресурса представља кључ за повећање продуктивности, а
најважнији предуслов за остварење тог циља је квалитетно образовање. Велике разлике
између прихода особа са униврзитетском и средњошколском дипломом, могу се смањити ако се
побољша квалитет образовања и ако је школовање доступно свим грађанима. На једној страни
повећаваће се приходи лица са универзитетском дипломом, а на другој страни повећаваће се
наднице неквалификованих лица, јер јер ће се број таквих радника смањивати.
Образовање је област делатности осуђена на перманентно стање кризе, условљено самом
природом ствари. Нагла смена парадигми оставља мало времена за прилагођавање наставних
планова и програма, а живот упорно тражи све боље припремљене људе. Ипак, свака епоха на
свој начин схвата речи «добро припремљени људи». При свакој модернизацији образовања
ниче неколико проблема. Први - сачувати оно позитивно што има постојећи систем. Други - ако
је нешто корисно за друштво било изгубљено у образовању ранијих година, то је неопходно
обновити. Трећи - основни: ускладити систем образовања са захтевима друштва.
Савремене тенденције развоја земаља тржишне привреде показују да се образовање
и стварање људских ресурса налазе у врху приоритета националних стратегија и политика
друштвеног, економског и технолошког напретка. Улагање у образовање, односно у
обезбедјивање одговарајућег људског капитала који уме да се прилагоди измењеним
околностима, добија и карактер инвестиционог улагања, а политика образовања није само
политика креирања људског капитала, већ је део укупне развојне политике друштва.
Што је веће улагање у образовање, већа је и продуктивност. Образовање повећава
квалификације, а тиме и зараде. Образовање је значајно и за социјализацију, јер кроз
образовање људи уче како да се понашају на радном месту, како да извршавају задатке, како
да следе упутства и како да раде у тимовима. У току образовања врши се селекција тј. одвајање
способнијих и мотивисанијих од мање способних и мотивисаних. Тако се врши усклађивање
појединаца и радних места, као и повећање продуктивности.

5

Ракоњац А. Т. - Пензијско и здравствено осигурање – ЦИД Економског факултета у Београду, Србија, 2010. стр.233.
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Табела 1. Утицај расхода за научно-истраживачки рад, здравствену заштиту и образовање на
стопу раста БДП-а, у изабраним земљама ЕУ и Србији, 2012. године

Земља
АУСТРИЈА
НЕМАЧКА
ФРАНЦУСКА
ШВЕДСКА
МАЂАРСКА
ЧЕШКА
СЛОВЕНИЈА
ПОЉСКА
СРБИЈА
ЕУ-27просек

Расходи за научноистраживачки рад
%
%
укупних
БДП-а
јавних
расхода
2,75
5,37
2,84
6,31
2,25
3,97
3,37
6,48
1,21
2,49
1,84
4,13
2,47
5,04
0,77
1,82
0,28
0,56
2,03

4,11

Расходи за
здравствену заштиту

Расходи за
образовање

%
БДП-а

% укупних
јавних
расхода

%
БДП-а

% укупних
јавних
расхода

Стопа
раста
БДП-а

11,0
11,6
11,6
9,6
7,8
7,5
9,0
7,0
7,9

20,9
24,2
20,5
18,3
15,7
17,0
17,8
15,4
15,8

5,6
4,3
6,0
6,8
5,2
4,9
6,7
5,5
3,9

11,94
9,56
10,60
13,07
10,72
11,01
13,67
13,0
7,83

0,8
0,7
0,0
0,7
-1,7
-1,3
-2,3
1,9
-2,0

8,3

16,2

5,3

10,73

-0,3

Извор: Eurostat
Очигледно је да циљеви Лисабонске стратегије нису остварени, јер Извештај ОЕЦД-а за
2012. годину за ЕУ-27, показује да су укупна улагања у науку, истраживање и развој износила
2,03% БДП-а, од чега је удео индустрије износио 53,9%, уз укупно 530 US$ по становнику. У
САД, учешће индустрије у улагањима у науку, истраживање и развој износи 61,6% или 1.221
US$ по становнику, а у Јапану, индустрија учествује са 75,3% или 1.157 US$ по становнику.
У Мађарској, као нама упоредивој држави, од укупно 1,21% БДП-а за науку, истраживање и
развој, на индустрију отпада 47,4% или 181 US$ по становнику6.
Један од кључних циљева Лисабонске агенде јесте да обезбеди да од 3% БДП-а, што је циљни
износ издвајања за науку, само 1/3 буде обезбеђена из буџета европских земаља и ЕУ, а чак 2/3
треба да буду обезбеђене на основу улагања приватног сектора у истраживачке активности. Иако
нису све европске земље близу остварења тог циља, европски просек за 2010. годину показује
да у случају ЕУ-27 само 34,6% издвајања за науку потиче директно из буџета, 54% од привреде,
а 10,6% из других националних и међународних извора. Неке земље, као што су САД, Финска
и Немачка већ су досегле ниво када улагања из привредних извора у науку износе 2/3 укупних
улагања у област науке. У Јапану је удео приватног сектора досегао рекордних 76,1%. Чак и у
земљама нашег региона постоје значајна улагања приватног сектора у науку: у Словенији чак
58,4% свих издвајања за науку потиче из индустријских извора, у Чешкој 48,9%, и у Мађарској
47,4%. Друга последица овог тренда јесте чињеница да се научно-истраживачке активности
не одвијају само на универзитетима и у државним научним институтима. Захваљујући таквом
развоју догађаја омогућено је запошљавање великог броја научника у приватном сектору где
се одвијају нека од најсавременијих глобалних истраживања7.
Трошкови здравствене заштите су 2010. године износили преко 11% БДП-а, у
најразвијенијим земљама ЕУ (Данска, Немачка, Француска, Холандија и Швајцарска), а најнижи
су у Чешкој, Пољској и Мађарској – испод 8% БДП-а. Финансирање се врши из приватног и
јавног сектора. Највеће учешће приватног сектора у финансирању здравствене заштите је у
Швајцарској – изнад 40%, а најниже у Данској и Холандији, где износи нешто више од 15%.
6
7

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00031&language=en

OECD in Figures 2010 (21.07.2011.)
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Укупни трошкови здравствене заштите у Србији износе око 8% БДП-а, а из буџета се финансира
70,1% ових трошкова, што износи 5,5% БДП-а8.
Издаци за образовање, као проценат БДП-а, показују како нека земља третира
образовање у односу на своје свеукупне ресурсе. Издаци за образовање су инвестиција
која може да потпомогне бржи друштвени раст, подигне продуктивност, допринесе личном
и друштвеном развоју и смањи друштвену неједнакост. У односу на бруто домаћи производ,
издаци за образовање показују приоритет који свака земља, у смислу расподеле својих укупних
средстава, придаје образовању.
Расходи за образовање, имају тенденцију пораста, како у % БДП-а, тако и у % укупних јавних
расхода. У земљама ЕУ расходи за образовање представљу једну од значајнијих расходних
позиција, с обзиром да се крећу у интервалу од око 4-8% БДП-а, са просечном вредношћу
изнад 5% БДП-а, односно 9-16%, уз просечно учешће од 11% у укупним расходима. У Србији су
ови трошкови далеко испод трошкова у посматраним земљама централне и источне Европе
(3,9% БДП-а), али је приметно је благо повећање њиховог учешћа у укупним јавним расходима
и у БДП-у, у претходном десетогодишњем периоду.
Стопа раста БДП-а је у директној вези са издвајањима за науку, образовање и здравствену
заштиту, тако да економије које више троше за ове намене брже се и развијају, што показује
пораст стопе БДП-а.
ЗАКЉУЧАК
Термин „економија знања“ се односи на свеукупну економску структуру која се данас
појављује, а не на било који појединачни феномен или њихову комбинацију. Улагање у знање,
које повећава економску ефикасност и економски раст омогућиће технолошки развој и
поставити темеље за повећање запослености.
Лисабонска стратегија Европске уније има за циљ да ЕУ буде „најдинамичнија, светски
конкурентна, економија заснована на знању”. Троугао знања – истраживање, образовање и
иновације – је носилац европских напора ради постизања циљева.
Циљ којем стреми Србија је да научноистраживачки рад има знатно већи и позитиван
утицај на привреду и друштво. Избором најквалитетнијих пројеката и укључивањем у
међународну сарадњу, уз све већа издвајања из буџета Републике, реализоваће се процес
изградње иновативне инфраструктуре неопходне за развој Србије као иновативног друштва,
тј. окружења у коме иновација, оригиналност и знање представљају примарне факторе развоја.
Уз пораст издвајања за образовање, науку и здравствену заштиту, привредни и друштвени
развој Србије може се убрзано одвијати изградњом нове, отворене и међународно конкурентне
привреде Србије, која је спремна да успешно учествује у процесима глобализације у светској
привреди, са спремношћу да успешно избегне све њене негативне последице, а да максимално
искористи могућности, за убрзан, али и одржив развој.
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КОМУНИКАЦИЈАТА – БИТЕН СЕГМЕНТ ЗА УСПЕШНО
МЕНАЏИРАЊЕ
Апстракт: Потребата од комуницирање претставува една од основните процеси на
човекот за нормално однесување во својата средина. Добрата комуникација е особено важен
фактор за успехот во човековото делување.
Независно колку е некој подготвен за некоја тема или пак е најголемиот иноватор, ако
нема способност тоа да го пренесе на околината, да го објасни со зборови или да го напише
во логичен континуиран текст од „силните“ дарби и таленти нема да има никаква полза.
Недостатокот на дарбата и ефективната комуникација, не се чувствува никаде толку како на
работното место.
Лошото комуницирање негативно се одразува во процесот на менаџирањето.
Неквалитетната комуникација претставува предуслов за лошо планирање, криво одлучување,
недоволно организирање, недоследно раководење и погрешна контрола, а аналогно на тоа
последица секако дека е неуспехот.
Факт е дека комуницирањето е вештина која се учи, а секој оној кој ќе пропушти тоа да
го направи, ќе остане посиромашен за една многу значајна работа во животот – можноста за
непречено, успешно и сестрано разменување на мисли, идеи, знаења, информации и искуства.
Клучни зборови: комуницирање, вештини, личност, организација, професионалност
Abstract: The need of communication is one of the fundamental human processes of normal
behavior in his environment. Good communication is a very significant factor of the success in human activities.
Irrespective of how man is prepared on a certain subject or may be the greatest innovator, his
great “gift” is useless if he is not able to transfer this to his surrounding, to explain it in words or write it
in a logical uninterrupted text. Lack of talent and effective communication is nowhere felt that radical
but at work.
Bad communication has unfavourable reflection in the managing process. Poor communication represents a precondition for bad planning, wrong decision making, insufficient organization,
improper management and wrong control, and analogue to this is the resulting failure.
Communication is by no means a learning skill, and everybody who fails to do it, will be poorer
in one very important thing in his life – the possibility to a successful, uninterrupted and comprehensive exchange of opinions, ideas, knowledge, information and experience.
Key words: communication, skills, personality, organization, professionalism
Вовед
Сé повеќе луѓе во деловниот свет согледуваат дека комуникацијата е од витално значење
за работата во организацијата. Таа претставува перманентен процес на испраќање и примање
на информации со една основна цел – размена на идеи. Секојдневно како на работното место,
така и во приватниот живот, луѓето меѓусебно комуницираат. Недостигот на комуникација не
ретко предизвикува проблеми во семејството, во бизнисот или општеството.
Постојат бројни дефиниции за комуникацијата, но најчесто се дефинира како: трансмисија
на порака од едно лице на друго која е разбрана од примачот со значење како што тоа го сакал
испраќачот, Комуникацијата е двонасочен процес која ги вклучува и испраќачот и примачот.
Во контекст на комуникацискиот процес може да се постават повеќе прашања меѓу кои
и следните: Како комуницираме - свесно или несвесно, намерно или ненамерно, планирано
или непланирано, свесни ли сме за невербалните сигнали кои ги испраќаме на околината, се
грижиме ли за тоа дали соговорникот правилно ја разбрал нашата порака. При комуникацијата
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со роднини, пријатели, соработници, не треба да се занемари фактот дека луѓето се различни
индивидуи, а токму во различноста на индивидуите е богатството на светот.
Комуникацијата е неопходна, неминлива, незаменлива. Независно колку е развиена
компјутерската техника, човекот е на прво место. Ниту еден компјутер, ниту една машина нема
да може да ги пренесе емоциите што се нераскинлив дела на секоја интерперсонална врска.
Многу е важно во деловните контакти кај личноста да постои способност за јасно и
отворено комуницирање, зошто и најдобрата идеја ќе биде безвредна доколку другите нема
да можат да ја разберат.
Изреката „Зборувањето не е држење настава, а слушањето не е учење“ укажува на лошо
и неефикасно комуницирање. Оваа изрека би се проширила и на следната “Пишувањето не
е комуникација, а читањето не значи сфаќање или разбирање“. После овие две изреки се
поставува прашањето – Зошто да не? Има многу причини за неефективна комуникација. Една
од нив е кога мислиме дека со премногу едноставни зборови ќе можеме да објасниме премногу
сложени процеси. Сепак, неспорно е дека комуникацијата е сплет од емоционални, психолошки
и ментални карактеристики на поединецот.
Искуствата покажале дека комуникацијата е една од најважните вештини која треба да ја
поседува секој менаџер. Менаџерите скоро и да не работат со производите или предметите.
Тие работат со информациите кои се во врска со производите и предметите. Токму затоа
комуникацијата претставува една од важните функции на менаџментот во паралела со
планирањето, организирањето и контролирањето.
1 Професионалната и деловната комуникацијата во функција на менаџментот
Симболот на менаџер за една минута – ознаката не една минута од модерен дигитален
часовник има цел да го потсети секого од нас да издвои една минута дневно, за да погледнеме
во лицата на луѓето кои ги раководиме. Така ќе се потсетиме дека тие се нашите најзначајни
ресурси.1
Процесот на менаџментот ја прикажува целокупната проблематика на организацијата
и истовремено ја поврзува со надворешното окружување. При тоа акцент се става на
комуникацијата и тоа како внатре во организацијата, така и во однос на нејзиното окружување.
Предмет на комуникацијата, покрај другото е преносот на информациите внатре во
самата организација и во односите на организацијата со окружувањето. Оваа активност е
насочена кон остварување на целите на организацијата. Информациите што се предмет на
комуницирањето можат да бидат со различна содржина. Може да стане збор за пренесување
на донесени одлуки, примена на иновации и слично. Овие информации можат да бидат со
различен интензитет во поглед на правата и обврските на единките, учесници во процесот на
комуницирањето. Начинот на кој што се врши процесот на комуникација е тесно поврзан со
организациската култура2.
Следниве искази можат да се слушнат во секоја организација: „Барањето за набавка не е
испратено, бидејќи не рековте дека е итно“. „Кога директорот ќе рече најбрзо што е можно, тој
мисли сега и веднаш“. Ова се само два примери кои значат неуспешна комуникација.
Оралната комуникација и претходи на писмената. Во стара Грција и во стариот Рим било
неопходно при комуницирањето личноста да стои, особено при говор во судовите или во
собранијата. Сократ, Платон и Аристотел се дел од историјата на комуникацијата кои и денес
имаат големо значење за постоењето на организациите и за поединците.
Понекогаш лошата комуникација има животни последици. Како пример за ова постојано
се зема експлозијата на вселенскиот брод Челинџер и загубата на седумчлениот екипаж во
1986 година. Поради прекин на комуникацијата со леталото, информацијата која најверојатно
би им ги спасила животите на екипажот, никогаш не стасала до нив.
Скоро и да не може да се најде дел од работата на еден менаџер кој нема прекин во
комуникацијата. Проблемите настануваат кога директивите ќе бидат неразбрани, ќе се појават
гласини, ќе настане лоша интерпретација или дисторзија. Така, вистинското прашање не е дали
1
2

Бланчард, К. и Џонсон, С., Менаџер за една минута, Скопје, 1991
Петковски К., Водство и ефективна комуникација, Битола, стр. 43

473 | страна

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО И ЕКОНОМИЈА)»

менаџерите комуницираат, туку дали комуницираат ефективно или не ефективно. Што и да
прави менаџерот, тој задолжително комуницира со некого или со некоја група.
Комуникацијата претставува пренос на сваќање преку употреба на симболи. Зборот
комуникација потекнува од латинскиот збор communis со значење „заедничко“. Со други
зборови, се додека заедничкото сваќање не резултира со пренос на вербални или на невербални
симболи, ќе нема комуникација.
Елементи на комуникацијата
Симплифицирано, елементите би се опишале вака: Некој (испраќач) има идеја или порака
и сака да му ја испрати на некого (примач). За да ја испрати пораката, испраќачот мора да ја
претвори во разбирлива форма (кодирање) и да ја испрати преку вербални, невербални или
пишани средства (канал на комуникација). Понатаму, пораката се прима преку рецепторите
на примачот и се декодира за да може да се разбере. Со климање на главата или со израз на
лицето или на било кој друг начин примачот потврдува дека пораката ја примил (повратна
врска). Испратената порака може да е искривена од присуството на шумови. Во елементи на
комуникацијата спаѓаат: комуникатор, перцепција и интерпретација, кодирање, порака, канал
за комуникација, невербална комуникација, декодирање, примач, feedback (повратна врска) и
шум.
Насоки на комуницирање
Структурата на организацијата обезбедува четири насоки на комуникација: комуникација
надолна, комуникација нагорна, хоризонтална или латерална и дијагонална комуникација.
Овие четири насоки на комуникација ја прават рамката во која се одвива комуникацијата во
една организација. Со проучување на сите, една по една, менаџерот може да си овозможи
подобра проценка на бариерите што постојат за ефективна комуникација и да изнајде средства
за нивно надминување.
2. Стилови во менаџментот и комуникацијата
Интерперсоналниот стил се однесува на начинот на кој поединецот им се обраќа на
другите. Фактот што најголем дел од односите помеѓу луѓето вклучува комуникација, го
покажува значењето на интерперсоналниот стил.
Секојдневните активности на менаџерите играат големо значење на ефективната
интерперсонална комуникација. Менаџерите обезбедуваат информации, даваат команди и
инструкции и прават напор да влијаат или да убедат. Начинот на кој менаџерите комуницираат
и како испраќачи и како примачи е пресуден за ефективно извршување.
Теоретски, менаџерите кои сакаат да комуницираат ефективно може да ги употребат и
изложувањето и повратната врска за да ја зголемат арената за заедничко разбирање. Но, во
практиката тоа не е така. Менаџерите се разликуваат во нивната способност за изложување и
повратна врска. Може да се идентификуваат најмалку четири менаџмент стилови:
Тип А. Во оваа група спаѓаат менаџерите кои не користат ни изложување ни повратна
врска. Преовладува непознатото, бидејќи менаџерот не сака си го зголеми ни своето, ниту
знаењето на другите. Ваквите менаџери предизвикуваат вознемиреност и одбивност и гледаат
повлечено и ладно кон другите. Ако фирмата има голем број менаџери од овој тип, тогаш
треба да очекуваме неефективна интерперсонална комуникација и губење на креативноста на
поединците. Менаџетите од типот А се автократски лидери.
Тип Б. Некои менаџери сакаат да имаат задоволително ниво на односи со своите подредени,
но поради нивните персонални карактеристики и ставови, овие менаџери не се во состојба
да се отворат себеси и да ги изразат своите чувства. Како последица на ова, тие не можат да
се изложат и мораат да се потпираат само на повратната врска. Фасадата е предоминантна
во интерперсоналните релации и претеруваат со користење на повратната врска поради
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исклучување на изложеноста. Подредените не им веруваат на ваквите менаџери, бидејќи
сфаќаат дека таквите менаџери се потпираат само на нивните идеи и мислења. Однесувањето
на менаџерите од типот Б практицираат некоја форма на попустлив лидер.
Тип В. Менаџерите кои си ги ценат своите идеи и мислења, но не и идеите и мислењата на
другите користат повеќе изложување за сметка на повратната врска. Последица од овој стил
е овековечување и зголемување на слепата точка. Подредените наскоро сваќаат дека таквите
менаџери не се заинтересирани за комуникација, туку само за присилување на работите. Затоа,
менаџерите од типот В имаат подредени луѓе кои се непријателски расположени, несигурни
и спремни се да навредат некого. Подредените наскоро сфаќаат дека главен интерес на таквите
менаџери е одржување на нивното чувство за важност и престиж.
Тип Г. Најефективна интерперсонална комуникација е онаа која практикува баланс помеѓу
изложеноста и повратната врска. Менаџерите кои се сигурни во својата позиција се слободни
да ги изложат своите чувства и да постигнат повратна врска од другите. Како менаџерите го
практикуваат типот Г, така се зголемува арената и комуникацијата станува поефективна.
Сумирано, ова значи дека примарната сила за одредување на ефективна интерперсонална
комуникација е интерперсоналниот стил и ставот на менаџерите за изложување и повратна
врска.
3. Начини за подобрување на комуникацијата во менаџментот
Менаџерите кои настојуваат да имаат подобра комуникација имаа две одделни задачи.
Првата задача е дека мораат да ги подобрат свои пораки – т.е. информациите што треба да
ги испратат. Втората задача е да ги разберат луѓето што се обидуваат нешто да им кажат.
Тие треба одлично да ги кодираат и декодираат пораките. Менаџерите треба да ги сватат
другите што сакаат да кажат и бидат разбрани. Техниките за подобрување на комуникацијата
се: следење, регулирање на протокот на информации, користење на повратна врска, емпатија,
поедноставен речник, ефективно слушање и користење на незванични информации.
- Следење - Следењето вклучува претпоставки дека вие можеби сте погрешно
разбрани и кога е тоа можно, да се одреди дали вашето мислење е примено. Кај
вработените кои имаат поголем стаж со работа во институцијата, ова ќе го третираат
позитивно – како олеснување на нивните работни обврски, додека нововработените
во институцијата може да го интерпретираат како негативен став на раководителот
за нивното извршување на задачите или како предлог да си дадат отказ.
- Регулирање на протокот на информации – со ова се обезбедува оптимален проток на
информации кон менаџерите и елиминирање на комуникациската преоптеретеност.
И квалитетот и квантитетот на комуникациите се контролира. Ова се базира на
исклучителниот принцип на менаџментот: само информациите за значителните
отстапувања од политиките и процедурите треба да се достават до менаџерите.
Во случај на формална комуникација, менаџерите треба да се фокусираат само
на работите кои се исклучок од правилата, но не да се фокусираат само поради
комуникација. Некои видови организациски структури исклучиво се базираат на
овој принцип. Сигурно, во неокласичните организации кои се базираат на слободен
проток на комуникацијата, овој принцип нема да се примени.
- Користење на повратна врска - Повратната врска е многу важен елемент во
ефективната комуникација. Обезбедува канал за одговор на примачот, му овозможува
на комуникаторот да знае дали пораката што била испратена е примена и дали го
предизвикала настојуваниот одговор.
- Емпатија - eмпатијата е можност една личност да се стави во улога на некоја друга
личност и да ги превземе гледиштата и емоциите на таа личност. Оваа способност
опфаќа ориентираност кон примачот наместо кон комуникаторот. Формата на
комуникацијата треба да се потпира на она што му е познато на примачот. Емпатијата
бара комуникаторот да го завземе местото на примачот за да провери како би се
декодирала пораката.
- Поедноставување на јазикот - Комплексниот јазик е голема пречка за остварување
на ефективна компанија. Тоа е случајот кога асистентот на факултет наместо да
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ги претвори вежбите на студентите во едноставен концепт, тој ги претвора во
комплексна загатка. Но ова не е случај само со факултетите. Исто така и луѓето
вработени во државната управа се познати по тоа што имаат лоша комуникација.
Ефективно слушање - Постојат бројни насоки како да се подобри ефективното
слушање во организациите. На пример, еден автор вели дека постојат 10 заповеди за
добро слушање: престани да зборуваш, дај му слобода на говорникот, покажи му на
говорникот дека сакаш да слушаш, не му одвраќај на говорникот, покажи му емпатија
на говорникот, биди трпелив, задржи си го темпераментот, посочи аргументи, постави
прашање, престани да зборуваш. Имај во предвид дека „престани да зборуваш“ е
прва и последна заповед.

Заклучок
Секој менаџер работејќи во организација има потреба да изгради моќна основа за да
влијае на другите. Потребно е развивање на лична и професионална стручност, но истовремено
да поседува и комуникациски вештини. Тој треба да биде ефективен комуникатор за да постигне
добри резултати во својата организација.
Независно за каков вид на комуникација станува збор, од исклучителна важност е таа да не
биде еднонасочен процес. Забрзаното и ефикасно користење на информационата технологија,
ја менува природата на односите кај менаџментот. Колку улогата на менаџерот во собирањето
и пропуштањето на информациите расте, толку повеќе неговите вештини како комуникатор ќе
влијаат врз неговата ефикасност.
Комуникациската клима во една организација во голема мерка зависи од организациската
клима и од менаџментот. Доколку менаџерот одржува искрена и јасна комуникација со
вработените, тогаш тоа е услов за градење на темелот на отворена размена на идеи низ целата
организација. Меѓутоа, неспорен е фактот дека за една личност да комуницира добро потребно
е да се познава самата себеси, но и да биде способна да ги процени другите. Само тогаш ќе може
да се надева дека ќе го пронајде најдобриот начин за ефективно комуницирање при градењето
на меѓусебните односи.
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ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА БРЕНДОВИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈТА
АБСТРАКТ: Стопанските организации и секој друг вид на организирани субјекти во
комуникацијата со потрошувачите заради создавање на позитивен “имиџ“ на своите трендови
вложуваат доста време,труд и пари. Тие многу повеќе вложуваат во брендовите отколку во
репутацијата на својата корпорација.Поддржувачите на процесот на глобализацијата во
светски рамки се со заедничка задача и со цел за разобликување на односите во одговорноста
на брендовите во општествените текови. Противниците пак се заинтересирани за она што се
гледа како длабок јаз меѓу добрите и оптимистичките имиџи кои што компаниите ги развиваат
за своите брендови, условно, деструктивно и неодговорно однесување на творците на
брендовите.
Довербата на потрошувачите во брендовите може да завзема значајна позиција во
кампањата за општествени промени, може да стане извор за дополнителни вредности за
корпорацијата зад која стојат брендовите.Институтите и институциите кои можат најмногу да
влијаат на промената на човечкиот став и однесувањата се брендовите, па заради тоа културната
моќ на брендовите заедно со нивната економска моќ има такво силно влијание(голем удел)
во нивната општествена вредност.Организираните деловни системи со своето учество во
бизнисот би требало при истакнувањето на брендовите и добивањето на користта од нив да
бидат доста енергични.Брендовите поседуваат сопствен силен капитал и мотив за разбирање
на глобализацијата.
Клучни зборови: бренд, процес, глобализација, орговорност, пазар
Аннотация: Экономические организации и любой другой вид организованных
сообществ в общении с клиентами, для создания положительного «имиджа» своих тенденций
затратили немало времени, усилий и денег. Они намного больше инвестируют в бренды,
чем в репутацию своей корпорации. Сторонники процесса глобализации в мировых рамках
являются с общей задачей и с целью, для прояснения отношений и ответственности брендов
в общественных тенденций. Однако, противников интересует то, что рассматривается,как
глубокий разрыв между добрыми и оптимистическими имиджами,
что
компании
разрабатывают для своих брендов, условное, разрушительное и безответственное поведение
создателей брендов. Доверие потребителей в брендах, может занять значительное место в
кампаниях для социальных изменений, может стать источником для добавочной стоимости
для корпорации, которые стоят за брендами. Институты и учреждения, которые могут больше
всего влиять на изменения в человеческих отношений и поведения, являются бренды(торговые
марки), и поэтому культурная сила брендов вместе с её экономической мощью имеют такое
сильное влияние (большую долю) в их общественной ценности. Организованные деловые
системы своим участием в бизнесе, должны при выделении брендов и получения выгоды от
них, быть достаточно энергичными. Бренды имеют собственный сильный капитал и мотивацию
для понимания глобализации.
Ключевые слова: бренд, процесс, глобализация, ответственность, рынок
ВОВЕД
Создадените брендови понудени од пазарот, им овозможуваат на потрошувачите да
купуваат со доверба,а тоа воедно обезбедува насока по која ќе се движат потрошувачите низ
збунувачката разноликост при изборот.Потрошувачот не мора да биде експерт по прашањата од
областта на комплексот “мобилна комуникација“ за да би се направил соодветен избор помеѓу
едниот и другиот давател на услугата.Всушност врежувањето на “стварната привлечност”
26.04.2014 год.
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претставува камен темелник за привлечноста на брендот ,а за тоа исто се интересираат и грижат
сопствениците на брендот и што е предмет на постојано внимание и инвестирање.Брендовите
со силна привлечност длабоко се всадуваат во чувствата и мислите на потрошувачот.Брендовите
меѓу другото се симболи кои често користат повеќе од еден систем (систем на зборови, систем
на слики, систем на бои итн.) а го рефлектираат значењето на брендот.
Концептот на брендираното иако е доста сложен систем, не само поради бројните
компоненти кои придонесуваат за структуирање на брендот, туку и заради бројните концепции
за брендирање во изминатите години, човек ги вклучува и бизнисите кои што ги поседуваат
брендовите.Трајноста на брендовите,квалитетот, способноста и нивната привлечност во целиот
свет го прават имотот “посакуван”.Глобализација на трговијата доведува до консолидација на
многу индустрии, гранки, сектори, а во сето тоа и брендирањето има значајна улога.
Обемот на брендирањето едноставно речено зема здив.Активноста која во текот на ХХ
век била воглавно ограничена на стока за широка потрошувачка и услуги, сега се појавува
во индустрискиот сектор, бизнисот, јавните и доброволните организации , комуналните
претпријатија, невладини асоцијации, агенции и друго.Што се однесува до секторот на
потрошувачката,развојот на технологиите доведува до понуда на илјади и илјади нови
производи на пазарот.Таков е случајот во областа на информатичките технологии и системи
и нивната примена во практиката:компјутерски игри,лаптопи, мобилни телефони, интернет со
големиот број на услуги што ги дава /обезбедува и слично.
Организациите функционирајќи во системот на бизнис системот сватиле и се повеќе
сваќаат и прифаќаат колку е важно да бидат атрактивни и ценети не само од страна на
инвеститорот, потрошувачот, добавувачот, вработените, туку и од страна на оние кои го
создаваат и креираат јавното мислење , активистичките групи и односите со јавноста воопшто.
Доброто управување со брендот е многу важна проблематика за градење на успешен бренд на
производи и услуги на пазарот, односно на глобалниот пазар.
Глобализација на светскиот пазар
Поделбата на размислувањата околу процесот на глобализација на пазарот како современ
процес на светската интеграција е појава на обединување на светскиот пазар.Во услови кога
границите меѓу државите почесто исчезнуваат(формално постојат), а географските далечини
стануваат се помали, тогаш се помали и пречките за нормално функционирање на светскиот
пазар.Процесот на глобализација станува реалност за поделбата на развојот на случувањата на
геопросторот на планетата Земја.
Современиците на процесот на глобализација на светскиот пазар при истакнувањето на
значењето на глобализацијата ги истакнуваат следните две стојалишта:
1. Глобализацијата претставува постојан и незадржлив процес на интеграции на култури,
пазари и државни заедници.
2. Глобализацијата е идеолошки проект на светски влијателни групи со кои се поттикнува
економската либерализација со цел да се оствари експанзија на либералната економијасветскиот пазар.
Основачот на теоријата на процесот на глобализација Ентони Гиденс процесот на
модернизацијата и глобализацијата ги става во интерактивна врска.Динамичниот карактер на
глобализацијата ја определува модерноста(моментална глобализација), а глобализацијата во
суштина значи ширење на современоста (модерноста).Тоа што на мултинационалните компании
им недостасува во сегашната фаза на развојот на организациското однесување е контрола на
територијата и системот на принуда а тоа ќе се надополни со глобализацијата на вкупната моќ
и меѓународната поделба на работата.Според Гиденс, односите меѓу глобалните тенденции и
локалните интереси не се неопходно спротивставени, ниту пак меѓусебно се исклучуваат, а
глобализацијата ја дефинирал како “интензификација на општествени односи“ на светски план
кои ги поврзуваат одалечените места на таков начин да локалните збиднувања ги обликуваат
случувањата кои се одиграни со километарски далечини и “vice versa“.
страна | 478

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2014

Заедничка карактеристика на многубројните современи обиди за одредување и
дефинирање на поимот глобализација е имплементирањето на следните аспекти:
- економски аспекти: трајни, интензивни, брзи и со пазарната конкуренција
регуларно поврзувани во светски рамки за размена на финансиски и производни
активности;
- општествено-институционален аспект: преовладување за воспоставување на
односи на отворени и меѓузависни урбанизирани цивилизации;
- инфраструктурни аспекти: поврзување на капиталот, работата, услугите, работната
сила и информациите на големи дистанци;
- политички аспекти: криза на меѓународниот правен суверенитет како и
легитимноста на регулативната функција на националната држава и формирањето
на светски институции за управување;
- културен аспект: ширење на разновидна (западно-источна) култура по пат на
транснационални организации(компании)за масовни медиуми;
- воено-геостратешки аспект: промена на билатерална со униполарната структура,
со тенденција за регионализација и мултиполаризација;
- еколошки аспект: опасност од нерационално исцрпување на природните ресурси
(обновливи-необновливи) како и загаденоста на клучните медиуми(воздух, вода,
почва) во природата.
Како процес на глобализација што повеќе се шири и се чини се повеќе како нерационален,за
да така се и потикнува борбата меѓу глобалистите и антиглобалистите.Мал број на чинители
говорат и се во прилог на глобализацијата.Филозофијата за постоење на стари граници меѓу
државите, кои значително го отежнувале протокот на луѓе и работа, повеќе скоро никој не може
да ги врати.И најзначајните економски држави економски се откажуваат од своите национални
валути и прифаќаат заедничка валута .Сепак може да се каже дека бавно се движат работите
и дека процесот на глобализацијта е интерактивен процес на културни, пазарни и државни
заедници , а не е проект на влијателни држави за примена на либерална економија.
Како што никој не може да го укине интернетот,така и не може да се овозможи на
светските берзи,благодарение на примената на модерните телекомуникации, да се тргува без
прекин. Англискиот јазик полека но и сигурно станува основен јазик при потпишување на
договори во целиот свет.На целата планета не постојат само десетина авионски компании и по
неколку синџири на хотели.Во таков амбиент светскиот капитал настојува во целиот свет да ги
изедначи прописите, правилата , да ги пропише општите принципи кои се од општо значење
за моралните принципи.Општите морални принципи се од посебно значење особено ако се
земаат во предвид локалните обичаи, култура па и правни норми.
Од друга страна пак антиглобалистите ја истакнуваат немоќта на моќните држави за
најважните точки за опстанок на планетата земја(екологија,долговите на најсиромашните
земји, разоружувањето) потпишувааат сериозни договри, тие мислат дека станува збор само
за дефинирање на воспоставена доминација на развиените над неразвиените или најсилните
над слабите.Забележана е и тенденција заради незагрозување на сопствената позиција , дури
кај земјите со најголемо богатство, кога се доведува до промена секој пат кога се започне
некоја нова интеграција во глобални рамки е проследена со неизбежна реорганизација и
реконструирање, чиј најчест епилог е намалување на бројот на вработените.
Брендирањето врз корпоративната одговорност
Како што брендовите можат да доведат до одредени општествени погодности, исто така
можат да влијаат како силен механизам за заштита на потрошувачот.Многу често во практиката се
мисли дека прописите (регулативата) е најдобрата заштита во борбата против лошиот квалитет
на работа и услугата.Вистина е дека регулативата игра клучна улога во воспоставувањето и
подигнувањето на стандардот, како во оваа област така и во многу други.Но за да се применат
правилата без брендови потребно е супервизорите да надгледуваат, што инспекторите би
можеле да контролираат итн.
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Познатите и впечатливите брендови играат многу позитивна улога,општествена улога,
не како што клеветниците често знаат да тврдат дека тие само го загадуваат јавниот простор
со бројни логоа и слики.Брендовите претставуваат етикети за стандард на квалитет и совест
кој имаат подеднаква сила како било кој знак избран за стандард или печат.Трошоците
на брендираното често пати се реални.Има премногу компании со силни брендови кои
воопшто не размислуваат за оштетувањето на животната средина, нанесувајки при тоа
штета на локалната заедница со затајување на ризикот по здравјето во однос на своето
производство,експлоатацијата на своите работници,потценувањето на своите потрошувачи и
оние кои генерално се обидуваат да заработат набрзина не повикувајки се на последиците
во општеството и околината.Смислата на корпоративната општествена одговорност е да го
намали негативното влијание во работењето на таков начин давајки убедливи аргументи
и пронаоѓајќи соодветна опрема за работа, како компаниите своите ризици би ги свеле на
најмала мерка на ризици кои произлегуваат од нивните општествени и еколошки ефекти.
Светските брендови се пат на механизам за емитување со кој може многу јасно да се
разберат последиците, како добри така и лоши , прашања во деловноста и да се работи на
искористување на лошото во корист на доброто.Чинителите се спротивни на тоа што борците
против глобализацијата и капитализмот не сакале да веруваат.Далеку од тоа дека брендовите
предизвикуваат лоши последици по општеството, напротив тие ги разоткриваат.Брендовите
не дозволуваат создавање на општествени и еколошки штети, туку тие помагаат во нивно
решавање онолку колку што можат како претставници на активностите на приватниот сектор
во јавноста.Брендовите претставуваат локомотива за позитивни општествени промени и силен
двигател за остварување на развојни процеси во општеството.
Делумната позитивна општествена промена претставува процесс кој оди рака под рака со
економскиот развој.Исто како што се и условите на општеството на богатиот запад подобриле
во однос на оние од Викторијанската епоха.Но денеска во земјите во развој тоа се побрзо се
случува, отколку што се очекувало посебно заради потребата на корпорацијата да ја заштити
вредноста на брендот.Така ќе се излезе во пресрет на очекувањата на потрошувачите во однос
на тоа како би требало компаниите да се однесуваат.
Брендовите и корпоративното општествено уредување
Современите општествено - економски и стопански интеграциски движења, не само
во рамките на пооделните национални економии, туку и на меѓународен план условуваат
квантитаивни промени во начинот, методите и појдовните основи во управувањето и
современото раководење со организациите(претпријатијата).Во процесот на глобализацијата
брендирањето и кооперативното општествено раководење завзема значајно место во бизнисот.
Во бизнис системот сретнуваме три најважни начини во кои брендовите создаваат можности
за општествено раководење на корпорациите ,а тоа се:
- Употреба на моќ што брендовите ја имаат во културата за да во општеството се
достигнат промени за подобро од постојното
- Употреба на иновациите за поттикнување на организациски развој на организацијата
и поради добивање на општествена добивка
- Примена на влијанието на брендот со цел на што побрзо распространување на
доброзначајности??? од процесот на глобализацијата.
Маркетиншката професионализација во односот кон купувачот на брендови имаат
најголемо почитување, напрегнувајки се при тоа до крајни граници како би ги разбрале
потребите и желбите на купувачот.Тие често пати настојуваат да брендовите влејат смисол
кој носи повеќе од функционални корисности од онаа што се рекламира.Брендовите си го
задржуваат правото, односно поседуваат право и на општествена улога.Сепак тоа е реткост
кога тоа е поткрепено со конкректна општествена потреба.Често се тоа вештачки творби
осмислени само да се поистоветат со општествената совест на потрошувачот, било што да
се поработи на нив.Оваа појава не го чини брендот лош,туку напротив објаснува дека некои
антикорпоративни критичари изјавуваат дека толку многу го мразат.
Компаниите во комуникацијата со потрошувачите вложуваат многу повеќе време,
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труд,пари за да би изградиле што попозитивен “имиџ“ за своите брендови,а исто така и за
промовирање на својата репутација како една корпорација.Една од главните цели на борците
во процесот на глобализацијата е да го разоткријат она што го гледаат како длабок јаз меѓу
добрите и општествените “имиџи“ кои што компаниите ги развиваат за своите брендовии
наводно деструктивното и одговорното однесување на создавачот (творецот) на брендовите.
Со помислување на само одреден број општствени прашања со кои се соочуваат владите
и непрофитабилните организации во секојдневното дејствување, веднаш се забележува
дека треба да се располага со големи знаења и системи за решавање на проблемите.Многу
од нив се тешко решливи со конвенционални пристапи, донесување на закони и вложување
на пари.
Проблемот како што е писменоста кај богатите општества, не постои потреба
од повеќе книги,туку се повеќето се јавуваат оние родители кои би ги читале на своите деца
уште од мали.Проблемите како што е здравјето кај подобро информираните и позитивните
животни избори,пред делотворното лечење претставува права добитна политика.Проблемите
како што се малолетничкиот криминал и социјалното однесување е грижа за околината,
давање на младите мотиви за развој,поттикнување на духот за заедништво,проблемите за
менталното здравје и користење на дрога.За сите овие и уште многу други проблеми, барањата
на социјалната политика се однесува на промена на ставови и однесувања.Ист е случајот и со
земјите во развојот, владите и пензиите како помош можат да вложат големи суми на пари во
програми за искоренување на болестите, но при тоа ќе бидат делотворни само ако се стават во
начинот на однесување со промени.
Институциите ,односно институтите кои најмогу можат да влијаат на промената на
човечкиот став и неговото однесување во организацијата се брендовите, па и заради тоа
културната моќ на брендовите заедно со нивната економска моќ има силно влијание (удел)
во општествените вредности на општеството.Користењето на брендовите во организациите
заради општествени промени е еден од најадекватните начини врз кои корпорациите можат
многу брзо да се воздигнат и да го покажат правото лидерство.Овде треба да се нагласи
дека ова не е исто што и поврзувањето на брендовите со првичните појави за промоција на
кампањата за заедничка корист.Овде станува збор за корпорацијата да ги користи можностите
за брендирањето за промена на однесувањето на потрошувачот, а во исто време да дојде и до
промена во општественото однесување и така да се зацврсти репутацијата на тој бренд.
Користењето на културната моќ, иновациите и водењето на компаниите за промена на
општеството ги изразува трите димензии на корпоративно општествено лидерство.Димензиите
на корпоративното општествено лидерство многу често и најдобро се прикажуваат преку
брендовите што се користат преку социјаните и економските платформи, бидејќи тие се
впечатливи за пазарот.Покрај создавањето на брендови во комерцијалниот сектор, постојат
брендови и во непрофитабилниот сектор, а тоа се изразува преку добротворните организаци
,мултилатерални институции за делотворно остварување на своите цели.
Праксата говори дека непрофитабилниот сектор во транзицискиот период во земјите
во транзиција, создадоа брендови со значајно влијание за општествените промени кај голем
број држави во светот.Ваквата појава предизвика и извесно спротивставување во системот на
градењето на брендовите и нивното влијание врз развојот на корпоративното општествено
раководење.
Карактерот на брендирањето во услови на глобален пазар
Создавањето на вредносниот карактер на брендирањето преку брендовите како во
стопанскиот така и во нестопанскиот сектор ,особено во новосоздадените општествено
економски односи и процесот на самата глобализација на пазарот, претставува многу
комплексно прашање отколку што може да се претпостави.Брендирањето бара:
- Сегментација на пазарот.Брендовите влијаат врз изборот на потрошувачот, но
изборот се разликува во зависност од пазарот во кој брендот се наоѓа.Поделбата
на пазарот на брендовите во групи кои не се поклопуваат и нехомогени групи на
потрошувачи на критериуми кои можат да се применат, како што се:производ
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или услуга, дистрибутивни канали, мустри за потрошувачка, софистицирање на
купувањата, географијата, постојни и нови потрошувачи итн, се преокупација за
дефинирање на сегментација на пазарот.Брендот се вреднува во секој сегмент, а
збирот на вреднувањата на сегментите ја сочинува вкупната вредност на брендот.
Финансиска анализа.Таа предвидува идентификација на предвидени
приходи,заработка од нематеријални вложувања кои ги создава брендот за секој од
очевидните сегменти во сегментацијата на пазарот.Заработката од нематеријални
вложувања се дефинира како приход на брендот намален за трошоците на
работењето и трошоците за вложениот капитал.Концептот е сличен со поимот
економски профит.
Анализа на побарувачка.Променување на улогата која што брендот ја има врз
зголемувањето на побарувачката за производите и услугите на пазарот, на кој е
присутен и одвоено да се утврди кој дел од нематеријалните вложувања припаѓа на
брендот, мерење со показател кој се нарекува “индекс на улогата на брендирањето“.
Тоа се работи така што прво се идентификуваат различнте покренувачи на
трошоците за брендирањето на компаниите, тогаш одлучува степенот до кој секој
бренд директни влијаел на секој покренувач.Улогата на индексот за брендирање
претставува процент на заработка од нематеријалните вложувања со кој придонесол
брендот.Заработката од брендот се пресметува со множење на улогите на индексот
на брендирањето со заработувачката на нематеријалните вложувања.
Конкурентен бенчмаркинг.Одредувањето на конкурентската сила и слабоста
на брендот за добивање на дисконтна стапка за одреден бренд кој го одразува
профитот на ризикот на очекуваната заработка во иднина, се мери со показател
кој се нарекува “резултат на јачината на брендот“. Таа опфаќа обемен конкурентен
бенчмаркинг и структурна проценка на пазарот на брендот, стабилноста, водечката
позиција, трендот на растот, подршката, географското влијание и можностите за
законска заштита.
Калкулација на вредноста на брендот.Вредноста на брендот е нето сегашната
вредност на очекуваната заработка на брендот од која се одзема(анулира)
дисконтната стапка на брендот.Нето сегашната вредност на калкулацијата опфаќа
период на предвидување и период после него и ја одразува способноста на брендот
да продолжува, да создава, да заработи за во иднина.
ЗАКЛУЧОК

Брендирањето и брендовите на пазарот, нивното присуство со вредностите и влијанието
што го имаат врз развојот на општствено-економските односи во процесот на глобализацијата
се големи сојузници на развојот и напредокот на општествените односи за секоја држава
посебно.Брендовите како големи сојузници за општествениот напредок стимулираат низа на
појави, а од позначајните се:
Поттикнување на лојалноста на купувачот , поттикнување на иновациите, обезбедување
на безбеден и механизам, врши притисок врз општествената оедговорност, улога, го унапредува
единството, демократските текови и слично.
Поттикнувачките појави н брендовите провоцираат создавање на позитивни општетствени појави.
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ОСТВАРУВАЊЕ НА „TRADE-OFF“ – РЕЛАЦИИ ПОМЕЃУ
ОЧЕКУВАНИОТ ПРИНОС ОД ПЛАСМАНИТЕ, СТЕПЕНОТ НА
РИЗИК И ЛИКВИДНОСТА
IMPLEMENTATION OF “TRADE-OFF” - RELATION BETWEEN THE EXPECTED YIELD OF PLACEMENTS, LEVELS OF RISK AND LIQUIDITY
Abstract: Financial markets and institutions have a main role for national economy development. Specifically, bank composing portfolio, orient alternative placements in the form loans or
securities depending on the level of development of the financial market. The paper analyze requirements capital, placements, risk and liquidity. In the end is the conclusion made to get information
for situation and perspectives bank industry about key banking indicators in Republic of Macedonia.
Key words: loans, risk, liquidity, profitability
Апстракт: Финансискиот пазар и институции имаат значајна улога за економскиот развој.
Поконкретно, банките го компонираат своето портфолио, се ориентираат на алтернативни
пласмани во вид на кредити или хартии од вредност во зависност од нивото на развиеност
на финансискиот пазар, Трудот ги анализира капиталните барања, пласманите, ризикот и
ликвидноста. На крај може да се извлечат заклучоци за состојбите и перспективите на банкарската
индустрија врз основа на клучните банкарски индикатори во Репиблика Македонија.
Клучни зборови: кредит, ризик, ликвидност, профитабилност
Управувањето со пасивата подразбира менаџирање со обврските (квантитет изразен
преку обем и квалитетот изразен преку рочност) како и капиталот. Истото, банката го
ефектуира со акумулирање на средства од суфицитарните економски единки (надополнето
со кредитно депозитен мултипликатор), притоа остварувајќи ја мобилизаторската функција.
Мобилизирањето, од страна на банката на определен обем на банкарски ресурси (по квантите
и квалитет) за коишто менаџерскиот тим на банката смета дека се на ниво коешто одговара на
аспирациите на банката (согласно поставените цели, макро и микро детерминанти) претставува
претпоставка за успешно, ефикасно и ефективно функционирање на банката, бидејќи од
примарно значење е да се компонира релевантен финансиски потенцијал врз основа на којшто
банката ќе биде во можност алтернативно да го структурира своето портфолио.
Со самото тоа банката треба да компонира портфолио во којшто појдовен елемент е цената
на чинење на мобилизираните ресурси надоградени со пресметани ризици и задоволителен
принос на капиталот. Имено, основна цел на функционирањето на банките во пазарни
услови на стопанисување, што подразбира егзистирање на плирализам на сопственост, е да
ги задоволат аспирациите на нивните сопственици (остварување на позитивен финансиски
резултат – добивка, зголемување на вредноста на капиталот) или поточна формулација би било
да остварат задоволителен принос на вложениот капитал. Во тој контекст, во функција на целта
на банките е да креираат адекватна стратегија и истата ефикасно да ја операционализираат
како на страната на активата, така и на страната на изворите на средства.
Тоа значи дека неопходна претпоставка за успешно управување со активата на банката е
потребата од компонирање на адекватен финансиски потенцијал. Меѓутоа, предмет на анализа
во овие рамки е: Како банката врз основа на формираниот финансиски потенцијал, да го
комппонира своето портфолио, а во смисла на тоа, како да се изврши релевантно пласирање
на ресурсите во вид на кредити, хартии од вредност и тн?
Поконкретно, банките го компонираат своето портфолио, се ориентираат на алтернативни
пласмани во вид на кредити или хартии од вредност во зависност од нивото на развиеност
26.04.2014 год.
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на финансискиот пазар, а соодветно на тоа и финаснсиската инфраструктура. Така, во услови
на развиен финансиски пазарен сегмент, банките ги насочуваат пласманите во зависност од
приносот на хартиите од вредност (каматната стапка на хартиите од вредност), од стапката на
принос на кредитите и степенот на ризик на пласманите, притоа водејќи сметка за ликвидноста.
Наспроти тоа, во амбиент на слабо развиен финансиски систем, мал број на финансиски
посредници (ниско развиена фианасиска структура), банките примарно се насочени кон
кредитни текови, а тоа како наопходност претпоставува соочување пред сé со кредитниот
ризик, како доминантен ризик, што секако не ги исклучува и останатите ризици во банкарското
работење, но, со акцесорно влиание. Во тој контекст, ефикасниот менаџмент на страната на
активата го означува процесот на нејзина кумулација, што кореспондира со поставената
финансиска цел на банката и диверзификација, со што се настојува да се релативизира
диверзифицирливиот ризик или аплицирање на најдобри банкарски практики во насока на
остварување на „trade-off“ релации помеѓу очекуваниот принос од пласманите, степенот на
ризик и ликвидноста.
Банкарска регулатива
Поради специфичната тежина на банкаркста индустрија, а во тие рамки и високиот
финансиски левериџ прашањето за капиталот е меѓународно сериозно третирана проблематика.
Зачетоците датираат во далечната 1975 година со првиот документ на Базлескиот комитет и
потоа негово ревидирање во 1983 година (предмет на опсервација е мерењето адекватноста на
капиталот во однос кредитниот ризик). Еволутивно во 1993 година се направени дополнувањасо
стандарди кои го третираат пазарниот ризик (каматен, девизен, стоков и ценовен ризик), со
самото тоа дефиниран е концептот со кој на детален начин му се пристапува на ризиците и истиот
е познат како Базел I. Развојот оди во таа насока што во 1999 година е направен предлог за Базел II
меѓународни стандарди1, која конечна верзија е усвоена во 2004 година, кадедшто содржински,
покрај на кредитниот и пазарниот ризик се повеќе значење му се дава и на оперативниот ризик.
Анализите на ефектите од кризата покажаа дека нејзината сложеност и сериозност во голема
мера se последица на недоволната ликвидност и солвентност, високата стапка на задолженост
(leverage) и слабата мотивираност на финансиските институции за соодветно управување со
преземените ризици. Врз основа на добиените коментари и извршената анализа, на 26.07.2010
година Групата гувернери на централните банки и раководители на супервизорските органи2 се
договори да ги прифати предложените реформи. Овој договор беше потврден и на состанокот
на Групата гувернери на централните банки и раководители на супервизорските органи
одржан на 12.09.2010 година. Всушност, светската криза имплицираше и потреба од „up date“
на базелските стандарди и инсталирање на Меѓународна регулаторна рамка за банките (Базел
III). Превземените мерки се со цел: подобрување на способноста на банкарскиот сектор да ги
1
Новата Капитална Спогодба се состои од 3 основни елементи:
Stolb 1 - Минимум капитални барања - се дефинираат основните компонетите коишто се користат за утврдување на адекватноста
на капиталот: гарантниот капитал и ризично пондерираната актива. Новата капитална рамка предвидува промени во начинот
на утврдување на ризично пондерираната актива, додека начинот на утврдување на гарантниот капитал останува ист како
и во постојната капитална рамка. Промените во утврдувањето на ризично пондерираната актива се однесуваат на промени
во третманот на кредитниот ризик и на вклучувањето на оперативниот ризик. Во поглед на третманот на кредитниот ризик,
дадени се три опции (можности) за пресметка на капиталната база за покривање на овој ризик, и тоа: ревидиран стандарден
пристап (standardized approach), основен (foundation) и напреден (advanced) пристап на интерно рангирање (Internal Rating
Based Approach - IRB). Вклучувањето на оперативниот ризик во основата за пресметка на капиталната база, претставува една
од најзначајните новини на Новата Капитална Спогодба. Оперативниот ризик е многу значаен ризик на којшто се изложени
банките, поради што тие треба да имаат соодветна заштита од евентуалните загуби коишто би можеле да настанат како
резултат на овој ризик. Оттука, предвидена е примена на три различни методологии за вклучување на оперативниот ризик
во утврдувањето на капиталната база: базичен индикатор, стандарден пристап и интерна проценка. Врз база на извршените
анализи, се очекува со примената на новата спогодба, оперативниот ризик да зафаќа 20% од утврденото ниво на потребен
капитал; Stolb 2 - Супервизорската анализа и оценка - се дефинира улогата на супервизијата во следењето и анализата на
моделите на утврдување на адекватноста на капиталот применувани од страна на банките;
Stolb 3 - Пазарна дисциплина - се дефинираат основните информации и податоци кои што имаат јавен карактер, односно
коишто банките треба да ги објавуваат на редовна основа.
Поопширно консултирај www.bis.org.
2
Групата гувернери на централните банки и раководители на супервизорските органи (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision) е највисок орган на Базелскиот комитет, составен од гувернерите на централните банки и
раководителите (директорите) на супервизорските органи (кога супервизорските органи се надвор од централните банки) на
земјите – членки на овој комитет.
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апсорбираат шоковите независно од изворот - финансиски и економски стрес; подобрување
на менаџирањето со ризикот; зголемена транспарентност. Oсновната цел на реформата на
капиталната рамка е подобрување на квалитетот на структурата на сопствените средства
на банките, преку зголемување на нивото и учеството на основните елементи на основниот
капитал. Најзначајните промени на предложената реформа можат да се поделат во две групи
активности: зајакнување на капиталната рамка (зголемување на потребното ниво капитал) и
воведување меѓународен ликвидносен стандард. овие две групи активности ја претставуваат
основата на новата т.н. Базел III рамка.
Согласно Базлеските стандарди минималната стапка на сопствен капитал како однос со
ризично пондерираната актива, изнесува 8%3. Сопствениот капитал, пак го сочинуваат основниот
капитал, дополнителниот капитал I дополнителниот капитал II (имајќи ги ограничувањата во
Одлуката):
Состојби и перспективи во македонската банкарска индустрија
За да може да го коментираме состојбите, насоките на движење, а со самото тоа да
утврдиме дали станува збор за трендови најнапред би ја презентирале следнава табела како
основа за извлекување на заклучоци.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013Q4

18,3

17

16,2

16,4

16,1

16,8

17,1

17,3

11,2

7,5

6,8

9,1

9,3

9,9

10,5

11,8

РOAA

1,8

1,8

1,4

0,6

0,8

0,4

0,4

0,4

РOAE

12,3

15

12,5

5,6

7,3

3,4

3,8

3,9

6,3

4,5

3,2

2,8

2,3

3,2

3,5

3,7

6,7

6,5

4,2

4,2

4,4

4,8

4,6

4,8

4,9

3,1

5,3

6,2

2,7

2,2

2,1

2

18

20,9

16,9

20,6

25,3

25,3

29,4

28,8

37,7

34,7

22,9

25,6

30,9

31,2

32,4

32,2

25,2

28,2

24

30,1

38,5

39,6

48,2

49,9

52,8

46,8

32,4

37,4

46,9

48,9

53

55,9

Адекватност на капиталот
Стапка на адекватност на
капиталот
Квалитет на актива
Нефункционални
кредити / бруто кредити
Профитабилност

Каматни стапки
Распон меѓу каматни
стапки на кредити и
депоз во ден
Распон меѓу каматни
стапки на кредити и деп
во дев
Меѓубанкарски каматни
стапки
Ликвидносен ризик
Ликвидна актива /
вкупна актива
Ликвидна актива /
вкупна актива (сп НБРМ
Ликвидна актива /
краткорочни обврски
(дог рочност)
Ликвидна актива / кратк
обврс (дог рочн) спо
НБРМ

Извор: НБРМ, Отсек за финансиска стабилност.

www.
nbrm.mk

Како генерален заклучок за банкарскиот сектор во последниве години може да извлече
дека истиот е стабилен и отпорен на шокови, и истото се аргументира со следново:
- Во структурата на активата најголем дел отпаѓа на кредити на нефинансиски
3

Поконкретно види Одлука за методологија за утврдување на адекватност на капиталот www.nbrm.mk
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-

субјекти (над 60%), вложувањата во хартии од вредност се околу 16-17% и истите се
нискоризични (емитенти НБРМ и држава) и пласмани кај банки и други финансиски
институции околу 12-13%;
Стапката на адекватност на капиталот (ја отсликува стабилноста и сигурноста) веќе
подолг период е над 17%, што е далеку над законски пропишаниот минимум;
Егзистира перцепцијата на банките за внимателно кредитирање;
Во последните години има релативно влошување на кредитното портфолио (раст
на нефункционалните креидти), но сепак е далеку подобро во однос на останатите
земји од опкружувањето;
Висока ликвидносна позиција на банкарскиот систем (раст на покриеноста на
краткорочните обврски и на депозитите на домаќинствата со ликвидната актива);
Покриеноста на кредити со депозити е 31.12.2013 година 91,37% што значи дека
има простор депозитите да се преточат во кредити, а истиот простор може да се
надополни и со другите елементи од композицијата на банкарски ресурси;
Подобрување на профитабилноста на банкарската индустрија пред се резултат на
раст на нето каматниот приход и пад на оперативните трошоци.

Користена Литература
1.
2.
3.
4.
5.

CSFI (Center for Study of Financial Innovation) Banana Skins Survey, 2008, 2010, 2012
“Bankarstvo” Srboqub Jovi}, Nau~na kniga, Belgrad 1990;
“Rizici vo bankarstvoto”- grupa avtori;
Извештаи на НБРМ, www.nbrm.mk
www.bis.org.
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УЛОГАТА НА ОПШТИТЕ ПРАВНИ АКТИ ВО РЕГУЛИРАЊЕ НА
ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СОЗДАДЕНИ ВО
РАБОТЕН ОДНОС
Abstract: In the first part of the work, the author mentions some aspects of the importance of
intellectual property rights, particularly the Works Made for Hire. Furthermore, an overview of the
following issues is presented: Intellectual property rights of works created by an employee in the
course of employment, legal protection etc.
All above mentioned analyzes result with several conclusions. Their basic aim is to determine
the concept of doctrine “works made for hire” and the possibilities of his regulation with general act
of the employer. On the other hand, the importance of the affirmation of the possibilities of this institute is outlined, as a way for improvement of the general act of the employer and their application
in the practice.
Кeywords: Intellectual Property Rights, Works Made for Hire, General Act of the Employer, Labor Law.
Вовед
Во сите современи правни системи, правата од интелектуална сопственост претставуваат
уставна категорија, во кој на директен или индиректен начин се промовира и поттикнува развојот
како на авторското право и сродните права, така и на правата од индустриска сопственост.
Заштита на правата од интелектуална сопственост или поконкретно инвентивноста и
пронаоѓаштвото кои се резултат на интелектуалниот и креативен ум на човекот претставува
сложено прашање. Остварувањето на правната заштита, станува уште покомплексно прашање,
кога станува збор за право на интелектуални творби создадени во рамки на работен однос.
Причина за тоа е, не само релативна конзистентност на постоечките правни норми со кои се
уредени правата од интелектуална сопственост создадени во работен однос, туку и слабата
номотехничка номенклатура на постојните законските решенија.
Во основа, извор на сите проблеми, како од теоретски, така и од практичен аспект се должи
на фактот што станува збор за две различни правни дисциплини, правото на интелектуалната
сопственост како приватно правна дисциплина од една страна и трудовото право како јавно
правна дисциплина, од друга страна, кои се засноваат на различни принципи, но сепак имаат
допирни точки, особено кога станува збор за остварување на правата од интелектуална
сопственост.
Постојат неколку начини на кои ова прашање е уредено. Со оглед на просторното
ограничување во овој труд, предмет на анализа и проучување, како од теоретски, така и од
практичен аспект ќе биде општиот акт на работодавачот, за кој многу мал број научни и стручни
работници имаат посветено посебно внимание.
Сепак, не треба да се изостави фактот дека конкретна интелектуална творба има третман
на творба создадена во работен однос, доколку е исполнет условот меѓу работникот-творец и
работодавачот да има засновано работен однос.
Општи акти на работодавачот
Општиот акт на работодавачот како еден од начините за уредување на конкретни права
25.04.2014 год.
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од работен однос му дава можност на работодавачот сам со свој акт да ги определи условите
за работа на работниците.1 За разлика од законскиот метод на регулирање и државниот
интервенционизам, Основна карактеристика на општите акти (статути, тарифници, правилници
и сл.) е што тие се донесени исклучиво врз основа на волјата на работодавачот.
Со општиот акт на работодавачот не можат да се одземат или ограничат правата од
интелектуална сопственост создадени во работен однос, утврдени со закон или колективен
договор. И во овој случај важи начелото (in favorem laboratories), односно овие акти можат да
содржат само одредби кои се поповолни за работниците од оние предвидени со закон или
колективен договор.2 Така на пример, со Статут како основен акт на работодавачот, може да се
уреди остварувањето на имотните права, правото на побарување на надомест, потоа прашања
врзани за целта и дејноста на работодавачот и нивното остварување, условите и начинот
на работа и други прашања кои се тесно поврзани со определувањето и оставрувањето на
правата од интелектуална сопственост преку организацијата на работодавачот.3 Според Милиќ,
критериумите и мерилата врз основа на кои се утврдува висината на надоместот, што ја исплаќа
работодавачот за поединечни облици на искористување на конкретна интелектуална творба
од работен однос може да се определат и со Тарифник.
Општиот акт на работодавачот како начин за уредување на корпусот интелектуални права
од работен однос е дозволен само во случај кога тоа со закон4 е изречно предвидено.
Во прилог на ова оди и реалната потреба на работодавачот за уредување на конкретни
прашања од оваа област, особено ако се има предвид комплексниот карактер, начинот и
околностите во кои се создадени конкретни интелектуални творби, каков што беше случајот со
академското дело од работен однос и бројните дилеми во однос на неговиот правен третман,
кој во најголем број земји во светот е уреден со општ акт на работодавачот.
Во теоријата постои единство во однос на значето на општите акти на работодавачот
како метод за уредување на корпусот права од работен однос, вклучително и правата од
интелектуална сопственост. Нивното значење особено доаѓа до израз кога работодавачот
може да ги уреди работните односи со Правилник, во услови кога ниту еден синдикат не ги
исполнува условите за репрезентативност, нема склучено спогодба за здружување заради
учество во склучување на колективен договор или не е постигната согласност за склучување
на колективен договор.5 Во прилог на ова оди и воспоставената практика во минатото кога
одделни прашања за некои правата на интелектуални творби создадени во рамки на работен
однос, биле предмет на уредување со Правилник, во рамки на кој прецизно на табеларен
начин се утврдува процентот за пресметката на авторскиот надомест на работникот, во однос
на сложеноста на структурата и функцијата на крајниот производ, а во согласност со описот
на комплексноста на вложениот интелектуален труд на работникот. Ова особено се однесува
на две ситуации. Првата, кога работодавачот врз основа на договор, му исплаќа надомест на
работникот кој создал конкретна интелектуална творба која поради одредени околности не
може да стекне правен третман на творба од работен однос (не е создадена во рамки на работен
однос), а е во интерес на дејноста што ја врши, па со Правилникот според однапред утврдени
параметри се одредува и висината на надоместот. Втората ситуација е кога на работникот со
колективен договор или договор за работа му се признава правото на дел од плата за работна
успешност, каде како мерило се користи зголемениот приход на работодавачот од конкретна
интелектуална творба создадена во работен однос од работник, па со актот на работодавачот би
се определувал како начинот на валоризација и процена на степенот на работната успешност
така и висината на надоместот.
1
Беличанец Т.: „Колективни договори на ниво на работодавач и други акти кај работодавачот“, Деловно право, бр.15,
Здружение на правниците од стопанството на Република Македонија, 2006, стр.36.
2
Јовевски Л.: Колективни преговори- компаративни согледувања, Самостоен издавач, Скопје, 2006, стр. 114;
3
Милић Д.: Коментар Закона о ауторском и сродним правима (са судском праксом и међународним конвенцијама и
уговорима), Београд, 2005, стр. 216.
4
Се однесува на Законски акти од областа на авторското право и сродните права, како и областа на индустриската
сопственост, како и други релевантни прописи со кои поблиску нормативно е регулирано прашањето за правата од
интелектуална сопственост создадени во работен однос.
5
Миљковић M.: Права и овлашћење послодавца на уређивање радних односа“, Право и привреда, Удружење правника
у привреди Србије и Црне Горе, бр.5-8, 2003, Београд, стр.827.
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Регулирање на правата од интелектуална сопственост создадени во работен однос со
општ правен акт во правото на Република Македонија
За уредување на правата од интелектуална сопственост создадени во работен однос со
општ акт (статут, правилник, тарифник и сл.) во Република Македонија е безпредметно да се
расправа. Причина за тоа е што не постои изречна законска основа во рамки на ЗАПСП и ЗИС,
која упатува на можноста ова прашање покрај со соодветен колективен договор и договор за
работа, да може да се уреди и со акт на работодавачот.
Во праксата сепак постои исклучок. Таков е примерот со донесувањето на Правилникот
за правата од интелектуална сопственост на Универзитетот „Кирили и Методиј“ и неговите
единици без притоа да постои изречна законска основа за тоа.6
Отсуството на прецизни одредби, најверојатно се должи на погрешната перцепција на
законодавецот, дека, општите акти работодавачот ги донесува самостојно што може да доведе
до загрозување на правата на работникот или дека станува збор за ненамерен пропуст од
редакциска или техничка природа. Како и да е, важно е да се нагласи дека општите акти иако
се донесуваат исклучиво врз основа на волјата на работодавачот, опасноста од самоволие
на работодавачот не постои, бидејќи со нив не се уредува односот меѓу работникот и
работодавачот, односно не може да одземе или ограничи конкретно право на интелектуална
творба од работен однос, признаено со Закон или Колективен договор.
Заклучок
Имајќи предвид дека со постоечките законски прописи на Република Македонија, не е
предвидена можност за регулирање на правата од интелектуална сопственост создадени во
рамки на работен однос со општ правен акт на работодавачот, а праксата го говори сосема
спротивното, во иднина, при следната редакција на релевантните Закони од оваа област, може
да се размислува во насока за дополнување на постоечките одредби и имплементирање на
општите акти на работодавачот како еден од инструментите за уредување на ова прашање. Во
прилог на ова оди и комплексниот карактер, видот, начинот и околностите во кои се создадени
конкретни интелектуални творби, како и можноста да се избегнат непријатни ситуации како во
наведениот пример.
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НОВА ГЛОБАЛНА ГЕОСТРАТЕГИЈА БРИКС –
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ
NEW GLOBAL GEOSTRATEGY BRIX – INSTITUTIONALIZATION AND
PROSPECTS
Abstract: In terms of overall globalization, new forms of integration are emerging. The largest
and most important of these is certainly BRICS – the new political and economic association of leading developing countries, which has nearly half of the world’s population. Furthermore, the data of
the five member countries, such as: Brazil, Russia, India, China and the South African Republic shows
that they have a total GDP of 13.6 trillion dollars, while their foreign currency reserves are estimated at 4 trillion. Their economic and military developing potential makes them a significant factor
throughout international arena.
Key words: BRICS countries, institutionalization, globalization, development.
Апстракт: Во услови на сеопшта глобализација се појавуваат нови форми на интеграција
. Најголемата и најзначајната од тие секако е БРИКС – новата економско политичка асоцијација
на водечките земји во развој, во кои живее речиси една половина од светското население .
За што всушност станува збор доволно импресивно зборуваат податоците дека неговите пет
членки: Бразил, Русија, Индија , Кина и Јужноафриканската Република имаат вкупен бруто
домашен производ од 13,6 трилиони долари , додека нивните надворешни девизни резерви се
проценуваат на 4 трилиони долари. Нивниот економски , но и брзорастечки воен потенцијал ја
прави значаен фактор на меѓународната сцена.
Клучни зборови: БРИКС земји, институционализација, глобализација , развој.
БРИКС – ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ
БРИКС претставува нова економско – политичка асоцијација на пет брзорастечки земји :
Бразил, Русија, Индија , Кина и Јужноафриканската република1. Секоја од нив има свој потенцијал
и специфични ресурси. Така : Бразил е земја во која домини ситносопственичкото земјоделско
производство, но во исто време има релативно развиена индустрија базирана врз богатите
наоѓалишта на минерални суровини. Русија ( Руската федерација) е најголемата земја во светот,
богата со минерални ресурси , со огромен енергетски потенцијал , висококвалификувани
кадри и уникатни технологии во многу области. Индија, е земја во која има висок раст на
интелектуалните ресурси надополнети со високи технологии во одредени базични области.
Кина пак има огромен човечки и производни ресурси , висококвалификувани кадри, моќна
економија која се базира на сопствените резерви од благородни и ретки метали и минерали.
Јужноафриканската република – единствената стабилна африканска економија располага со
огромни рудни резерви и релативно стабилна економија.
БРИКС всушност настана најмногу заради нивната проценка дека постоечките големи
геостратешки играчи: САД и ЕУ , повеќе несе во состојба глобалните проблеми успешно да
ги решаваат и на истите им дадат позитивен ток Овие земји поточно нивните раководства
асоцијацијата ја базираа од реалната потреба, своите огромни : економски, човечки, политички
1
Јужоафриканската република на оваа асоцијација и се приклучи на 18 февруари 2011 година , по што таа од БРИК
прерасна во БРИКС.
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и воени потенцијали конечно ги стават во функција на креирање на на стратешкиот правец на
идниот развој на човештвото. Основна платформа на делувањето на овие земји е реафирмација
на водечката улога на Организацијата на Обединетите Нации , втемелена врз принципите на
владеењето на меѓународното право. Очигледно е дека овие земји имаат особено големи
амбиции да ги променат постојните прифатени стереотипи и да постават нови темели на
светскиот глобален поредок.
Терминот БРИК , како акроним за оваа асоцијација за првпат го користи Џим О,Нил во
својата анализа посветена на банката Goldman Sachs , поточно во документот насловен
како ,, Dreaming With BRICs The Pathto 2050 “ објавен во ноември 2001 година2. Во изминатиов
период одржа пет самити (два на БРИК) од кои најзначајниот на кој е извршена неговата
институционализација е во Русија ( 16 јуни 2009 година). Потоа секоја година претседателите на
државите се сретнуваат во некоја од земјите членки , па така следниот самит е во Бразил 2010,
во Кина 2011 година (на овој самит БРИК се преименува во БРИКС), четвртиот се одржа на 2012
година во Индија, последниот се одржа во Јужноафриканската република, а за оваа година е
закажан самит кој ќе се одржи повторно во Бразил.
Иако во овој момент земјите на БРИКС немаат востановен заеднички : финансиски,
политички, воени и други институции , какви што има Европската Унија, тие сепак се повеќе
настојуваат да ги зацврстат своите интеграции. Лидерите на овие земји досега имаат одржано
неколку средби на ресорните министерства токму за зацврстување на востановената практика
за соработка и заедничка политика во одредени сфери на интерес. Во овој момент на снага се
околу 20 видови на соработка во рамките на организацијата и тоа од самити на шефовите на
државите , па до дијалози на експертски тимови.
Всушност според доктрината оваа организација ја пресекува старата дихотомија на
традиционални релации Исток-Запад, Север-Југ и таа полека се наметнува како мост помеѓу
богатите и земјите во развој. Во својата стратегија земјите членки се залагаат за натамошна
либерализација на светската трговија, но во исто време се залаат и за поголема улога на
државата во економијата , при што како засебен столб на соработката сметаат дека треба да
биде нова глобална валута3.Според глобалните анализи овие пет држави сочинуваат дури 43
% од глобалната светска популација при што во рамките на Светската трговска организација
остваруваат над 17 % од светскиот извоз и всушност идентичен БДП4. Дека овие проекции
се реални најдобар показател се податоците за периодот 2001- 2007 година кога пазарниот
потенцијал на Русија се зголеми за неверојатни 630 проценти, на Индија 499 проценти , на
Бразил 369 додека на Кина порастот изнесуваше 201 процент.5
За да се операционализираат настојувањата во рамките на годишната конференција која
се одржа во Дурбан6 и на маргините на конференцијата Г-20 која се одржа во Санк Петерсбург7,
договорено е основање на заедничка „БРИКС банка“ и фонд на девизни резерви , кој во
конечната верзија треба да достигне 240 милијарди долари. Веднаш по најавата за формирање
на овој фонд кој првенствено е наменет за заштита на националните валути во околности на
итни случаи Кина издвои 41 милијарда долари, додека останатите земји се обврзаа во најкраток
можен рок да уплатат 59 , со што би се основал почетниот фонд од 100 милијарди долари.
Всушност станува збор за паритет, зошто организацијата нема вистински лидер кој се
наметнува над останатите, бидејќи убедливо економски најмоќна е Кина, додека на воен план
Русија. Според прогнозите , до средината на овој век според вкупниот бруто домашен производ
Кина ќе биде лидер на светско ниво со преку 70.000 милијарди долари, додека второто и
третото место ќе го делат САД и Индија со скоро двојно помалку средтва , односно под 40.000
милијарди долари. Според овие прогнози Бразил ќе го зазема четвртото место, додека Русија
ќе биде на шесто место.8
Заради ваквите перспективи и прогнози , групацијата на земјите членки на БРИКС
2
3
4
5
6
7
8

Сергеев В.М. Алексеенкова Е.С.„ Перспективы институционализации БРИК“ Москва 2010
Во овој момент резервна валута на најголемиот број држави во светот сеуште е Американскиот долар.
Според проценките на Goldman Sachs земјите на БРИКС во 2030 година ќе достигнат 47% од БДП на светско ниво.
Goldman Sachs ‘’BRICh and Beyond”
Петиот Самит на БРИКС се одржа во Дурбан – Јужноафриканска Република на 26 и 27 март 2013 година
Конференцијата во Санк Петерсбург се одржа во септември 2013 год.
Jim O’Neill, Global Economics Paper ,, Building Better Global Economic BRICs” Goldman Sachs, 2001.
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многу бргу ќе станат незаобиколен фактор на глобалната светска моќ Тоа од своја страна
раѓа потенцијална опасност од нови светски судири9, затоа што никој доброволно и лесно
не се откажува од комотната и стечена позиција на лидер на светската сцена10.Со ваквото
нешто доскорешниот монополарен свет набрзо ќе се претвори во биполарен, ако не и во
мулти поларен. Тоа од своја страна треба да ја релаксира состојбата во светската заедница
и да овозможи нови геостратешки прегрупирања и стабилни глобални односи со нагласено
владеење на меѓународното право.
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Во овој контекст треба да се гледаат и анализираат настаните во Либија, Сирија и Украина.
Се мисли пред се на САД и на земјите од таканаречената група Г-7
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МАКРОЕКОНОМИСТИТЕ ВО ВРЕМЕ НА СВЕТСКА ЕКОНОМСКА
КРИЗА: НАУЧНИЦИ ИЛИ ИНЖИНЕРИ?
MACROECONOMISТS AND THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS: SCIENTISTS OR ENGINEERS?

			
Повремената појава на стагфлација и на големи финансиски кризи ги менува економските
постулати. Иако има значителни сознанија, макроекономијата не претставува егзактна наука
која може однапред целосно и прецизно да го преdвиди однесувањето на економските субјекти
и да примени исти решенија во секоја ситуација. Непредвидливоста на нивното однесување ги
определува динамиката на макроекономската наука и потребата за нејзино приспособување
кон актуелните економски состојби. Актуелната економска криза тоа недвосмислено го
потврдува.
Клучни зборови: макроекономија, наука, економски субјекти, постулати, приспособување
Abstract: The appearance of stagflation and enormous financial crises started to change the
economy postulates. Even though it poses significant findings, macroeconomics is not an exact
science which has the ability to completely and accurately presuppose the actions of the economic
entities and employ one general solution in every situation. The unpredictability of their conduct
designates the dynamics of the science of macroeconomics and the need to adjust it to the contemporary economic status. The ongoing crisis undoubtedly proves that.
Key words: macroeconomics, science, economic entities, postulates, adjustment
“Макроекономистите можат да бидат теоретичари (научници) или решавачи на
проблеми (инжинери)“(9). Некои од нив се само предвидувачи на економските перформанси.
Тие се најмалубројни и спаѓаат во релативно малиот број специјалисти за предвидување. За
останатите предвидувањето е само мал дел од тоа што тие го работат. Една од причините за
тоа е што макроекономистите не се многу добри во предвидувањето. Тоа е тешко не поради
несовршеноста на разбирањето на начинот на којшто функционира економијата, туку, многу
повеќе, поради тоа што не е можно да се земат предвид сите фактори (економски и неекономски)
кои може да влијаат на идните економски трендови.
Не(остварувањето) на предвидувањата на најголем број економисти за очекуваните
перформанси на светската економија и на одделните национални економии во последните 3-4
години (период на светска економска криза) тоа недвосмислено го потврдуваат. Прогнозите
на макроекономистите за остварувањата во 2008 година не се остварија затоа што ретко
кој од нив го предвидел драстичниот пораст на цената на нафтата, другите енергенси и на
земјоделско-прехранбените производи во првото полугодие и од појавата на финансиската
криза во втората половина од таа година. Сличното се случува(ше) и при предвидувањето на
економските перформанси за 2012, 2013 и 2014 година. Во настојувањето да го проектираат
текот на економијата во 2014 година, економистите – предвидувачи треба(ше) да одговорат
на неколку значајни прашања, како што се: Какви ќе бидат ефектите од антикризните мерки на
централните банки на САД и ЕУ? Колкава ќе биде цената на нафтата? Како последователнo ќе
се одрази кризата во еврозоната врз вкупната светска и во одделните национални економии?
Дали ќе има војна во Украина? Дали ќе започне нова “студена војна“ меќу НАТО и Русија? Дали ќе
има голема суша или поплава во земјоделските региони, со спротивни ефекти врз количините
и цените на храната? Какви се очекувањата на економските субјекти и како тие ќе се однесуваат
во новонастанатите услови на стопанисување...?
Бидејќи одговорите на тие прашања се доста неизвесни, малкумина макроекономски
25.04.2014 год.
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предвидувачи нудат конкретни прогнози. Наместо тоа, тие обично комбинираат прогноза со
“оптимистички“ и “песимистички“ алтернативни сценарија.
Според тоа, неизвесностите прават предвидувањето на однесувањето на економските
субјекти и на остварувањето на економските перформанси да биде многу тешко. Веројатно тоа
е причината поради која наместо да предвидуваат што ќе се случи, “повеќето макроекономисти
се занимаваат со анализирање и со толкување на настаните што се случуваат (прават
макроекономски анализи) или настојуваат да ја разберат структурата на економијата (прават
макроекономски истражувања)“ (1). Од друга страна, новопојавените проблеми бараат
решенија, односно макроекономисти – инжинери.
Што е макроекономијата? Наука или инжинерство?
Според Gregory N. Mankiw (9), “има два типа макроекономисти: такви кои би сакале
макроекономијата да биде наука и такви кои макроекономијата ја разбираат како вид на
инжинерство. Целта на научниците е да разберат како светот функционира. Инжинерите
секогаш се решавачи на проблеми“.
Таквата поделба на макроекономистите како да произлегува од основите на учењата на
двете доминантни економски школи: класичната и кејнзијанската. Првата го обележа развојот
на макроекономската мисла во периодот од средниот век с’е до појавата на грандиозното
дело на Џон Мајнард Кејнз “Општа теорија за вработеноста, каматата и парите“ во 1936 година.
Втората школа го обележа развојот на макроекономската мисла од појавата на Кејнзовото учење
до денес. Во меѓувреме, во економската наука беа присутни и двете школи, но со соодветни
измени и приспособувања во нивните ставови, кои биле условени од суштинските промени
што се случувале во светската економија (12).
Класичарите биле многу повеќе насочени кон економијата како наука, односно кон
анализа на тоа како системот функционира.
Кејнз бил под силна импресија на последиците од Големата светска економска криза, а
особено паѓањето на инвестициите, производството и на вработеноста. Тоа го предизвикало
радикално да им се спротивстави на ставовите и на тврдењата на класичната економска мисла,
наметнувајќи му на светот нови тврдења според кои:
- невработеноста е редовна појава и таа има присилен карактер во капитализмот;
- понудата не може автоматски да креира доволна побарувачка туку, во случај на
нивно несовпаѓање, рамнотежата може да се воспостави на ново, дури и на пониско
рамниште;
- иако теоретски е пожелна нивна рамнотежа, инвестициите и штедењето во практиката
често отстапуваат, поради што доаѓа до кризи во системот и до невработеност.
Таквото учење доведе до појава на макроекономијата. Првите макроекономисти (9)
биле инжинери, кои се обидувале да ги решат практичните проблеми, како што беше барање
излезни решенија од Големата светска економска криза. Тие биле мотивирани од проблемите
во реалниот свет и откако ги развија своите теории, тие едвај чекаа нив да ги применат во
практиката.
Меѓутоа, проблемите кои подоцна се појавиле во развојот на макроекономијата, а особено
појавата на стагфлација во почетокот на 1970-те години на ХХ век, условија макроекономистите
повеќе да се интересираат за развивањето аналитички алатки и воспоставување теоретски
принципи. Кејнзијанизмот, с’е повеќе, почна да ’и го отстапува местото на новите идеи на
класичната економска мисла.
Како резултат на острите бранови на новата класична економија, полето на
макроекономијата стана поригорозно и значително поврзано со инструментите на
микроекономијата. Со други зборови, макроекономијата повторно се сврти кон анализа на тоа
како системот функционира (наука).
Актуелна светска економска криза повторно ја актуелизира кејнзијанската струја во
економијата. Охрабрени од грешките на либерализмот што доминираше во последната
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декада од ХХ и во поголем дел од првата деката на XXI век, кејнзијанците се враќаат на голема
врата нудејќи ги своите теории како решенија за излез од кризата. Повторно дојде до израз
Кејнзијанската теорија според која, невработеноста се зголемува затоа што побарувачката
на работна сила е прениска за да обезбеди целосна вработеност при постојните плати;
побарувачката за работна сила е ниска бидејќи фирмите не можат да продадат с’е што сакаат
по постојните цени; и побарувачката за производството на фирмите е несоодветна бидејќи
многу потрошувачи се невработени. Рецесиите и депресиите се резултат на маѓепсниот круг на
недоволна побарувачка, така што поттикнувањето на побарувачката може да има повеќекратни
ефекти.
Мерките што ги преземаа(т) финансиските власти во САД и во ЕУ, несомнено ја потврдуваат
таа кејнзијанска теза. Светот бара(ше) излезни решенија од кризата.
Во таа конфронтација на двете економски школи, денес, во време на големи предизвици,
неизвесности и искушенија што ги наметнува Светската економска криза, се поставуваат
прашањата: Што треба да правиме? Да констатираме (наука) или да решаваме проблеми (да
дејствуваме инжинерски)? Поверојатен одговор е дека во време на криза и после неа се бараат
решавачи на проблеми! Впрочем, како што вели Менкју, “Бог ги донесе макроекономистите на
земјата не да предлагаат и да ги тестираат елегантните теории, туку да ги решаваат практичните
проблеми!“(9)
Меѓутоа, дали инжинерите можат да ги најдат адекватните излезни решенија без адекватна
научна подлога? И, во исто време, колку добри можат да бидат научните постулати во услови
на неизвесности и нерешени големи проблеми со кои се соочува светската економија? “Значи,
како што на светот генерално му се потребни научници и инжинери, така нему му требаат
макроекономисти од тие две сфери. Тие, едноставно, мора да ги играат и двете улоги. Верувам
дека дисциплината би напреднала многу повеќе ако макроекономистите секогаш имаат на ум
дека тие имаат двојна улога!“ (9) Главниот проблем на кој притоа ќе наидат и едните и другите е
барање одговор на прашањето: Како да се дејствува во услови на неизвесност?
Заклучоци
Една од позначајните дилеми со кои денес се соочува макроекономијата е дали таа е
наука или инжинерство? Или, пак, неизвесностите на денешнината ја претвораат во наука за
предвидување.
Ако ја третираме само како наука тогаш таа треба да ни дава одговор на прашањето како
функционира светот на економијата. Меѓутоа, иако основните елементи на макроекономијата
како наука се познати, таа дава делумен одговор на прашањето зошто светот навлезе во нова
голема економска криза и како најлесно од неа би можела да се извлече. Заговарачите на
класичната политичка економија сметаат дека излезот од актуелната економска криза треба
да се бара во растежот на националното, а пред с’е, на буџетското штедење и воспоставување
финансиска дисциплина. Тој пристап, веќе, се воспоставува во одделни делови на ЕУ, но без
видливи позначајни резултати. Дури, оценките на спротивставената страна се дека со мерките
на штедење кризата дополнително ќе се продлабочи.
Од другата страна настапуваат кејнзијанците, кои се претставуваат како решавачи на
проблеми. Тие предлагаат засилена буџетска потрошувачка што ќе го поттикне развојот и ќе ја
извлече економијата од фазата на рецесија. Меѓутоа, и нивниот пристап, кој во последните 2-3
години се применува(ше) во САД, не ги дава очекуваните позитивни резултати.
И во едниот и во другиот случај се користат историски искуства и податоци, како и познати
економетриски модели кои би требало да го определат правецот на движење на економијата
во иднина. Меѓутоа, нецелосноста и несигурноста на податоците, како и низата неизвесности
што се надвиснале врз светската економија, ги девалвираат вредностите на резултатите на
економетриските модели. Се разбира, тоа не значи дека стандардните макроекономски модели
немаат никакво влијание врз водењето на макроекономската политика. Економската криза што
започна во 2008 година не ги поништува економските анализи кои се правени пред почетокот
на кризата, иако тие се покажаа како нерелеванти во обидот да се откријат причините и да се
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најде соодветно решение за финансиската криза. Тие модели покажаа значителни недостатоци
поради фактот што однесувањето на потрошувачите и економските субјекти кои се водечки
двигатели на економијата, во голема мера, не можат да се предвидат.
Тоа е причина што денес, с’е повеќе, иднината на економијата се определува врз основа
на оценка на минатото, сегашноста и иднината, земајќи ги предвид неизвесностите кои што
секојдневно се зголемуваат и по број и по интензитет. Притоа, од особено значење е способноста
да се разберат и да се оценат тие неизвесности, како и начинот тие да ’и се пренесат на јавноста.
Дополнителен проблем е што практичарите се соочуваат со предизвикот на непредвидливоста.
Предвидувањето на прецизното време и динамика на нестабилност во сите тие случувања
е многу тешко, иако е можно е да се определат факторите што придонесуваат за таквата
нестабилност.
Според тоа, макроекономијата може или не може да биде актуелна наука или
инжинерство, но таа сигурно страда кога се обидува да ја предвиди иднината. Определувањето
на веројатностите е особено тешко за нечестите, високовлијателни преседани, како што е
актуелната светска економска криза.
Поради таквите контрадикторности во современиот начин на практикување на
макроекономијата, главниот заклучок на овој труд е содржан во следните прашања и одговори
на, можеби, водечкиот макроекономист во светот во овој момент, Gregory Mankiw (9): “Дали
инжинерите можат да ги најдат адекватните излезни решенија без адекватна научна подлога?
И, во исто време, колку добри можат да бидат научните постулати во услови на неизвесности и
нерешени големи проблеми со кои се соочува светската економија? Значи, како што на светот
генерално му се потребни научници и инжинери, така нему му требаат макроекономисти од тие
две сфери. Тие, едноставно, мора да ги играат и двете улоги“. Тогаш и соочувањето со шоковите
во економијата би било полесно.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
THE MECHANISM PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AT
REALIZATION OF VARIOUS STRATEGY OF DEVELOPMENT
Аннотация. В статье рассмотрен механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия Авторами выявлены основные угрозы экономической безопасности предприятия,
определена их значимость и предложены основные направления их нейтрализации. На основе
диагностики экономической безопасности бизнеса предложена методика определения его
состояния, определена возможность возникновения угроз, а также выбор инструментов
обеспечения экономической безопасности при различных стратегиях развития.
Ключевые слова. Угрозы экономической безопасности предприятия, экспрессдиагностики экономической безопасности бизнеса, стратегии развития, механизм обеспечения
экономической безопасности предприятия
Abstract. The article describes a mechanism to ensure economic security authors identified
the main threats to economic security and determined their importance and basic directions to neutralize them. On the basis of economic security diagnostics business proposed methodology to determine its condition, determined the possibility of threats, as well as a variety of tools to ensure
economic security for various development strategies.
Keywords. Threats to economic security, rapid diagnostics economic security business development strategy, a mechanism to ensure economic security
Современные условия хозяйствования обуславливают необходимость изменения
стратегии развития бизнеса, в связи с чем первоочередной задачей является формирование
соответствующего инструментария обеспечения экономической безопасности предприятия. В
условиях российской действительности любое предприятие нуждается в такой трансформации
системы управления, которая позволила бы реализовать программу экономического роста,
повысила экономическую безопасность за счет создания гибкой системы реагирования на
внешние и внутренние угрозы развития бизнеса.
По мере накопления знаний и опыта стала формироваться позиция, согласно которой
инструментарий обеспечения экономической безопасности предприятия должен начинаться не
с диагностики его финансового состояния и осуществления чрезвычайных мер по недопущению
несостоятельности, а с выбора миссии, определения целей, формирования и поддержания
на должном уровне стратегического потенциала, способного в течение длительного периода
обеспечивать конкурентное преимущество предприятия как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Это предопределяет потребность в разработке инструментария обоснованного
выбора стратегии безопасного развития бизнеса.
В условиях ориентации предприятий на получение максимальной прибыли возникает
проблема оптимизации структуры имущества и источников его формирования, что в свою
очередь требует совершенствования диагностики, определения пороговых значений
экономической безопасности при реализации различных стратегий развития бизнеса. Таким
образом, разработка механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
должна строиться с учетом выбранной стратегии развития на основе адаптации существующих и
01.05.2014 год.
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разработки новых методов диагностики, что и обуславливает актуальность темы исследования,
его целей и задач.
Под угрозой экономической безопасности предприятия понимается совокупность
факторов и условий, создающих опасность для нормального функционирования
хозяйствующих субъектов в соответствии с их целями и задачами. Угрозы экономической
безопасности предприятия имеют различную степень значимости. Для того чтобы оценить их
значимость, нами было проведено обследование с привлечением экспертов из профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина» и руководителей и специалистов предприятий города Тамбова.
Для оценки степени важности угроз наиболее значимым присваивался 1. ранг и далее
происходила нумерация по степени убывания важности угроз. Для перехода от ранговых
оценок к весовым коэффициентам применена формула Фишберна, которая предполагает
линейное убывание весов от ранга к рангу:

-

rmax– общее количество ранжируемых угроз экономической безопасности;
ri – индивидуальный ранг экономической безопасности предприятия.

Для оценки достоверности экспертных оценок и согласованности мнений экспертов
определен коэффициент конкордации и выявлены наиболее значимые, по мнению экспертов,
угрозы экономической безопасности.
На основе проведенного исследования и количественной оценки угроз экономической
безопасности нами предлагаются направления их нейтрализации. Для этого по каждому блоку
были определены три наиболее значимые угрозы и разработан перечень мероприятий по их
снижению и нейтрализации (табл. 1).
Для эффективного функционирования предприятие должно сформировать наиболее
предпочтительную стратегию развития, позволяющую максимально использовать
возможности ресурсного потенциала предприятия с учетом факторов воздействия внутренней
и внешней среды. Концептуально можно охарактеризовать сущность вызова, стоящего перед
современными предприятиями, действующими в современных условиях, в виде модели
конфликта «прибыльность – уровень риска – устойчивость».
По мере возрастания неопределенности среды неизбежно увеличиваются конкурентные и
экономические риски. При этом рентабельность бизнеса может быть различной и существенно
зависит от принятой стратегии действия предприятия в условиях высокой неопределенности
рыночной среды.
Цель диагностики экономической безопасности бизнеса – идентификация его состояний,
определение возможности возникновения угроз, а также выбор инструментов обеспечения
экономической безопасности при различных стратегиях развития.
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Таблица 1
Направления нейтрализации наиболее значимых угроз экономической безопасности
Элементы ЭБП

Наиболее значимые угрозы Направления нейтрализации угроз
ЭБП

Безопасность
системы
управления

низкий профессиональный
уровень руководителей;
отток квалифицированных
кадров; низкая
компетентность персонала

подготовки кадров, разработка системы
компетенций и их оценки для аппарата
управления, создание «кадрового резерва»,
разработка системы индивидуальных надбавок для
высококвалифицированных кадров

Финансовая
безопасность

выбор ненадежных
партнеров и инвесторов;
низкая ликвидность и
платежеспособность;
недостаток собственных
оборотных средств

проверка деловой репутации и оценка финансового
состояния партнеров и инвесторов предприятия;
контроль графика погашения дебиторской и
кредиторской задолженности; контроль за состоянием
запасов и их нормирование; пересмотр дивидендной
политики, с целью стимулирования притока собственных
средств

Информационная
безопасность

нарушения коммерческой
тайны; наличие огромного
количества документации
и согласований; низкая
деловая репутация

создание службы безопасности; разработка системы
доступа к информации; упорядочение схемы и сроков
прохождения документов через подразделения
предприятия; реклама деятельности предприятия;
участие в социальных и благотворительных программах
развития региона; выполнение договорных обязательств

Технологическая
безопасность

высокий возрастной
уровень основных фондов;
низкий технический и
технологический уровень
производства; отсутствие
инноваций

продажа или утилизация морально и физически
устаревшего оборудования; внедрение новых
инновационных технологий производства; отслеживание
инновационных проектов, через организацию
специальных конкурсов, грантов для молодых ученых и
изобретателей; поиск рационализаторов производства
внутри предприятия через систему материального
стимулирования работников

Организационнопси-хологическая
безопасность

разрыв в оплате труда
аппарата управления
и работников; рост
численности аппарата
управления; коррупция
и злоупотребление
должностными
полномочиями

установление допустимых соотношений по оплате труда
руководителей и работников предприятия; оптимизация
структуры персонала; пресечение возможности
реализации коррупционных схем службой безопасности
предприятия; создание «черных ящиков», через которые
информация о злоупотреблении служебных полномочий
может доходить непосредственно руководителю и
собственникам бизнеса

Правовая
безопасность

нестабильная
политическая ситуация;
частое изменение
законодательства;
противоправные действия
криминальных структур;
воровство

выбор дифференцированной системы
производства продукции, не связанной с влиянием
политической ситуации; отслеживание изменений
в системе законодательства; организация системы
противодействия возможным рейдерским захватам;
установление системы лимитов и нормативов
потребления материальных ресурсов и сигнальной
системы о возможном их перерасходе

Учитывая многообразие методик расчета показателей, характеризующих состояние
бизнеса, существующие различия в уровне критических оценок, мы предлагаем для
экспресс-диагностики экономической безопасности бизнеса использовать балльную оценку
коэффициентов: текущей ликвидности, абсолютной ликвидности, автономии, обеспеченности
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собственными оборотными средствами, рентабельности, постоянства кадров, оборачиваемости
оборотных средств, годности основных средств, а также индекса отдачи капитала, индекса
эффективности и индекса рациональности оплаты труда. После определения текущего
состояния экономической безопасности бизнеса руководству предприятия необходимо
реализовать соответствующую стратегию развития бизнеса – переход предприятия на более
высокую ступень иерархии состояний экономики (рис. 1).
Текущее
состояние
экономической
безопасности

Стратегия перехода в новое
состояние или сохранения
параметров развития бизнеса

Желаемое состояние
экономической
безопасности бизнеса

бизнеса

Экономически
безопасное

Активная стратегия

Экономически
безопасное

Консервативная стратегия

Нормальное

Интроспективная стратегия

Нормальное

Ортогональная стратегия
Неустойчивое
Пассивная стратегия
Кризисное

Неустойчивое

Стратегия выживания

Рис. 1.Схема применения стратегий перехода предприятия на более высокую ступень
иерархии состояний экономической безопасности бизнеса
Механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой схему действий
по нейтрализации внешних и внутренних угроз осуществления предпринимательской
деятельности путем согласования экономических интересов собственников, персонала и
внешних взаимодействующих сторон. Структура механизма направлена на практическое
решение проблемы перехода на более высокий уровень экономической безопасности бизнеса
при различных комбинациях ресурсов, применения дифференцированного инструментария и
реализации системы мероприятий безопасного развития бизнеса (рис. 2).
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ис. 2. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
Практические действия по обеспечению экономической безопасности базируются
на нормативно-правовой основе деятельности предприятий, мерах экономического
стимулирования, методах осуществления политики экономической безопасности,
административных рычагах управления, мотивации персонала, обеспечении соответствия
между рентабельностью и риском, оптимизации соотношения «объем – затраты – прибыль»,
логистических цепочках, модернизации, ресурсосбережении и других.
Таким образом, успех бизнеса во многом определяется скоростью и точностью реакции
предприятия на возникающие внешние и внутренние угрозы, где ключевым фактором
определяющим эффективность предпринимательской деятельности является создание
системы и реализация механизма обеспечения экономической безопасности предприятия.
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ИНВЕСТИЦИСКАТА КЛИМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НИЗ
ПРИЗМАТА НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
THE INVESTMENT CLIMATE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
THROUGH THE PRISM OF LEGISLATION
АПСТРАКТ: За остварување на прогрес и развој во стопанството, инвестициите
претставуваат неопходен услов. Без инвестиции нема технолошки прогрес, па ниту напредок во
целост. Инвестираењето претставува единствен начин за реализирање на целите на развојот.
За да може едно општество да опстојува, а пред сè да се развива, потребно е перманентно
да создава производни добра и услуги, за задоволување на потребите на населението. Преку
законската регулатива во која влегуваат: царинската, даночната и надворешно-трговската
политика што ја води Република Македонија, се создаваат поволни услови за зголемување на
инвестициите како од страна на домашните инвеститори така и од странски инвеститори на
територијата на целата земја а посебно во технолошко-индустриски развојни зони.
Клучни зборови: инвестиции, развој, даночни и царински поволности,
ABSTRACT: Investments are a necessary condition in order to achieve progress and development in the economy. Without investments there is no technological progress and no progress at
all. The investment is the only way to realize the goals of development. In order for a society to exist,
and to develop in particular, it is necessary to create a permanent production goods and services to
meet the needs of the population. Through legislation that includes: customs, taxation and foreign
trade policy that Macedonia has, favorable conditions for increased investment are created by both
domestic and foreign investors throughout the country, and especially in technological-industrial
development zones.
Keywords: investments, development, tax and customs incentives
ВОВЕД
„Во суштина, инвестициите не се ништо друго туку заштедите т.е. разликата меѓу вкупниот
доход и потрошувачката во еден одреден временски период, кои се трансформираат во фиксни
и обртни капитални добра. Во принцип, повисокиот доход создава повисоки заштеди, што пак
допиринесува за создавање на повисока стапка на инвестиции, но дали дел од заштедите ќе
се трансформираат во инвестиции зависи од целината т.е. квалитетот на економскиот систем.“1
Нивото на инвестиции во една земја во голема мера е детерминирано од тоа каква
инвестициска клима постои во таа земја. Земајќи ја во предвид важноста на инвестициите за
Република Македонија и потребата од нивно зголемување, во продолжение ќе биде направена
анализа на инвестициската клима на Република Македонија низ призмата на законската
регулатива и нејзините политики, поволностите кои се нудат за инвестирање во технолошкоиндустриските развојни зони и поттикнувањата за реинвестирање на остварените добивки.

1

Боди З., Кејн М., Маркус Џ. А., (2010) Инвестиции, Скопје, 2

25.04.2014 год.
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Законската регулатива и политиките кои влијаат на инвестициската клима во Република
Македонија
Освен со Уставот како највисок правен акт, регулацијата на бизнисот од аспект на создавање
соодветна инвестициска клима се обезбедува и со законски одредби и тоа одредби од Законот
за трговски друштва, Законот за заштита на конкуренцијата и Законот против ограничување на
конкуренцијата, Законот за данок на добивка, Законот за данок на додадена вредност, Законот
за персонален данок на доход, Царинските ослободувања и повластици и др..
Закон за трговски друштва
Законот за трговски друштва е основниот закон со кој се регулира деловната активност
во Македонија. Со овој закон се дефинирани видовите на претпријатија односно формите на
трговски друштва кои можат да се основаат, начините и постапките за нивно основање, формите
на управување и вршење на нивната дејност.
Надлежна институција за регистрирање на сопствен бизнис во Република Македонија е
Централниот регистар. Во рамките на Централниот регистар се формирани и Технички бироа2
кои ја подготвуваат целокупната документација за основање на фирма со што дополнителнo
се намалуваат трошоците и времето потребни за регистрација на фирма, а инвеститорите
имаат повеќе време за реализација на своите идеи и бизнис планови. Од Септември 2013
година, се овластија Друштвата за сметководство како регистрациони агенти за бесплатна
електронска регистрација на трговски друштва. Постапката за регистрација се врши преку
едношалтерскиот систем, што подразбира дека сите неопходни активности за регистрација
на бизнисот и доделувањето на матичен (ЕМБС) и даночен број (ЕДБ), како и жиро сметка се
врши во рок од 4 часа. Доколку за остварување на дејноста е потребно претходно добивање
на лиценца, дозвола, концесија, одобрение или друг посебен документ, начинот и местото на
нејзино добивање се уредува со посебен закон за дејност.
Закон за заштита на конкуренцијата
Обезбедувањето на заштита на слободната конкуренција помеѓу претпријатијата на
пазарот е постигнато со донесувањето на Законот за заштита на конкуренцијата. Овој Закон,
гарантира дека преку правото на конкуренција ќе се спречат одредени практики и деловни
активности на пазарот, кои одредени претпријатија ќе ги користат за да постигнат неоправдана
предност во однос на другите претпријатија и да ја загрозат слободната конкуренција помеѓу
претпријатијата.
Закон против ограничување на конкуренцијата
Овој закон гарантира заштита на конкуренцијата, во случаи каде што конкуренцијата е
искривена од страна на collusive договори3, злоупотреба на доминантна позиција на пазарот
или соединување, договори меѓу компаниите кои водат до создавање на доминантна позиција
или зајакнување на постојните доминантни позиции.
Закон за Данок на добивка - ДД
Обврзници на Данокот на добивка се правните лица резиденти на Македонија (субјекти
кои се основани или имаат седиште на територијата на Македонија) кои остваруваат добивка од
вршење на дејност во земјата и странство како и постојана деловна единица на странско лице
2
Технички бироа - Посебни одделенија во склоп на Централниот регистар кои овозможуваат подготвување на
целокупна документација за основање фирма.
3
Collusive договор-договор помеѓу две или повеќе страни, понекогаш незаконски и оттаму таен договор за да се
ограничи отворената конкуренција преку измама на другите за нивните законски права или да се постигне некоја цел која е
забранета со закон преку измама или стекнување нефер предност.
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за добивката што ја остварува за вршење на дејност на територијата на Македонија. Даночната
стапка за данок на добивка од 01.01.2008 година е 10%. Од 2010 година Данок на добивка
се плаќа само на добивката која ќе се исплати за дивиденда на основачите (акционерите,
содружниците). На реинвестираната добивка не се плаќа Данок на добивка.
Даночните олеснувања и ослободувања кај Данокот на добивка се однесуваат на
намалување на утврдениот данок во даночните пријави. Даночните ослободувања и
олеснувања се однесуваат на намалувањата за износот на набавените и ставени во употреба
до 10 фискални апарати, во висина на нивната вредност во Даночниот биланс за оданочување
на непризнаените расходи.
Предвидени се даночни ослободувања кои се пропишани за посебни категории на даночни
обврзници, регулирани со прописите со кои се регулира нивното основање и работење и тоа
даночни ослободувања за:
- Заштитните друштва, за вработување на инвалидизирани лица (согласно одредбите
од Законот за вработување на инвалидни лица);
- Стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции и казнено
поправните установи (согласно одредбите од Законот за извршување на санкции) и
- Технолошко-индустриските и развојни зони (во период од 10 години под услови и
постапки утврдени со Законот за технолошко индустриски и развојни зони).
Закон за Данок на додадена вредност - ДДВ
Обврзник за ДДВ е лице кое трајно или повремено самостојно врши стопанска дејност,
независно од целите и резултатите од таа дејност.
Предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е:
- прометот на добра и услуги кој се врши со надоместок во земјата од страна на
даночниот обврзник во рамките на неговата стопанска дејност и
- увозот на добра.
ДДВ се пресметува со примена на пропорционални даночни стапки и тоа:
- Општа даночна стапка од 18% и
- Повластена даночна стапка од 5%.
Сумирано, Република Македонија во рамките на даночната политика овозможува
вистински атрактивни погодности за потенцијалните инвеститори како што се:
- воведување на рамен данок со единствена даночна стапка;
персонален данок од 12% во 2007 година и 10% од 2008 година;
- Субвенционирано вработување на посебни категории невработени лица;
- Ослободување од плаќање на придонеси и персонален данок на доход за вработување
на лица помлади од 29 години;
- Ослободување од плаќање на персонален данок на доход за вработување на лица
евидентирани во Агенцијата за вработување повеќе од една година;
данок на добивка од 12% во 2007 година и 10% од 2008 година;
- данок на реинвестирана добивка од 0%;
хармонизација на основицата за плаќање персонален данок и социјални придонеси;
враќање на данокот на додадена вредност за максимум 30 дена.
Со цел да се одбегне двојното оданочување на странските компании лоцирани во
Македонија, веќе се потпишани 43 Договори за избегнување на двојно оданочување на
билатерална основа.
Симплифицираната даночна структура е со цел да се редуцира даночната евазија и да се
стимулираат странските инвестиции, што би претставувало бенефит за економијата во земјата.
Македонија како мала земја со мал пазар, за да биде атрактивна за инвестирање за
странските инвеститори мора да соработува со другите земји од регионот, да склучува
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билатерални, регионални и мултилатерални договори за слободна трговија со што пазарот
значително ќе се зголеми и ќе се овозможи пристап до пазарите на земјите со кои се потпишани
вакви договори.
Закон за царина
Со Законот за царина се поврза македонските царински режими со стандардите на
Европска унија. Употребата на Царинската тарифа е клучен инструмент со кој царинската
служба постигнува правилно распоредување на стоката при увоз и извоз.
Царинската тарифа секоја година се усогласува со превземените обврски кои произлегуваат
со пристапување на Република Македонија кон Светската трговска организација и се менува
согласно измените на Комбинираната номенклатура на стоки на Европската заедница.
Закон за слободни економски зони
Согласно Законот за слободни економски зони е основана Дирекцијата за слободни
економски зони со цел да создава, развива и води грижа за активностите поврзани со
технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ). ТИРЗ се основани за да овозможат поволни
услови за развој на деловни активности преку понуда на уредени индустриски места, со
целосно подготвена правна и физичка инфраструктура за инвестирање, со даночни, царински
и останати дополнителни поволности како што се:
- Ослободување од данок: Инвеститорите во ТИРЗ имаат право на десетгодишно
ослободување од плаќање данок на добивка и персонален данок на доход и
ослободени од ддв за добра и услуги наменети за извоз. Инвеститорите се ослободени
и од царински давачки за производство наменето за извоз.
- Земјиште: Инвеститорите во ТИРЗ можат да склучат договор за долгорочен закуп на
земјиштето за период до 99 години.
- Инфраструктура: Инвеститорите се ослободени од плаќање на надомест за приклучок
(комунални такси) за природен гас, вода и канализација.
- Трошоци и регистрација: Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони
дава поддршка во процесот на вадење на дозволи за градење и регистрирање на
објектите во јавните книги со што придонесува за забрзување на целокупниот процес
од изградба на објектот до започнување на производството.
- Субвенции: Владата може да учествува во трошоците за изградба на градежен објект
за корисник во зоната во висина до најмногу 500.000 евра согласно критериумите
утврдени во член 8 од Законот за ТИРЗ.
Што уште може да се направи за да се подобри инвестициската клима во Република
Македонија
- Перманентна посветеност на Владата на РМ на програмата за поттикнување на
економскиот развој, одговорна фискална политика, и создавање на поволен амбиент
за привлекување на СДИ
- Продолжување на проектот за регулаторната гилотина (поедноставување на
прописите во насока на намалување и елиминирање на административните бариери
за да се олесни животот на сите граѓани, особено водењето на бизнис во Република
Македонија)
- Понатамошен развој на финансиските пазари
- Развој на институции за привлекување на СДИ
- Усогласување на законските прописи од областа на работните односи согласно
стандардите на ЕУ
- Задолжување кај меѓународните финансиски институции и концесиони вложувања
за изградба на капитални и инфраструктурни објекти
- Создавање на целосно либерализиран фискален систем за привлекување на СДИ
- Понатамошно јакнење на банкарскиот сектор
- Реформи во образованието во склад со потребите на развојните сектори.
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ПЕРСПЕКТИВЫ «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА» В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ
PROSPECTS OF THE EASTERN PARTNERSHIP IN THE POLITICAL
STRATEGY OF THE VISEGRAD GROUP
Аннотация: В статье рассматриваются причины и перспективы участия Вышеградской
группы в программе «Восточное партнёрство» и выявляются основные проблемы, с которыми
сталкиваются члены В4 при разработке и реализации проекта. Особое внимание в статье
уделяется сферам сотрудничества между членами Вышеградской группы и странамипартнёрами в рамках программы «Восточное партнёрство».
Ключевые слова: Вышеградская группа, Европейский союз, Восточное партнёрство,
Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.
Annotation: The article discusses the causes and perspectives of participation of Visegrad
group in the program “Eastern Partnership” and identifies the main problems, which members of V4
faced with during the development and implementation of the project. Particular attention is paid
to spheres of cooperation between members of the Visegrad Group and its partner countries in the
framework of the “Eastern Partnership”.
Keywords: Visegrad group, EU, «Eastern Partnership», Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary.
Вышеградская группа, или Вышеградская четвёрка (В4) была создана в 1991 г. тремя
странами Центральной и Восточной Европы (Чехословакией, Польшей и Венгрией). Подписание
Вышеградской Декларации о сотрудничестве дало начало процессу закладывания основ
и новых форм политического, экономического и культурного сотрудничества этих стран в
условиях изменившейся ситуации в Центральной и Восточной Европе. Основными целями
было: восстановление государственной независимости, демократии и свободы; ликвидация
всех существующих социальных, экономических и духовных аспектов тоталитарной системы;
строительство демократии, современного государственного права; создание современной
свободной рыночной экономики, а также полное вовлечение в европейскую политическую,
экономическую систему, а также систему безопасности и законодательства. После распада в
1993 г. Чехословакии на два независимых государства, первоначальная тройка превратилась в
четвёрку1. Важной стратегической целью Вышеградской группы было вступление в ЕС и НАТО.
После окончательной интеграции всех государств группы в европейские и евро-атлантические
структуры, встал вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества и о жизнеспособности
группы В4 в связи с достижением их первоначальной цели.
В мае 2004 г. на встрече премьер-министров государств Чехии, Польши, Словакии и
Венгрии, было решено продолжить сотрудничество в рамках Вышеградской группы уже как
государств-членов ЕС и НАТО. Поэтому подписание Вышеградской декларации 2004 года
ставило новые задачи В4, представляющие общий интерес. Вышеградская группа выразила
готовность совместно способствовать реализации общих целей и задач Европейского Союза и
успешного продолжения европейской интеграции: «Они подтверждают свою приверженность
процессу расширения Европейского Союза. Они готовы помочь странам, стремящимся к
членству в ЕС путем обмена и передачи им знаний и опыта. Страны Вышеградской группы
1
Declaration on Cooperation between the Czech and Slovak Federal Republic, the Republic of Poland and the Republic of
Hungary in Striving for European Integration // Электронный ресурс, URL: http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412, дата обращения 31.04.2014.
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также готовы использовать их уникальный региональный и исторический опыт и внести свой
вклад в формирование и реализацию политики Европейского Союза по отношению к странам
Восточной и Юго-Восточной Европы »2. Таким образом, был определён один из основных
векторов работы Вышеградской группы- политика «Восточного партнёрства».
Проект «Восточное партнёрство» принадлежит Европейскому союзу, задачей которого
является развитие интеграции ЕС с шестью странами бывшего СССР- Армения, Азейбарджан,
Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Программа была запущена 7 мая 2009 г. на Пражском
саммите в период председательствования Чехии в органах ЕС. Основными приоритетами
реформ в странах-партнёрах и их сотрудничества с ЕС названы следующие области: развитие
демократии, совершенствование системы управления и обеспечение стабильности; укрепление
энергетической безопасности; экономическое и социальное развитие; развитие контактов
между людьми, сотрудничество в сфере охраны окружающей среды; а также предоставление
дополнительного финансирования для проектов по снижению социального неравенства
и повышения стабильности3. Партнёрство основывается на общих ценностях демократии и
верховенстве закона, соблюдение прав и свобод человека, а также на стремлении к рыночной
экономике4.
Программа Восточного партнерства Вышеградской четвёрки (V4EaP) была инициирована
в 2011 году правительствами стран Вышеградской группы 5 (для расширения сотрудничества
между регионом В4 и странами Восточного партнерства). Основными целями являются
содействие уникальным инновациям стран Вышеградской группы в социально-экономической
сфере, демократизации и региональном сотрудничестве в частности путем развития
гражданского общества и поддержке сотрудничества между местными органами власти,
университетами и отдельными гражданами6. Каждый из участников В4 через Международный
фонд Вышеграда осуществляют различные программы взаимодействия со своими восточными
соседями, прежде всего с Украиной, Молдавией, в меньшей степени с Белоруссией и странами
Закавказья7. Так за последние годы было проведено несколько встреч между премьерминистрами В4 и странами Восточного партнёрства для выработки стратегии дальнейших
действий по сотрудничеству.
Страны Вышеградской группы стремятся активно способствовать созданию стабильного
демократического и проевропейского политического порядка в странах бывшего СССР. Однако
наличие противоречивых интересов стран В4 в регионе Восточной Европы и на Балканах не
даёт возможности выработать единую позицию. Польша и Венгрия, желая смягчить условия
въезда граждан Украины, наталкивались на сопротивление Чехии; Венгрия, Словакия и
Чехия не признавали ведущую роль Польши в формировании Восточной политики ЕС. Если в
Восточной политике стран Вышеградской группы инициатива исходит прежде всего от Польши
(она ставила акцент на расширение сотрудничества с Белоруссией и Украиной), то Венгрия и
Словакия сосредоточены на усилении сотрудничества с балканскими странами8.
Несмотря на все усилия Вышеградской группы, многие стратегические решения
принимаются всё-таки не четвёркой стран, а в других форматах. Помимо этого члены В4
расходятся в способах достижения одних и тех же целей (экономические, социальные реформы,
демократизация). Так, например, Польша и Чехия традиционно более активны в реализации
программ как в рамках Восточного партнёрства, так и в одностороннем порядке и делают
акцент на правах человека. А вот Венгрия и Словакия проявляют большую сдержанность,
2
Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group countries after their accession to the European Union(12 May 2004) // Электронный ресурс,
URL: http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412-1, дата обращения 31.04.2014.
3
Eastern Partnership Multilateral Platforms 2014 - 2017 // Электронный ресурс, URL: http://eeas.europa.eu/eastern/index_
en.htm, дата обращения 31.04.2014.
4
The European Union and Eastern Europe // Электронный ресурс, URL: http://eeas.europa.eu/eastern/docs/eap_vilnius_
ppt_201113_en.pdf, дата обращения 31.04.2014.
5
Joint Statement on the Enhanced Visegrad Group Activities in the Eastern Partnership // Электронный ресурс, URL: http://
www.visegradgroup.eu/2011/joint-statement-on-the, дата обращения 31.04.2014.
6
Visegrad 4 Eastern Partnership Program // Электронный ресурс, URL:
http://visegradfund.org/v4eap/ , дата обращения 31.04.2014.
7
Хотькова Е.С. Вышеградская группа: опыт и перспективы // Проблемы национальной стратегии. 2012. №4(13). – С.64.
8
Шабаева В.И. Вышеградская группа: причины возникновения и её роль в ЕС. // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 2.Экономика. Реферативный журнал. 2008. №1. – С.87.
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подчёркивая важность диалога, нежели активное сотрудничество с прогрессом в области
демократии.
Ещё одним важным фактором в реализации политики Восточного партнёрства в рамках
Вышеградской группы является позиция Германии, которая не желает отдавать лидирующие
позиции в принятии стратегических решений по вопросам Восточного партнёрства
Вышеградской четвёрке9.
Таким образом, представляется маловероятным, что Вышеградской группе удастся в
ближайшем будущем стать главным разработчиком стратегической политики Восточного
партнёрства. Однако, В4 не откажется от участия в программе Восточного партнёрства, и
будет стремиться к созданию проевропейского порядка в регионе и к укреплению своих
политических позиций и влияния на мировой арене.
БИБЛИОГРАФИЈА
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4.
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МЕНАЏМЕНТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДОБРА
ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ
MANAGEMENT IN HEALTH-CARE ORGANIZATION FOR BETTER EMPLOYEES’ HEALTHPROTECTION
Апстракт: Големите демографски, економски и општествени промени, поттикнати од
процесот на глобализација создале нееднаквости во развојот на здравството во земјите. Затоа,
воведувањето на промени во здравствените системи кои се наметнуваат како еволутивни,
наметнати одвнатре и наметнати однадвор се предизвикани и од намалувањето на јавноздравствените трошоци како резултат на глобалната криза во општествата.
Менаџментот на здравствените организации има за цел подобра заштита на здравјето
на вработените преку подобрување на здравствени услуги. Здравствените менаџери преку
здравствените администратори треба да изготват планови за директно и индиректно
координирање на здравствените услуги. Здравствените менаџери може да управуваат со целиот
објект или да се специјализираат во управување со специфични клинички области или оддели.
Здравствените менаџери мора да бидат способни да се адаптираат на промените во здравството
преку законските прописи, со развојот на технологијата и создавање на здрава работна и
животна средина. Со таква цел во Европската Унија е постигната согласност за развој на Нова
европска политика Здравје-2020. Кај одредени држави причините за промени во системот на
грижа за здравјето на вработените бил растот на болестите кај вработените, како:хипертензија,
дијабетес, инсуфициенција на срце, астма, болестите на исхрана и метабилизам и др.
Клучни зборови: здравствен менаџмент, менаџер, здравје, вработени, болести.
ABSTRACT: The major demographic, economic and social changes, driven by the process of
globalization have created inequalities in the development of health-care throughout countries.
Therefore, the introduction of changes in the health-care systems as evolutionary ones, both internally and externally imposed, is caused by the reduction of public health-care costs as a result of the
global crisis in societies.
Management of healthcare organizations had the main goal for better protection employee’s
health by improving health services. Health managers through health administrators should develop
plans for direct and indirect coordination of health services. Healthcare managers can manage an entire facility to manage specialize or specific clinical areas and departments. Health managers must be
able to adapt to changes in health care through legislation, the development of technology and the
creation of healthy living and working environment. With such a goal in the European Union reached
agreement on the development of the new European Health Policy - 2020th. In some countries the
reasons for changes in the health-care system was the growth of employees’ diseases such as hypertension, diabetes, heart failure, asthma, nutrition and metabolism diseases, etc.
Keywords: health management, manager, health, employees, diseases.
ВОВЕД
Последниве години здравјето на населението и здравјето на вработените добива примарно
значење од причини што тоа не е само исход на делувањето на здравствениот сектор, но се
повеќе е детерминирано од промените во начинот на живот и други социјално-економски и
психо-социјални фактори. Причините од развојот на глобалната економска криза создаваат
додатни негативни влијанија по здравјето на вработените. Покрај останатите, како позначајни
влегуваат: намалување на приходите во семејството, губењето на работното место што создава
25.04.2014 год.
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психо-социјални стресови, зголемувањето на кардио-васкуларните и дигестивни заболувања.
Потоа, следат болестите на дијабетесот, психијатриските пореметувања и злоупотреба на
психоактивни супстанци.
Од овие причини, менаџерите за здравствена заштита денес се соочуваат со огромни
проблеми кои треба да ги надминат преку воведување промени во работата на здравствениот
систем. Податоците од здравствената статистика треба да бидат водач кој ќе сигнализираат
каде, колку и како треба да се изведуваат промените Спроведените промени треба да создадат
услови за зголемување на квалитетот на здравствената заштита. Целта на здравствениот систем
е да обезбеди добро здравје и да одговори на потребите на населението и вработените, преку
создавање финансиска одржливост. Здравствениот систем како најјак финансиски систем во
државата бара со него успешно да се управува.
Проблемите на секојдневието кое го наметнува современиот и динамичен живот за
социјалните патологии, како злоупотреба на дрога и злоупотреба на алкохол, како и слабите и
недоволните практикувања за подобро здравје, бараат и покажуваат зголемување на трошоците
во медицината. Наместо физички вежби за подобра кондиција и здравје, се применуваат и
употребуваат нездрави диети, ризичен животен стил, доење според формула и слично.
Потреба од менаџмент на промени во здравствените организации
Здравјето на вработените и населението има клучна улога во развојот на организациите
и општествениот систем. Здравјето се мери според тоа како вработените се способни да
функционираат во нивните секојдневни животи и како успеваат да се прилагодат на промените
во работната средина. Кога се зборува за сфаќањето за здравјето, повеќето од нас мислат на
болеста или заболувањето како на непосакувана, сериозна и ограничувачка околност. Целта
на зачувување на здравјето на вработените бара фокусирње кон превенција на болеста и
промовирање на здравје. Но, денес наместо тоа, во поголемиот број држави, од системот на
здравствена заштита се бара да се решат сите здравствени проблеми.
Светската здравствена организација го дефинира поимот здравје како: “една состојба на
комплетна физичка, ментална и општествена благосостојба, а не како отсуство на болест или
немоќ т.е. деформитет”. Здравјето, се подразбира и како способност на организмот да реагира
прилагодливо на мноштво различни предизвици кои доаѓаат од опкружувањето: физички,
хемиски, психолошки, инфекциски, социјални и други.
Јавноста верува, но и медицината, дека најголемиот број на заболувања можат да се
излечат. На пример,1Американците телото го гледаат како машина со делови кои постојано се
заменуваат еден со друг. Дефектите можат да бидат идентификувани, да се отстранат и да се
заменат низ медицински третман. Дефектите може да се отклонат со аплицирање на лекови, со
трансплантација на органи или генетска терапија.
Причините кои бараат преземање на нови чекори во развојот на здравствениот систем
се драматично нагласените социјално-економски промени во окружувањето и современите
процеси на голобализација. Развојот на глобалната економска криза создава додатни
негативни влијанија по здравјето на вработените. Воочени се зголемување на бројот на
заболени предизвикани од психо-социјалните стресови, кардио-васкуларните и дигестивни
заболувања, дијабетесот, злоупотреба на психоактивни супстанци и др.
Барањата во голем број на држави за промени во менаџирање на здравствениот систем
се темелат на неколку главни причини како што се:2
- Пораст на нееднаквоста во заштита на здравјето на населението и вработените, како
измеѓу така и внатре во земјите,
- Смалување на јавно-здравствените трошоци како последица на финансиската криза,
- Се поголемиот терет кој се чувствува поради растот на масовните незаразни болести.
Иако, воопшто гледано постои подобрување на здравјето на вработените, тоа сепак е
1
2

D.J.Oborne, M.M.Gruneberg, Research in Psychology and medicine, social aspects, Academic press, 2012, p.48.
Зборник радова, Градски завод за јавно здравље, Београд, 2012. Стр.9.
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недоволно ако се имаат во предвид развојот на знаењето и светскиот технолошки напредок.
Од спроведени анализи на статистички податоци во однос на растот на одредени
заболувања на основната здравствена заштита на работно-активното население во 2010 год
може да се наведат следните десет: хипертензија (26,7%) фарингитис ет тонзилитис (19,1%),
други заболувања на грбот (15,3%), неуротски стрес и соматски пореметувања (6,6%) и т.н.
кои се претставени во табела бр.1. Првите три наведени заболувања доминираат во однос на
останатите и процентуално зафаќаат 61,1% од заболувањата на вработените на 1000.
Што се однесува до вкупниот број на години што просечниот граѓанин може да очекува да
ги проживее е за околу четири до пет години помал во Македонија во споредба со просечното
траење на животниот век во земјите членки на Европската Унија. Тој број изнесува околу 74 до
75 години.
Табела бр.1: Десет најчести заболувања во основната здравствена заштита на работноактивното население во 2010 год.
Р.бр. НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HYPERTENSIO ART. ESSENTALIS PRIM
PHARINGITIS AC. ET TONSILLITIS AC
Други заболувања на грбот
Неуротски стрес, Соматски пореметувања
Други специфични и неспицифични и неспец повреди
INFECT. TR. RESPIRATORI SUP. MULTIPL. AC.
BRONCH, ITIS AC. ET BRONCIOLITIS AC.
CYSTITIS
Пореметувања на расположението (афективни порем.)
Други повреди на жлезди со внатрешно лачење, исхрана и
метаболизам

ПРОЦЕНТ
НА 1000
26,7
19,1
15,3
6,6
6,3
6,1
5,5
4,8
4,0
3,9

Извор: Здравствена заштита на вработените, Градски завод за јавно здравље, Београд, 2010.
стр.38.
Причините за воведување на промените во менаџирање на здравствениот систем некои
теоретичари ги групираат на следниот начин:3
- Промени во работната филозофија – мисија, визија, стратегија, цели.
- Промени во организациската структура – како што е промени во донесување на
одлуките, поделба на работата, тимска работа, организациски менталитет.
- Промени во тејхнологијата – промеини во содржината на услугите, методите на
работа, просторот и опремата.
- Промени во структурата на вработените – промена во знаење, вештини, ставови на
вработените и т.н.
Тековната менаџмент практика има оригинална теорија во делото“Научен менаџмент” од
Фредерик Тејлор (Frederick Taylor) издаден уште пред сто години. Тој повикува организацијата
да се набљудува како машина, и во исто време како систем на конверзација. Машината е
дизајнирана во умот со специфични цели и секој нејзин дел се движи прецизно и сигурно за да
ги изврши сопствените функции и инпутот да го претвори во посакуваниот аутпут.4
Промените во менаџирањето на здравствениот систем, како и сите промени секогаш
се пропратени со отпор кој може да биде индивидуален и организациски. Кај првиот вид на
3
Aida Ramić, doc. Drsci med.,“Modulupravljanjepromjenama”,Zagreb, 2012, str. 15.
4
Anthony L. Suchman, David J.Stuyter, Leading Change in Healthcare: Transforming Organizations,Radclifte Publishing Ltd,
London, 2012.p.14.
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отпор, како значајни причини за негово појавување може да бидат: навиките, безбедноста
која се менува со новата состојба која сакаме да ја создадеме, економски фактори, страв
од непознатото и селективно примање на информацијата. За надминување на отпорот се
применуваат стратегии кои служат како правило за намалување на отпорот, а тие се: едукација
и информираност преку обука и комуникација, партиципација и вклученост на сите учесници
во здравствената установа, создавање поддршка, преговори и договарање, манипулација и
кооптација, принуда преку експлицитна и имплицитна закана кон учесниците на промените.
Менаџмент на здравствените организации и Новата европска политика во
подобрување на здравјето на вработените
Промените кои треба да ги создаде Новата Европска политика за подобрување на
здравјето за периодот до 2020 година ја презентира визијата за подобрување на здравјето и
здравствената заштита на вработените и населението на сите земји членки на оваа организација.
Таа ги посочува приоритетните области и има за цел подобрување на здравствените услуги кои
обезбедуваат најголема можна корист за вработените и граѓаните. 53-те земји на Европскиот
регион имаат богата разновидност во смисла на култура, историја, развој, богатство и ресурси.
И покрај оваа разноликост, земјите на Регионалниот комитет на СЗО за Европа во септември
2012 година се заложиле за спроведување на новата европска здравствена политика.
Статистичките податоци во стратегијата на здравствената политика Здравје 2020, пред се
се земени од официјалните публикации на Министерството за здравство, Републичкиот завод
за здравствена заштита и од базата на податоци на „Здравје за сите“ на Канцеларијата на СЗО за
Европа.5
Примарната цел “подобро здравје за сите” ќе се постигне прекуповеќе начини и
принципи, а тоа се:Зајакнување на унапредувањето на здравјето и превенцијата на болестите;
Намалување на нееднаквостите во здравјето и во пристапот до здравствените услуги;
Зајакнување на примарната здравствена заштита како темел на системот за здравствена
заштита; Реорганизација и унапредување на секундарната и терциерната здравствена заштита;
Модернизација на службите за јавно здравје и др.
Здравствената заштита е бизнис и како и секој друг бизнис нему му треба добро
менаџирање за да се одржува непречено. Медицинските и здравствените услуги треба да
ги планираат, организираат и координираат менаџерите на здравствените установи. Тие се
познати и како извршители на здравствената заштита. Тие планираат, насочуваат, координираат
и го надгледуваат реализирањето и целокупниот процес на перманентна здравствена заштита.
Од аспект на тоа дали промените значат организациско прилагодување или се директно
насочени кон организациски развој тие се поделени во две групи:
1. организациско прилагодување. Промени за организациско прилагодување значат
прилагодување кон опкружувањето под влијание на многу надворешни фактори, како
закони, стратегии, расоложив буџет и сл.
2. организациски развој. Во вториот вид на промени кои го опфаќаат организацискиот
развој, нивната цел е унапредување на компетенциите и функциите на организацијата кои
се под влијание на внатрешни фактори во кои спаѓаат: знаењето, мотивацијата, иницијатива
на вработените и сл.
Во Република Македонија, во рамки на Програмата Европа 2020,“Здравје за сите”биле
реализирани чекори во подготовка на организациите за промена, како организациско
прилагодување и организацски развој. Еден од првите чекори бил подготовка и дистрибуција
на Евидентен лист за индивидуалниот превентивен преглед на населението кој се однесува
на содржината на антропометриски мерења за определување на индексот на телесна маса,
мерење на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта, и крвниот притисок. Евидентниот лист
бил доставен до сите заводи за здравствена заштита. Од добиените податоци направени биле
подетални анализи:
5
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Возрасни
групи год.

Потхранети

Нормална
исхранетост

Зголемена ТТ

Здебеленост
од 1 степен

Здебеленост
Од 2 степен

Здебеленост
од 3 степен

Табела 2. Индекс на телесна маса во %, по возрасни групи

20-29

5,3

48,7

28,9

9

1,6

0,3

30-39

2,3

40,8

33,5

12,8

3,2

1

40-49

1,4

31,8

38,5

16,3

4,8

1,3

50-64

0,8

22,3

38,7

21,6

6,3

1,8

>64

1,1

29,1

37,8

19,2

5,3

1,8

Извор: Стручна публикација, Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 24.12.2011, стр.10.
Наведените податоци покажуваат дека кај возрасната група од 20-29 години се
регистрирани најмногу испитаници со нормална исхранетост 48.7%, додека најмногу
испитаници 70.1% со ИТМ (индекс на телесна маса) повисок од препорачаниот како знак на
зголемена телесна тежина се регистрирани на возраст од 50-64 години.Во 2009 година имало
мал процент на испитаници со здебеленост од 3 степен.
Табела 3:Дистрибуција на гликемија во %, по возраст и место на живеење
Возраст град

село

Град+село

Норма- Грани- Ризичен Норма- Грани- Р и з и - Норма- Грани- Р и з и лен
чен
%
лен
чен
чен
лен
чен
чен
%
%
%
%
%
%
%
%
20-29

88,9

11,1

0

85,6

13,8

0,6

85,9

13,5

0,5

30-39

86,5

12,6

0,8

82,6

14,8

2,5

83,0

14,6

2,4

40-49

70,3

25,6

4,0

76,6

19,3

4,1

75,9

19,9

4,1

50-64

63,6

32,3

4,2

71,3

22,1

6,6

70,2

23,5

6,3

>64

57,5

34,8

7,7

68,4

24,5

7,1

67,3

25,5

7,2

Извор: Стручна публикација, Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 24.12.2011, стр.12.
На база на обработените податоци кај 76,5% од граѓаните била констатирана нормална
толеранција на шеќер во крвта на гладно со вредност <6,1ммол/л. Нарушена толеранција на
шеќер во крвта на гладно имале околу 19,4 % , а повисоко (ризично)ниво на шеќер во крвта над
имало кај околу 4,1 % .
Во однос на дистрибуцијата по место на живеење било утврдено дека и кај лицата кои
живеатво град и кај лицата кои живеат на село околу 77 % имаат нормална толеранција на
шеќерво крвта. Нарушена толеранција на шеќер во крвтаимале околу 23,3 % од лицата кои
живеат во град и 18,9% на село, а повисоко(ризично) ниво на шеќер во крвта било утврдено кај
околу 3,4 % од лицата коиживеат во град и околу 4,2 % кај лицата кои живеат на село.
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Табела бр.4: Дистрибуција на холестерол во %, по возраст и место на живеење
Возраст

20-29

град

село

Град+село

Нормален

Граничен

Ризичен

Нормален

Граничен

Ризичен Нормален Граничен Ризичен

%

%

%

%

%

%

%

%

%

93,88

6,12

0,00

72,96

25,51

1,53

75,28

23,36

1,36

30-39

75,49

22,55

1,96

63,31

31,89

4,80

64,64

30,88

4,49

40-49

70,06

27,12

2,82

56,66

36,85

6,48

58,19

35,74

6,06

50-64

55,80

36,96

7,25

50,47

41,20

8,33

51,28

40,56

8,16

>64

60,57

34,41

5,02

53,70

38,44

7,87

54,43

38,01

7,56

Извор: Стручна публикација, Институт за јавно здравје на Р.Македонија, 24.12.2011, стр.14.
При обработка на податоците за холестерол во крвта било констатирано дека 60,8 % од
граѓаните немаат ризични вредности на холестерол во крвта. Во категотијата на умерен ризик
имале 33,7 % од испитаниците, додека кај 5,5% од граѓаните се наоѓаат во категоријата со висок
ризик.
Во однос на анализата на холестеролот по место на живеење на испитаниците, околу 71,2
% од лицата кои живеат во град и околу 59,4 % од лицата кои живеат на село имаат нормално
ниво на холестерол во крвта.
Од спроведената анализа податоците покажале дека:
На територијата на Република Македонија акцијата за бесплатни прегледи на граѓаните
успешно е спроведена. Програмата, првенствено била наменета за преглед на граѓаните од
руралното подрачје. Тие биле опфатени со околу 85%. Со околу 15 % во испитувањата биле
застапени граѓани од урбаните населени места.
Најголем број од граѓаните кои се јавиле на преглед биле на возраст над 50 години – околу
70%. Недоволно биле опфатени возрасните групи од 20-29, 30-39 и 40-49 години.
Кај околу 29% од граѓаните кои се јавиле на преглед детектирана е состојба на здебеленост.
Ризични вредности на шеќер во крвта имале 4,1% и 5,5% ризично ниво на холестерол во крвта.
Кај 14% од прегледаните граѓани имале ризик од зголемен крвен притисок .
Чувањето и унапредувањето на здравјето се главниот инструмент во подобрување на
здравствената состојбата на вработените и унапредување на резултатите во организациите.
Менаџирањето на здравствените организации и понатаму бара вложување на големи напори
за следење на движењата во другите земји и здравјето на вулнерабилните групи.
Заклучок
Последниве години менаџментот на здравствените организации зазема доминантна улога
во многу држави и бара постојано менаџирање на промените и нивно прифаќање. Ефикасното
управување со промените бара знаење и вештини на планирање, организација и координација
на активностите. Целта е да се вклучат сите актери во промените и преку нивно ефикасно
информирање и комуникација да се овозможи донесување на квалитетни одлуки.
Како една од главните цели на Новата европска политика е обезбедување квалитетна
здравствена заштита на секој поединец и вработен. Затоа, делувањето во рамките на определен
буџет бара да се воспостави рамнотежа помеѓу потребите и расположливите можности.
Во менаџирањето на здравствените организации и спроведувањето на промените
есенцијално значење има менаџментот на човечки ресурси и ефективна комуникација.
Правилната комуникација ја олеснува координацијата и интеграцијата на активностите на
луѓето во организацијата. Постои златно правило во врска со организациските промени кое
тврди дека целта на промените често е и причина за самите промени.
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СВЕТА, ГЛОБАЛНИ МИГРАЦИОННИ И
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
HUMAN RESOURCES OF WORLD, GLOBAL MIGRATION TRENDS OF
DEMOGRAPHIC PROCESSES
Резюме: Човeшкитe рeсурси сa основнaтa производитeлнa силa, която окaзвa влияниe
върху рaзвитиeто и тeриториaлното рaзположeниe нa отрaслитe нa стопaнството нa отдeлнитe
стрaни и рaйони нa нaшaтa плaнeтaтa.Тeкущитe прогнози покaзвaт нeпрeкъснaто нaрaствaнe нa
свeтовното нaсeлeниe. Към момента населението на света е надхвърлило 7 милиарда, очаква
се към 2046 г. да надхвърли 9 милиарда.
Съвременните демографски и миграционни процеси и техните последици са се наложили
като едно от централните полета на актуалната световна политика. Налице са няколко световни
негативни тенденции – увеличаване, застаряване на населението и силни миграционни
процеси.
Ключови думи: човешки ресурси, демографски процеси, глобални миграционни
тенденции, миграционна политика.
Summery: Human resources are main productive force, which exerts influence on development and territorial position of branches of economy of different countries and regions of our planet. Current prognosis shows continuously growth of world population. Today world population is
above 7 milliard, it is expected to be 9 milliard in 2046.
Contemporary demographic and migration processes and their consequences are one of the
central fields of current world politics. There are some world negative trends - increase of the elder
population and migration processes.
Key words: human resources, demographic processes, global migration trends, migration politics
Човeшкитe рeсурси сa основeн производитeл и потрeбитeл нa мaтeриaлни и духовни блaгa.
Тe сa основнaтa производитeлнa силa, която окaзвa влияниe върху рaзвитиeто и тeриториaлното
рaзположeниe нa отрaслитe нa стопaнството нa отдeлнитe стрaни и рaйони нa нaшaтa плaнeтaтa.
Тeкущитe прогнози покaзвaт нeпрeкъснaто нaрaствaнe нa свeтовното нaсeлeниe. Счита се, че
населението на Земята вече е надхвърлило 7 милиарда души, с нeрaвномeрно рaзпрeдeлeниe
по шeст от сeдeмтe континeнтa нa Зeмятa. Към 2012г., нaй- нaсeлeн от всички континeнти e
Aзия с нaсeлeниe 4,1 млрд. житeли (повeчe от половинaтa от свeтовното нaсeлeниe). Нaйгъсто нaсeлeнитe aзиaтски държaви сa Индия и Китaй (двeтe сумaрно прeдстaвлявaт 37% от
свeтовното нaсeлeниe). Aфрикa e вторият по нaсeлeност континeнт (1млрд. души или 15% от
нaсeлeниeто нa свeтa). Eвропa e трeтa с 733 млн. души или 11%. Лaтинскa Aмeрикa и Кaрибския
рeгион състaвлявaт 9 % от свeтовното нaсeлeниe или 589 млн. души. В Сeвeрнa Aмeрикa живee
5% от свeтовното нaсeлeниe (352 млн. души), a в Окeaния- 35 млн. души (0,5 % от свeтовното
нaсeлeниe).
В някои стрaни, имa отрицaтeлeн прирaст нa нaсeлeниeто, особeно в Цeнтрaлнa и Източнa
Eвропa. Между 2013 и 2050 г се очаква населението на Беларус, България, Хърватска, Куба,
Грузия, Латвия, Литва, Република Молдова, Румъния, Руска федерация, Сърбия и Украйна,
Япония и др. да намалее с повече от 15 на сто, порaди изключитeлно нискa рaждaeмост.
Прeз XXI вeк нaсeлeниeто нa свeтa e изключитeлно урбaнизирaно и живee основно в
грaдовeтe. Прeз 1800г. сaмо 3% от нaсeлeниeто нa Зeмятa живee в грaдовeтe. Към крaя нa XX
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вeк грaдското нaсeлeниe достигa 47%, a прeз 2011г. нaрaствa нa 60%.
Сeлскостопaнскитe и промишлeнитe рeволюции, въвеждането на задължителната
ваксинация, подобренията в човешкия бит водят до увeличaвaнe продължитeлносттa нa
животa, нaй- вeчe нa дeцaтa.
Сeгaшното рaзширявaнe нa нaсeлeниeто и увeличaвaнe нa употрeбaтa нa природни
рeсурси, води до сeриозни зaплaхи зa eкосистeмaтa. Дeклaрaциятa зa нaрaствaнeто нa
нaсeлeниeто, рaтифицирaнa от 58 държaви прeз 1994 г., нaричa рaстeжa нa човeшкитe рeсурси
„бeзпрeцeдeнтeн“. Кaто рeзултaт от прeнaсeлвaнeто, тя обобщaвa рeдицa нeгaтивни послeдици,
към които спaдaт: покaчвaнe нивото нa въглeродeн диоксид в aтмосфeрaтa, глобaлно зaтоплянe,
повишaвaнe нивото нa зaмърсявaнe и много други.
Срeднaтa глобaлнa рaждaeмост нaмaлявa лeко, но сe рaзличaвa знaчитeлно мeжду
рaзвититe стрaни, къдeто рaждaeмосттa чeсто e нискa и рaзвивaщитe сe стрaни, къдeто
рaждaeмосттa обикновeно зaпaзвa висок тeмп нa нaрaствaнe. Рaзличнитe eтноси също покaзвaт
рaзличнa рaждaeмосттa, смъртносттa сe промeня нeочaквaно порaди болeсти , войни и други
мaсови кaтaстрофи, или нaпрeдъкa в мeдицинaтa .
По отношeниe половaтa структурa нa нaсeлeниeто по дaнни от 2011г., поглeднaто
глобaлно, съотношeниeто мъжe: жeни e 1,01:1 в ползa нa мъжeтe. Срeднaтa продължитeлност
нa животa, прeчупeнa прeз глобaлнaтa призмa, e 67.07 години, кaто жeнитe живeят срeдно
около 69 години, a мъжeтe - около 65 години. Около 83% от свeтовното нaсeлeниe сe смятa зa
грaмотно.
Китaйцитe прeдстaвлявaт нaй-голямaтa eтничeскa групa, обхвaщaйки 19% от свeтовното
нaсeлeниe. Хорaтa от бял eвропeйски произход състaвлявaт около 13% от общaтa мaсa нa
нaсeлeниeто. В свeтa нa нaй-говоримитe eзици сa китaйски мaндaрин (говорeн от 12,44% от
нaсeлeниeто в свeтa), испaнски (4,85%), aнглийски (4.83%), aрaбски (3,25%) и хинди (2.68%).
Нaй- рaзпрострaнeнa от всичко рeлигии e християнството (33,35 % от свeтовното
нaсeлeниe сa християни). Ислямът сe подрeждa нa второ място с 22,43%, a индуизмът e трeти с
13,78%. По дaнни от 2005г. около 16% от нaсeлeниeто нa Зeмятa сe опрeдeля кaто нeрeлигиозно.
В дългосрочeн плaн, рaстeжът нa нaсeлeниeто нa свeтa e труден зa прeдскaзвaнe.
Оргaнизaциятa нa обeдинeнитe нaции и Бюрото зa прeброявaнe нa СAЩ дaвaт рaзлични
оцeнки за развитие на проблемите в бъдеще.
Съвременните демографски и миграционни процеси и техните последици са се наложили
като едно от централните полета на актуалната световна политика. Налице са няколко световни
негативни тенденции – увеличаване, застаряване на населението и силни миграционни
процеси.
ООН очаква глобално разместване на населението през ХХI век, като очаква между 2007
и 2050 г. по 2,2 милиона души на година да се преместват от развиващите се към развитите
региони. От тях над 1,5 млн. ще влизат в Европа – 377 000 ще са от Африка, 1,2 млн. от Азия.
През 2010 г. 85% от ръста на населението на в ЕС е от миграция. Към 1 януари 2010 г. общият оф
ициален брой на неевропейците, живеещи в държави от ЕС, е близо 20 млн. души. Отделно по
различни оценъчни данни, нелегалните имигранти са между 2,6 и 6 млн
Предизвиканите от човека глобални промени на климата се отразяват най-негативно
именно в най-бедните и политически нестабилни географски райони. Повечето държави в
Централна Африка, Южна Америка, Близкия изток и Централна Азия преживяват икономическа
стагнация. Те генерират мощни миграционни потоци. По данни на Департамента по
икономически и социални въпроси на САШ , най-големите получатели на международни
мигранти през 2010 - 2050 са очаква да бъдат Съединените американски щати (1,0 милиона
годишно), Канада (205 000), Обединеното Кралство (172 500), Австралия (150 000), Италия (131
250), Руската федерация (127 500), Франция (106 250) и Испания (102 500).
Основните страни , донори на емиграция се очаква да бъдат Бангладеш (-331 000 годишно),
Китай (-300 000), Индия (-284 000), Мексико (-210 000), Пакистан (-170 000), Индонезия (-140 000)
и Филипините (-92 500). Икономическите и демографски асиметрии между отделните страни,
вероятно ще продължат и генерират миграция в бъдеще.
През вековете Европейския континент дава колонизатори по света в търсене на богатство,
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свобода и по-добър живот. Днес тенденцията е обратна. В епохата на глобализация Стария
континент се е превърнал в крайна цел на мощни миграционни процеси. Северна Америка,
Западна Европа и Япония са затънали в блатото на бавния растеж и са изправени пред угрозата
от нова рецесия. От една страна Европа има чувствително застаряващо население и липса
на достатъчно и квалифицирани работници. За да може да поддържа благосъстоянието и
конкурентността на европейските държави в глобален план тя се нуждае от човешки ресурс –
млад, динамичен и работоспособен, който не може да си осигурява сама. От друга военните
репресии, бедността, природни катаклизми и т.н. принуждават жителите на бедните страни на
света да емигрират в търсене на нов, по-добър живот.
При съвременните демографски тенденции до 2050 г. населението на ЕС ще намалее с
65 млн. души, което означава, че пенсионната възраст трябва да се повиши на 73 – 74 години.
Необходимо е да се преосмисли отношението към имигрантите и да се преодолее насадения
страх от тях. В съвременния глобален свят без граници и с усъвршенствани транспортни и
комуникационни средства миграцията и смесването на населението ще се превърнат в нещо
естествено.
Малко вероятно е Световните организации и ЕС да успеят да контролират всички аспекти
на миграцията. По-реалистично би било да се извлече максимална полза от нея, като се опита
да се избегнат в голяма степен негативите.
Свободното преминаване на хора между страните е един от четирите стълба на Европейския
съюз, Европа е световен лидер приемане на имигранти. Великобритания, Ирландия, Германия
отвориха вратите си за работници от Изтока. Редица източноевропейски страни започнаха да
се тревожат, че най-добрите и най.младите им хора напускат, за да търсят по добро заплащане
и по-добър живот. В резултат страните от Централна и Източна Европа навлизат във все позадълбочаваща се демографска криза, с всички произтичащи от това последствия.
Същевременно ЕС си е поставил прироритетна задача да противодейства на нелегалната
емиграция. Всяка година нарастващ брой имигранти биват арестувани на европейска територия,
от тях 40% са върнати обратно веднага. На този приоритет се придава голямо значение, тъй като
се приема, че нелегалната имиграция и международната престъпност си взаимодействат, което
пряко засяга европейската сигурност. Затегнатата политика на сигурност води до намаление
на броя на имигрантите достигнали до ЕС, провежданите операции принуждават хората да
търсят все по-обходни маршрути, което пък води до увеличаване на смъртните случай при
преминаване на водните и сухопътни граници на Съюза.
В заключение може да се каже, че е необходима нова хармонизирана световна
имиграционна политика. Общото европейско бъдеще също е поставено на карта. Страните
трябва да се обърнат с лице към собствените си, натрупани с години проблеми, да използват
задълбочаващата се демографска и финасова криза, за да осъществят непопулярни, но
необходими реформи.
Социалната държава вече е на път да излезе от контрол, пенсионните системи и програмите
за социално подпомагане рано или късно ще трябва да претърпят значителни съкращения.
В противен случай ЕС е застрашен от опасността застаряващите електорални слоеве да се
разширят дотолкова, че да неутрализират всякакви опити за реформи и Стария континет да се
превърне в една потъваща в хаос мултикултурна геронтокрация.
Референци:
1. http://www.unfpa.org/pds/migration.html
2. http://www.pewsocialtrends.org/2013/12/17/changing-patterns-of-global-migration-andremittances/
3. http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/migration/html/migration_boom.stm
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REGIONAL COOPERATION IN WESTERN BALKANS A PREREQUISITE
FOR EUROPEAN UNION INTEGRATION
Abstract: This article analyzes the necessity of regional cooperation in the Western Balkans,
common political, economic and social problems in the region as a prerequisite for European Union
integration. The efforts of the EU to foster and enhance the regional cooperation among Western
Balkan countries should be viewed as an incentive to addressing cross-boundary issues, and not as a
threat that individual accession could be obstructed. Having in mind the complexity of the issue related to the Balkans integration, this paper attempts to identify what the implications for enlargement
are, and the influence of the existing factors that might have an impact on stability in the region.
Despite of the individual approach towards states in the Western Balkan region and the EU’s
advocacy, the relations between European Union and Western Balkans will probably remain characterized by a more regional approach, in terms of commonly used models of accession and applying
the same criteria and assessing achievements.
The EU major initiatives show that this restructuring will not end with full membership, but will
remain an open-ended process. Therefore we should conclude that the European Union’s strategy
towards the Western Balkans accession is a hegemonic project.
Key words: Regional integration, Western Balkans, Enlargement, EU Accession
Introduction
Integration of the states into alliances, regional and international organization should enhance the stability and security in the specific regions and in the world. The European Union (EU) is an
example for economic and political cooperation among the states in the Europe. Seven waves of the
EU enlargement move the boundaries of the EU to the South and Eastern Europe. The integration
and unification of the states in the EU will not be completed if the Western Balkan (WB) region remains outside the borders of the EU1. Dissolution of the Yugoslavia with wars affected with interethnic
conflicts within the states and among the states of the Western Balkan regions. Re-establishments of
the mutual international cooperation among the states in the region were highly supported by the
international community and especially with the assistance of the EU. The region remains very fragile
and sensitive concerning specific questions mainly related to the ethnic communities.
The last enlargement of the EU, where Croatia became the full member state on 1st July 2013,
shown that the integration of the WB states is necessity and reality and one of the highest priorities of
the EU. Furthermore, it is very likely that the candidate status granted to the Republic of Macedonia,
Serbia and Montenegro would bring stability not only to the country itself but also to the broader
region. In addition, reconstruction, democratization and institutional building are mostly financed
by the financial instrument of EU2.

1
For the purposes of this paper, the Western Balkans refers to the region comprising the remained six Southeastern European
countries involved in the EU Stabilisation and Association Process: Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo and
the Republic of Macedonia.
2
The EU countries provide the largest part of the financial assistance for development and reconstruction projects. See http://
ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm

01.05.2014 год.
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Common Accession Criteria applied towards Different WB States
The EU enlargement in May 2004, with ten Eastern European countries, including Slovenia, stimulates the remaining countries to speed the way towards EU enlargement. However, the Western
Balkan countries, due to internal democratic, political and economic problems did not start their
approach towards the EU simultaneously. Croatia officially since 1 July 2013 has become a member states of the Union. While Macedonia have already submitted applications for EU membership,
some countries in the region that still face security problems are far from making the application.
Furthermore, nationalistic policies, one of the main concerns of the international community that
slows down the integration of the Western Balkans, are not being removed equally quickly in all of
the region’s countries3.
In the following paragraphs, the individual approach of the EU towards each of the Western
Balkan countries will be examined, and consideration given to whether the security situation has
actual implications on enlargement.
The State of Art of the Process of EU Integration of Western Balkans States
Bosnia and Herzegovina
The weak states of the Western Balkans have been stabilized through a number of internationally brokered peace agreements. In the same way, the current (quasi) stability is maintained by the
presence of international peacekeeping forces. The Dayton Peace Accords of November 1995 ended
ethnic conflicts in Croatia and in Bosnia and Herzegovina. But the provisions of the peace agreement
have kept Bosnia and Herzegovina in a position of a quasi-protectorate, governed by both domestic
institutions and the international community. The idea that has been present in public debates in BiH
for some years now advocates that decisions on Bosnia and Herzegovina distribution of power and
resources should not be made by the international community, but by the country’s political elite.
Some suggest that in order to undertake necessary reforms, Bosnia and Herzegovina should become
a federal state comprising twelve federal units4.
Republic of Macedonia
Even though it was the first country of the region to sign the Stabilization and Association Agreement in 2000, Republic of Macedonia submitted its membership application on March 22, 2004.
The European Council officially granted the country candidate status on 17 December 2005, after a
review and a positive recommendation of the candidacy by the European Commission.
A major obstacle for the accession process is the Republic’s still-unresolved dispute with Greece
over its name. While the country prefers to be called by its constitutional name, Republic of Macedonia, the European Union, in acknowledgment of concerns raised by Greece, has maintained a practice
of recognizing it only as the “former Yugoslav Republic of Macedonia”, the compromise “provisional
reference” introduced by the United Nations in 1993. Greece, as any other EU country, has veto power
against new accessions, and has repeatedly stated that it will block Macedonian accession unless the
naming issue is resolved beforehand. Since 2008, resolution of the naming conflict has also been
added to the official preconditions raised by the EU. The expected accession is currently described as
a “medium to long term” prospect
Also, the Ohrid peace agreement, signed on 13 August 2001, ended seven months of fighting
between the ethnic Albanian rebels of the National Liberation Army (UCK) and Macedonian government forces in Macedonia. The prompt intervention of the international community in this case
made unlikely “a repetition of the scenario of Bosnia and Herzegovina”. Consequently, the government decided on 16 December 2003 to undertake a concrete action plan for the implementation of
the Agreement.
3
The Republic of Croatia was the first of the Western Balkans countries to submit an application for EU membership on 21
February 2003 and received EU candidate status in June 2004. Macedonia officially handed in the application for EU membership on
February 2004.
4
The report prepared by the European Stability Initiative: Making Federalism Work - A Radical Proposal for Practical Reform,
http://www.esiweb.org/
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Albania
Albania is the poorest country in the region, and among the least economically developed European country. Even though it did not experience ethnic turmoil in the 1990s it depends on foreign
financial support. The Country Strategy Paper for Albania recommends certain institutional, political
and economic reforms that the country will have to undertake in order to qualify for EU membership.
In January 2004 the negotiations for a SAA between the EU and Albania were launched.
Albania applied for European Union membership on 28 April 2009. Officially recognized by the
EU as a “potential candidate country”, Albania started negotiations on a Stabilization and Association
Agreement (SAA) in 2003. This was successfully agreed and signed on 12 June 2006, thus completing
the first major step toward Albania’s full membership in the EU.
Following the steps of the recently admitted Eastern European countries in 2004, Albania has
been extensively engaged with EU institutions, and joined NATO as a full member in 2009. It has also
maintained its position as a stability factor and a strong ally of Western Europe in the troubled and
divided region of the Balkans.
Following its application for EU membership, the Council of the European Union asked the European
Commission on 16 November 2009 to prepare an assessment on the readiness of Albania to start
accession negotiations, a step in the accession process that usually takes about a year. On 16 December 2009, the European Commission submitted the Questionnaire on accession preparation to the
Albanian government. Albania returned answers to them on 14 April 2010. Candidacy status was not
recognized by the EU in December 2010 due to the long-lasting political row in the country. The parliament in August 2012 rejected a proposal to abolish immunity for parliament members, ministers
and people in some other official positions. The EU required this to be abolished along with 11 other
main issues, so candidacy was delayed. However, in September 2012 a constitutional amendment
was unanimously passed which limited the immunity or parliamentarians. In October 2012 the European Commission evaluated the progress of Albania to comply with 12 key priorities, being conditional to achieve official candidate status and start accession negotiations5.
Instead of Conclusion
Perspectives or Challenges of EU Accession Process for Western Balkans Countries
The short-term goal of the EU for the Western Balkans was the stabilization of the region and
the prevention of new conflicts. The subsequent goal was to foster the development of economic,
political and cultural ties within the region. Assuming that the EU will eventually integrate the Western Balkans, one of the hypotheses of this paper is that accession to the European Union will safeguard peace and stability, not only in the region but also in the European continent.
Stronger regional cooperation increases the prospects for the more rapid integration of the
region into the EU. Some feared that regional cooperation would be a trap to keep the countries of
the Western Balkans together without giving them the chance to prove their progress individually.
The governing political establishments of the Western Balkan states consider that the only fair
approach towards eventual EU enlargement is a fully flexible, multi-speed accession process, known
also as the “regatta principle”. It allows each of the Western Balkan countries to proceed at its own
pace and to be assessed on its own merits. Countries will join when they are able to meet all the
obligations inherent to membership and to accept compliance with the common European values
and standards, as well as the acquis communautaire. For that reason, each country is motivated to
accelerate necessary reforms. Highlighting the implications of Croatia’s member state status for other
countries of the Western Balkans, the European Council emphasized that the advance of the individual countries of the region towards European integration will proceed in parallel with the regional
approach, which remains an essential element of EU policy.
Certain countries such as Germany or France pointed to insufficient maturity of the EU member
candidates and the limited EU enlargement capacities. They established that a long-break will ensue
now that Croatia turned the 28th EU member in July 2013. The analysis states that when it comes to
5
Brussels, 10.10.2012 SWD(2012) 334 final Commission Staff Working Document Albania 2012 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main
Challenges 2012-2013 {COM(2012) 600 final}
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the regional countries, the enlargement enthusiasm has dropped out due to the crisis in the Eurozone.
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ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ БАНКИ – НОВ ТИП НА ФИНАНСОВИ
ОДНОСИ
Абстракт: Основа за создавање на ТНБ станува здружувањето, спојувањето,
соединувањето, абсорбирањето и заедничкиот развој во во банкарската сфера. Разликите на
ТНБ од националните крупни банки се пред сè, во присуството на странските институционални
мрежи, во преносот зад граница не само на активни операции, но и на дел од сопствениот
капиталот и формирањето на депозитна база, во корелација со приходот што ТНБ треба да го
добијат од работењео и добивање на политичко влијание.
Клучни зборови: банки, економија, трансакции, корпорации, монополи, капитал,
банкарски операции, приходи.
Абстракт: The basis for the creation of TNB becomes association, merging, coalescence, absorbing and common development in the banking sector. Differences of TNB from large national banks
are primarily in the presence of foreign institutional networks, transmission abroad not only of active
operations, and some of their own capital and deposit base formation, correlated with the income
that TNB should be obtained from work and getting political influence.
Keywords: banks, economy, transactions, corporate monopolies, capital, banking operations,
revenue.
Вовед
Транснационалните банки (ТНБ) заземаат водечки позиции на светскиот пазар на
заедничкиот капитал. Тие формираат нов тип меѓународни финансиски и посреднички односи
во меѓународната миграција на капиталот. ТНБ се изградени како крупни банкарски институции
кои достигна такво ниво на меѓународна концентрација и централизација на капиталот, кој
благодарение на соединувањето со индустриските монополи претпоставуваат реалното
учество во економската поделба на светскиот пазар на заедничките капитал и кредитнофинансиски услуги.
Меѓународните банкарски монополи се појавуваат во доцниот 19 -ти и почетокот на
20 век во вид на банкарски картели и монополски групации кои кои вршат меѓународни
операции . Трансформацијата на најголемите банки во транснационални се врши во 70-тите
и 80-тите години на 20 век. Основа за создавање на ТНБ станува здружувањето, спојувањето,
соединувањето, абсорбирањето и заедничкиот развој во во банкарската сфера. Разликите на
ТНБ од националните крупни банки се пред сè, во присуството на странските институционални
мрежи, во преносот зад граница не само на активни операции, но и на дел од сопствениот
капиталот и формирањето на депозитна база, во корелација со приходот што ТНБ треба да го
добијат од работењео и добивање на политичко влијание.
Дејноста на ТНБ се карактеризира со следните особености:
Прво. Кон ТНБ се приклучуваат, како по правило , најголемите банкарски монополи
, кои имаат доминантна улога на националните пазари. Тоа се на прво место најголемите
комерцијални банки , кои имаат огромен сопствен капитал и депозитна база.
Второ. Дејноста на ТНБ е поврзана со повисок релативен удел на странските операции
во нивната севкупна дејност, а исто така нивната зависност од надворешниот пазар во однос
на мобилизираните и употребените средства . Тоа во значителна мера ја одредува глобалноста
во нивните активности. Понекогаш активностите на ТНБ се остварува независно од интересите
на земјите на нивното основно базирање . Во суштина , нема ограничувања и за клиентите на
овие банки.
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Трето . Определувачко за ТНБ станува достапноста на широката мрежа од странските
единици кои претставуваат механизам од оперативно акумулирање и прераспределба на
заедничкиот капиталот, а исто така и за монополизация на паричните средства на одредени
земји . Особено значење добива создавање на филијали на ТНБ кои се нарекуваат “даночни
пристаништа “ (на пример, во Сингапур, Панама, Бахреин, Островите во Карипското Море,
Хонг Конг, Кајманските Острови и др.) со цел на прикривање на добивката од оданочување и
договори, забранети од законот. Повеќе од половина фумционирачки ТНБ се во сопственост на
САД, Велика Британија, Јапонија, Франција, Германија, Швајцарија и Канада .
Четврто. За ТНБ е карактеристична тесната меѓузависност, преплетување на капиталот,
на интересите, независно од исклучително острата конкуренција меѓу нив. За нив типичен тренд
станува зајакнување на картелизацијата на меѓународната банкарска дејност и фактичката
поделба на светскиот пазар помеѓу неколкуте десетици најголеми банкарски монополи.
Меѓународната скала во активностите на ТНБ води кон диверзификација на депозитната
база – се проширува кругот на штедачите, географскиот обем и обемот на акумулација на
капиталот што е заедничкки.
Депозитната база е формирана за сметка на внатрешнобанковото движење на капиталот,
т.е. меѓу банките-мајки, филијали и подружници компании во другите земји, така и за сметка на
странски влогови во овие установи. Транснационалните банки се стремат кон акумулација на
долгорочните депозити, што обезбедува стабилност на мобилизацијата на парични средства
и нивното управување. Особеноста на формирањето на депозитната база на ТНБ во условите
на интернационализација на економијата е поврзана и со регулирањето на економијата од
државата и повеќевалутниот аспект на управувањето на депозитите. Тоа се изразува преку
фактот дека ТНБ изградија добро функционален систем за управување со девизните операции,
особено и за одржување рамнотежа на монетарната база. Во зависност од состојбата на
меѓународниот пазар ТНБ го менуваат волуменот и валутната структура на своите депозити
изразени во различни валути. Ова им овозможува на ТНБ не само да го намалуваат валутниот
ризик на задграничните операции, но и да добиваат профит.
Независно од влошување на конкуренцијата помеѓу банките, формирањето на депозитната
база на ТНБ помага за развој на широка мрежа на коресподентни врски. Многу од нив имаат
“меѓусебни депозити” со странските комерцијални банки, што им отвара слободен пристап до
странските ситуации. Проширувањето на задграничната депозитна база на ТНБ во значајна
мера ја стимулира меѓународната миграција на капиталот. Тие дејствуваат по принципот “да се
мобилизираат средства таму каде што тоа е најдобро и да се преместуваат таму каде што тоа е
најповолно”.
Во диверзификација на кредитната стратегија на ТНБ постојат неколку аспекти. Меѓу
клиентите на ТНБ на прво место се транснационалните корпорации (TNK) и индустриските
компании, владите на многу земји и приватни лица. Тие се главен кредитор и на евровалутниот
пазар. Особеноста на овој пазар е во тоа што тој не се ограничува од националните законодавства
и фактички е главен извор за финансирање на дефицитот во платниот биланс на земјата.
Евровалутниот пазар се користи од ТНБ за пополнување на нивните ресурси, поради што тие
се јавуваат истовремено и како кредитори и како кредитокорисници.
Интернационализацијата на стапанската активност доведе до зголемување на бројот на
кредитните операции на ТНБ. Ако до неодамна тие се занимаваа само со финансирањето на
надворешната трговија, сега тие кредитираат инвестициски проекти, се пополнува обртен и
основниот капитал, се водат внатрешнокорпорациски проценки помеѓу филијалите на ТНК,
емисиона-посредничка дејност и др. Особено се има проширено и последната активност
поврзана со доделувањето на меѓународни заеми и трговијата со хартии од вредност. Огромните
размери на овој пазар и неговата нееднородност (повеќе видови хартии од вредност, различни
услови за склучување на договори и слично) бараат посебна инвестициска стратегија. Оваа
стратегија се реализира од активностите на банките на најголемите центри за меѓународна
берза за тргување - Њујорк, Лондон и Токио, во кои минуваат со над 85% од прометот на хартии
од вредност на берзите.
Нов феномен во активностите на ТНБ станува нивното вклучување во меѓународни
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конзорциуми, односно групации на банки за пласирање и давање на крупни кредити на ТНК,
на влади, меѓународни структури и др. Спецификите во работењето на ваквите конзорциуми
е во одржливиот број на учесници (не повеќе од 200) и во обратна секвенца на тековните
операции.
Ова им овозможува на банките да добиваат дополнителен приход од разликата во
курсеви при купување и продавање на хартии од вредност. На овие цели е потчинета и
организационата структура на меѓународните конзорциуми, на чело на кои како по правило
стојат банки-менаџери (обично една од 20-те водечки ТНБ во светот), кои поседуваат
огромен капитал, солидна репутација во финансиските кругови, деловни врски со трговскоиндустриските корпорации.
Транснационалните банки се исклучително заинтересирани за инвестициона стратегија
врз основа на емисионо-агенциски операции:
- Прво, тие водат до диверзификација на изворите на приходи за ТНБ, зголемувајки ја
нивната профитабилност преку добивање на провизии, хонорари од консултации
и сл;
- Второ, овие операции создаваат услови за долгорочни врски на банките со
нефинансиски корпорации преку стекнување на контролниот пакет на акции и
учество на ТНБ во спојувања и преземања на ТНК;
- Трето, дел од операциите на ТНБ не се одразуваат во билансот што го ослабува
влијанието на регулативните настани на државата, а исто така дава можност да се
сокриваат трансакции од страна на јавноста;
- Четврто, предноста на посредувањето пред директното банкарско кредитирање
е во тоа што ТНБ го избегнуваат ризикот од трговските операции, вклучително и
незатворањето на заемот од должникот, пренесувајќи го овој ризик врз крајниот
сопственик на хартии од вредност;
- Петто, комбинирањето на посредничките операции со употреба на такви услуги
како продажба од страна на инвеститорот на обврзници со “ползечка” камата (се
менува во зависност од конјуктурата на пазарот и стапките на амортизација на
парите), обезбедување на можност за реинвестирање на приходите од обврзниците
во други хартии од вредност на истиот давателот и др.;
- Шесто, доверителските операции со пензиски фондови кое обезбедува на ТНБ
огромни ресурси за долгорочни инвестиции.
Структурата на приходите на ТНБ се карактеризираат со одржлив и растечки дел на
странските операции во севкупните приходи. Главна причина за зголемување моќта на
ТНБ е научно-техничкиот напредок, кој го сочинува побарувачката на позајмен капитал во
индустријата, градежништвото и трговијата, предизвикано од постојаното ажурирање на
производството како резултат на неговото приспособување кон постојано менување на
побарувачката на пазарот.
Принципиелно нови се активностите на ТНБ преку процесот на поврзување на
кредитирањето со сите фази на кругот на капиталот на ТНК. Во врска со тоа се активираат
такви форми на кредитирање како лизинг, факторинг, кредитирање на објекти “под клуч” и
др.
Научно-техничката револуција значително ги измени и оперативните активност на
ТНБ преку зајакнување на компјутеризацијата на банкарските операции како средство за
максимизирање на профитот и проширување на сферите на влијание. Широкиот спектар на
нови софтверски производи во банкарството значително ги намали трошоците за работната
сила, за сметка на растот на продуктивноста на трудот и намалување на банкарските трошоци.
Една од главните особености на современата фаза во развојот на ТНБ е создавање на
нови центри на европазарот, кои се нарекуват оф-шор пазар, т.е. прекуокеанските пазари во
однос на традиционалните европски центри. Првично европазарот се појавува во Европа,
која по војната имаше потреба од долари, но во 70-тите години потреба од проценки во
главната меѓународна валута се појавува и во други делови на светот. Таму почнуваат да се
формираат нови пазари на капитал, операциите кои по својата природа не се разликуваат од
операциите на традиционалните пазари, односно се одржувале привилегии во споредба со
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националните девизни режими, без притоа да се јавуваат национално за земјата каде што се
одржува трансакцијата. При тоа, за појавата на таков центар не било задолжително присуството
на развиен банкарски систем, моќната берза и одржлива валута. Меѓународните дилери ги
привлекувал привилегираниот режим во офшор пазар и пред сè, даночниот режим.
Во заклучок треба да се нагласи дека, како по правило, даноците на добивката кај
банкарските операции во оф-шор центри се или многу пониски во споредба со традиционалните
центри, или воопшто се отсутни. Затоа заедно со традиционалните меѓународни финансиски
центри како Лондон, Париз, Луксембург, Цирих, сè повеќе важна улога почнуваат да играат
офшор зоните на Бахамите, во Холандските Антили, во Сингапур и др.
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