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Передмова 
 

У колективній монографії розглянуті особливості соціально-

гуманітарного розвитку суспільства через призму педагогічних, 

соціологічних, філософських, психологічних, мистецтвознавчих, 

культурологічних, філологічних, історичних, економічних, 

управлінських та правових аспектів. 

Авторський колектив монографії представляють наступні 

науковці (інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): 

Farynovych Iryna, Paslavska Viktoriia, Plakhtii Anastasiia, Shevchenko 

Inna, Березовська-Чміль Олена Борисівна, Богданович Алексей 

Борисович, Брежнєва-Єрмоленко Ольга Василівна, Веремеев 

Николай Юрьевич, Гапотій Віктор Дмитрович, Давиденко Дар’я 

Олександрівна, Кадира Владислав Николаевич, Каркин Юрий 

Владимирович, Карпінський Борис Андрійович, Кирпита Тамара 

Володимирівна, Кобець Юлія Василівна, Космін Леонід Георгійович, 

Максимов Олександр Сергійович, Мірошник Роман Олександрович, 

Писаревська Ганна Іллівна, Сафонова Наталія Анатоліївна, 

Турчанинов Евгений Сергеевич, Фастовець Оксана Олексіївна, 

Федоренко Микола Олександрович, Шевчук Тетяна Олександрівна, 

Шило Жанна Степанівна, Щур Александр Сергеевич. 

Інформаційну базу дослідження становили правові норми 

чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів України 

та інших держав, звіти, матеріали експертних досліджень, аналітичні 

огляди, опитування, анкетування, наукові та методичні публікації 

авторів щодо особливостей соціально-гуманітарного розвитку 

суспільства. 

Колективна монографія буде корисною науковцям, викладачам, 

здобувачам вищої освіти, а також широкому колу осіб, які цікавляться 

питаннями соціально-гуманітарного розвитку суспільства. 
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Розділ перший 

Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, 

соціальні комунікації 

 

Максимов Олександр Сергійович 

Доктор педагогічних наук, професор 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Шевчук Тетяна Олександрівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

 

1.1. Розвиток технічного мислення учнів засобами предметів 

природничого циклу 

 

Постановка проблеми та її актуальність. В 70-х роках минулого 

століття Т. В. Кудрявцевим розроблено новий напрям розвитку науки 

психології – технічне мислення, розкрито його сутність, розкрито 

психологію технічного мислення, процеси та способи розв’язання 

технічних задач [3;] та визначено розвиток технічного мислення як 

невідкладну вимогу науково-технічного прогресу. Дослідники його 

школи – Т. І. Данюшевська [1], І. П. Калошина [2], Е. О. Фарапонова [8] 

та інші виявили особливості розв’язування учнями конструктивно-

технічних завдпнь та оперування образами об’єктів техніки. Суттєвий 

внесок у розв’язування проблеми інженерної психології, 

конструкторської та винахідницької діяльності інженерів та їх 

підготовки у вишах зробили Б. Ф. Ломов [5], В. О. Моляко [7], 

А. Ф. Есаулов [10] та інші. 

Не менш актуальним питання розвитку технічного мислення 

учнівської молоді є і в наш час. І це стосується усіх ланок шкільної 

та позашкільної освіти [6, 11, 12, 13].  

М. Снядковська та А. Май констатують, що сучасна людина 

живе серед технічних пристроїв та обладнання, а це потребує 

розвитку технічного мислення та уяви в процесі навчання різних 

видів техніки, виконання завдань з розроблення методологічних, 

технологічних, організаційних інновацій та програм з 

переобладнання чи зміни об’єктів техніки тощо. Вони пропонують 

конкретні форми, методи і засоби розвитку технічного мислення, 
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зокрема застосування інтернет-ресурсів і технічної літератури, а для 

вивчення техніки рекомендують використовувати практичні і 

проєктувальні та інші завдання когнітивного характеру [13]. 

Р. Хансен відмічає, що люди, незалежно від віку, які працюють 

у технічній галузі, мають хобі з практики або викладають предмет з 

практики здатні проводити асоціації між об’єктами їхніх дій, 

уявлення тощо [11]. Інші дослідники говорять про існування 

надмірної соціальної технічної спрямованості мислення, яке штучно 

заміщує соціокультурні гуманітарні основи технічним уявленням 

оточуючого людину світу [9]. Проте тут мова іде про дорослу 

людину. А за нашими дослідженнями випускники шкіл добре 

розуміються лише на гаджетах.  

 

Таблиця 1 

Результати анкетування учителів 

 
 
Технологізоване суспільство висуває все нові і нові вимоги 

щодо підготовки інженерів, фахівців в галузі інформаційних 

технологій, технологів хімічного виробництва, будівельної та 

агропереробної справи, військових інженерів та інше, а школа до 

цього не готова. Як показує наше дослідження витоки формування 

технічного мислення знаходяться в системі шкільної освіти з 

природничих предметів, в яких, спираючись на пропедевтичні 

знання з елементарної математики, природознавства і життєвий 
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досвід учнів, повинен систематично здійснюватися розвиток 

технічного мислення. Однак анкетування 28 учителів хімії та біології 

Мелітопольського району і 14 учителів хімії м. Мелітополя показало 

невтішні результати (таблиця 1).  

У 63 учителів Запорізької області, серед яких за фахом були 

учителі хімії, фізики, біології, математики і географії, взяли інтерв’ю, 

запитання і результати якого наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Результати інтерв’ювання учителів 

 
 
На підставі цих результатів зроблено такі висновки: більше 

90% учителів природничих предметів не розвивають технічне 

мислення школярів. Приблизно третя частина учителів ров’язує з 

учнями елементарні завдання конструктивно-технічного характеру, 

але робить це безсистемно і нецілеспрямовано. 

Методика та методологія. Враховуючи актуальність означеної 

проблеми було організовано формувальний експеримент з розвитку 

технічного мислення, розрахованого на три етапи і розпочатого у 

2013-2014 н.р. у 18 шостих класах вісьмох шкіл. Наступного року 

експеримент продовжено ще в 14 класах, а у 2015-2016 н.р. – у 18 

класах, що й показано у таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Кількість експериментальних класів 

 
 

Перший етап експерименту проводили в 6-7 класах, другий у 

8-9 і третій у 10-11 класах. Звісно, що у 2014-2015 н.р. експеримент 

відбувався паралельно по всіх класах. Експериментальна база за 

своєю географією охоплювала Запорізьку, Дніпропетровську і 

Херсонську області, тому перевага надавалася методу одиничної 

подібності, який полягає у використанні одного й того ж 

експериментального матеріалу в різних класах під керівництвом 

різних учителів. Метод одиничної подібності було доповнено 

методом одиничної різниці, який використовувався у школах, де 

один учитель вів дві і більше паралелі класів. Цей метод дає більш 

об’єктивні результати експериментальних і контрольних класів. 

Перед початком експерименту вважалося, що рівень 

сформованості технічного мислення учнів експериментальних і 

контрольних класів однаковий. У контрольних класах не 

здійснювали розвиток технічного мислення, а якщо це і робили 

учителі, то стихійно і випадково. 

Методикою передбачено застосування тестів, завдань-

розповідей, а також, комплексних завдань, що містять вправи на 

перевірку понятійного, образного і дієвого технічного мислення. 

Наприклад, в 6-му класі учитель нагадував учням як рослина через 

кореневі волоски всмоктуює з ґрунту воду з розчинними 

мінеральними речовинами. Показує схему проникнення води з 

клітини до клітини і говорить, що так відбувається тому, бо в клітині 

багато, наприклад, цукру, який розчиняється водою, яка надходить із 

зовні через оболонку. І так з клітини до клітини вверх аж до листя. 

Запитує, що нагадують кореневі волоски? Потім пропонує зробити 

проєкт видобування металу цинку з надр землі. При цьому малює 

схему покладів цинку на глибині в земній корі, а учні намагаються за 
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аналогією функції кореневого волоска «розробити» технологію 

процесу видобування цинку і пояснити його.  

Для учнів 7-го класу пропонували завдання такого роду: 

«Назвіть загальну ознаку, яка поєднує об’єкти природи і техніки. 

Випишіть ті об’єкти природи і техніки, які мають загальну ознаку: 

електромобіль, медуза аурелія, інфузорія-туфелька, дощовий хробак, 

ракета, мідія, кальмар, медичний шприц». 

Для розв’язання цього завдання учням треба було задіяти 

міжпредметні зв’язки біології та фізики. 

На другому етапі педагогічного експерименту (8-9 класи) для 

розв’язання завдань з біології учням допоміг досвід розв’язання 

таких завдань в 6 і 7 класах, а також знання з фізики і хімії. Так, щоб 

розв’язати завдання про роботу серця, яка нагнітає кров в аорту і 

створює тиск у 150 мм рт. ст., а потім у венах тиск падає і кров 

повертається до серця, учні пригадували закон Бойля-Маріота і дію 

вакуум-насоса в електролізері алюмінію. Цікавим виявилося 

завдання, яке потребувало мобілізацію знань з фізики та хімії: «Якщо 

усі харчі, що споживає людина, перевести у калорії (Джоулі), то вона 

(за однаковий час): 
 

 
Запитання: чи виконується закон збереження енергії для 

організму людини?» 

Для розв’язання цього завдання потрібно пригадати закон 

збереження маси речовин до реакції і після і подумати про те, що 

утворення нових клітин це є процес синтезу речовин, який потребує 

витрати енергії. 

На третьому етапі формувального експерименту учителі частіше 

застосовували хімічні досліди, аналоги яких учні повинні були знайти 

серед об’єктів природи. На уроці хімії «Каталіз в неорганічній і 

органічній хімії» (11 кл.) учням демонстрували дослід, в якому 

показували дію розчину ферум хлориду і ферменту каталази 

(свіжовичавлений сік картоплі або дрібні шматочки картоплі) на 

розчин гідроген пероксиду. Ці реакції показують дію каталізатора і 

фермента як подібні процеси. А потім учитель ставить хімічний дослід 
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дії йонів заліза (розчин ферум хлориду), йонів комплексної солі заліза 

і каталази на розчин гідроген пероксиду. Ці речовини додають до 

розчину гідроген пероксиду одночасно і спостерігають за швидкістю 

процесу розкладу пероксиду. Учні роблять висновок, що складність 

будови прискорювача реакції (каталізатора, фермента) прямо 

пропорційно впливає на її швидкість. На цьому прикладі учитель 

розвиває думку про еволюцію ферментів у процесі утворення життя на 

Землі. Цей приклад був доцільним і на уроці біології «Енергетичний 

обмін в клітині». Контрольним завданням з перевірки розвинутості 

технічного мислення учнів експериментального класу було завдання: 

«Назвіть галузі і об’екти природи, де виконують свою функцію 

каталізатори». Правильна відповідь: хімічний синтез (1 бал); організм 

людини (1 бал); організм тварини (1 бал); організм рослини (1 бал); 

геологічні процеси (1 бал); космічні процеси (1 бал). 

Для учнів експериментальних і контрольних 11-х класів 

контрольним завданням було таке: «Зробіть проєкт гіпотетичного 

пристрою, в який вмонтовано ферментативну систему. Пристрій 

повинен працювати як гібрид живого і неживого. Зробіть схему і 

поясніть принцип дії».  

У відповідях на це завдання учні поєднували живий організм з 

ферментативною системою з технічним пристроєм. Практично усі 

учні, які за відповідь отримали хоч один бал, пригадали поняття 

біохімії – це види бродіння або фотосинтетичний комплекс. Учениця 

Вероніка Єв-ко (м. Мелітополь) запропонувала проєкт ферментативної 

системи для підводних човнів і космічних станцій. За її проєктом 

хлорелу поміщають у спеціальні контейнери, в яких вона освітлюється 

штучно або сонячним світлом. Від контейнера відходять трубки з 

клапанами, які випускають кисень, що продукує хлорела. 

Результати. В ході формувального експерименту постійно 

здійснювали моніторинг розвитку технічного мислення учнів як 

експериментальних, так і контрольних класів за їх оцінками 

поточного контролю. Моніторинг був потрібен для корекції процесу 

подання інформації контенту із завданнями технічного характеру. 

Періодичний та підсумковий контроль визначення рівня розвитку 

технічного мислення проводився протягом уроку і по відповідях 

обчислювали коефіцієнт технічного мислення за формулою: 
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КТМ =  
𝑛

10
,                                        (1.1) 

 

де КТМ – коефіцієнт технічного мислення, n – максимальна 

кількість прикладів, які назвав учень. Число 10 дорівнює кількості 

понять, яким відповідає хоча б один приклад. Кожний правильно 

наведений приклад з техніки або побуту як аналог біологічному 

об’єкту оцінювали 1 балом. 

Наприклад, бабку за аналогією можна порівняти з біпланом, 

гелікоптером. При цьому ще й назвати такі суттєві ознаки як наявність 

двох пар крил, довгий хвіст, рухи крил, великі очі на голові, що 

нагадує кабіну гелікоптера, колір тіла і крил бабки тощо. Кількість цих 

ознак наведених тим чи іншим учнем при поділу на 10 і показує 

коефіцієнт технічного мислення або образного (це стосується 

виділених ознак), що є елементом технічного мислення. 

Для учнів 6-9 класів, що виконували комплексні завдання з 

біології були розроблені такі рівні коефіцієнта технічного мислення: 

Р – репродуктивний (КТМ менше 0,5); П – продуктивний (КТМ від 

0,5 до 0,8); Т – творчий (КТМ = 0,8-1).  

Заключний контроль, за яким вимірювався рівень 

сфомованості технічного мислення, наприклад, на першому етапі 

проводився двічі, в кінці 6-го і один раз в кінці 7-го класу. Перший 

контрольний зріз складався із заповнення бланків – завдань з розділу 

біології: рослини, бактерії, гриби, лишайники. Цей блок називається 

«Організм, орган, функція органу». Для його заповнення учні до 

організму будь-якій його частини, органу або його функції знаходять 

аналог з техніки, побуту та неживої природи. При цьому учні 

уявляють образ рослинного об’єкту подумки виділяють суттєву 

ознаку і миттєво в пам’яті за цією ознакою пригадають подібний 

технічний об’єкт, яким могли бути транспортний засіб, будівельна 

споруда, хімічний процес або предмети, що зустрічаються у побуті 

або навколишньому середовищі. 

Так результати підсумкового контролю першого етапу 

представлено в таблиці 4. В таблиці представлені три школи але 

відібрані класи мають таку ж характеристику як і інші, які приймали 

участь у формувальному експерименті. 
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Таблиця 4 

Результати виконання комплексного контрольного завдання 

учнями  6-7 класів 

 
 

Аналіз даних таблиці 4 показує, що в учнів контрольного 6 А 

класу СШ № 6 дуже низький коефіцієнт технічного мислення. Тільки 

12 учнів продемонстрували низький репродуктивний рівень, що 

повторилося у 2015-2016 н.р. в 7 Б класі СШ № 10. Ми вважаємо, що 

на такий результат вплинув одиничний фактор. 

Для оцінювання рівня сформованості технічного мислення 

учнів 8-9 класів використані критерії, що і на першому етапі 

формувального експерименту. Результати представлені у таблиці 5. 

З таблиці 5 видно, що результати учнів 8-х класів кращі за 

результати учнів інших класів, тобто учнів 6-7 класів (таблиця 4) і 9-

х класів (таблиця 5).  

Пояснення знаходимо в тому, що учні 8-х класів вже мали 

досвід виконання тестів та інших завдань протягом двох років. 
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Таблиця 5 

Результати виконання комплексного контрольного завдання 

учнями 8-9 класів 

 
 

Показники учнів 9-х класів як експериментальних, так і 

контрольних нижчі, що підтверджується їхньою переоцінкою, 

особливо у другому семестрі, на майбутнє навчання в школі, ПТУ 

або коледжах. Як правило, в цей період, у більшості учнів інтерес 

до навчання знижується, що і відображається на результатах майже 

по всіх предметах. 

Контрольні завдання на третьому етапі формувального 

експерименту були розроблені для учнів 11-х класів. Ці завдання 

націлені на систематизацію та узагальнення знань з природничих 

предметів. Покажемо результати контрольної роботи з хімії, в якій 

були завдання на визначення технологічних процесів за хімічними 

апаратами. Результати обчисленого коефіцієнта технічного 

мислення представлено по класах різних шкіл без врахування рівнів 

(таблиця 6). 
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Таблиця 6 

Результати виконання контрольних з хімії учнями 10-11-х класів 

 

 
 

Високий рівень коефіцієнта технічного мислення в учнів 10-х і 

11-х класів підкреслює їх вибір майбутнього, який вони зробили після 

закінчення основної школи. Враховуючи, що в експериментальних 

класах учителі продовжували розвивати технічне мислення ще два 

роки, то на випуску мали результати продуктивного і творчого рівнів. 

Ми простежили долю випускників експериментальних класів 2019 і 

2020 років шкіл №№ 6, 10, 25 м. Мелітополя. Виявилося, що до вишів 

на гуманітарні факультети вступило 14% як і на факультети 

природничих наук. На факультети технічного профілю (механізація, 

економічні науки, інженерія та ін.) вступ кожний п’ятий випускник. 

Приблизно 3,5% учнів після закінчення школи влаштувалися на різні 

курси бухгалтерів, водіїв, будівельників тощо. В контрольних класах 

ці показники у 1,5-2 рази нижчі. 

Решта випускників пішли вчитися до медичного, 

культуроосвітнього коледжів, працювати в торгівлі, сімейному бізнесі 

різного напрямку. 

Висновки. Статистичні дані дають нам право вважати більш за 

правило, ніж за виняток вибір випускниками природничих (14%) і 

технічних (≈ 20%) факультетів. Хоча на їх рішення мали вплив різні 

фактори. Так, опитування випускників експериментальних класів 

показало, що такими факторами були: матеріальний стан батьків, що 

не дозволив навчатися у виші іншого міста; рекомендація батьків 
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вступати на факультет технічного профілю; кращі знання з 

математики, фізики, хімії ніж з інших предметів визначили вибір 

факультету; менший конкурс. 

Експериментальними дослідженнями доведена необхідність і 

можливість розв’язання проблеми розвитку технічного мислення 

школярів у процесі навчання природничих предметів. Показано, що 

сформоване на певному рівні технічне мислення дозволяє учням 

застосовувати методологічні прийоми пізнання техніки і технології, 

впливає на прирощення знань з хімічної технології, розвиває поняття 

про біологію рослинних і тваринних організмів, про будову і функції 

органів людини, сприяє розумінню єдності матеріального світу, що є 

важливим етапом реалізації безперервної технічної освіти молодого 

покоління. Крім того сформоване технічне мислення учнів є 

підваленою для створення життєвого кредо у взаємовідносинах з 

об’єктами техніки, їх замінниками або аналогами живої природи. 

Звідси, майбутня діяльність в сучасному технологізовангому світі, а не 

менше в галузі техніки, обумовлена технічним стилем мислення і 

технологічною картиною світу як складовою частиною 

світосприймання. 
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1.2. Манипуляция как процесс межличностного взаимодействия 

 

В повседневной жизни приходится часто сталкиваться с 

ситуациями, когда требуется воздействовать на другого человека. Для 

многих это входит в их прямые обязанности. Это руководители, 

менеджеры, продавцы, преподаватели, воспитатели, родители, врачи, 

психологи. Феномен манипуляции хорошо известен психологам. 

Первые замечания о необходимости изучения сферы поведенческих 

манипуляций людей в достижении своих целей были сделаны еще 

Б. Паскалем, М. Монтенем, М. Монтескье. Т. Макиавелли. 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, 

искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у 

другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями. 

В психологической литературе наиболее популярно выделение 

различных видов манипуляций. Самое популярное разделение 

базируется на том, какое влияние манипуляция оказывает на адресата 

воздействия. В этом случае манипуляции подразделяются на 

злокачественные (деструктивные) и добродетельные (конструктивные). 

Манипуляция тесно связана с пропагандой, попыткой 

манипулировать убеждениями, позициями других людей или 

действия посредством символов (слов, жестов, знамен, памятников, 

музыки, одежды, знаков отличия, прически, дизайна монет и 

почтовых марок, и много другого). Преднамеренный и относительно 

сильный акцент на манипуляцию отличает пропаганду от случайного 

разговора или от свободного или непринужденного обмена 

мнениями. В ходе пропаганды пропагандист для достижения своих 

целей намеренно отбирает факты, аргументы, а также способы их 

демонстрации и представляет их таким образом, какой, по его 

мнению, даст наибольший эффект. 

Важным фактором манипулирования являются выявление 

различных видов личностей людей: манипулятора и 

манипулируемого. 
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Психологически конструктивное воздействие должно отвечать 

трем критериям: не нарушать личности людей, в нем участвующих, и 

их отношений; быть психологически корректным (грамотным, 

безошибочным); удовлетворять потребности обеих сторон. 

Деятельность современного человека невозможно представить 

вне общения с окружающими людьми. Для представителей ряда 

профессий умение грамотно общаться является важнейшим условием 

достижения ими профессионального успеха. Деятельность этих людей 

носит ярко выраженный коммуникативный характер, поскольку: 

- предполагает установление контактов посредством общения 

практически во всех сферах жизнедеятельности: социально-

экономической, духовной, морально-политической и др.; 

- связана с подготовкой и проведением переговоров, 

установлением деловых и компетентных взаимоотношений с 

партнерами; 

- направлена на достижение взаимопонимания во всех 

ситуациях общения: делового, дружеского, семейно-бытового, 

светского и т.п. 

Профессионализм управленца в сфере общения, как известно, 

основывается на знании не многого, а нужного. Таковым нужным 

знанием в области практической психологии является знание о том, 

как создавать особые доверительные взаимоотношения с коллегами 

и подчиненными, как бесконфликтно склонять их к своей точке 

зрения, как располагать к себе людей, и многие другие знания, 

способствующие эффективному общению. 

Особое место в системе профессиональных знаний о том, как 

общаться с людьми, отводится механизму использования уловок-

манипуляций, без которых практически невозможно представить 

деловые контакты. 

Знание механизма функционирования различных уловок 

поможет как руководителю, так и подчиненному при необходимости 

нейтрализовать их, не становясь тем самым объектом манипуляции 

со стороны безнравственных партнеров. 

Психологические методы управления предназначены для 

воздействия на психологические закономерности деятельности людей 

и социально-психологические отношения. Использование 

психологических методов управления может осуществляться только 

сверху вниз – от субъекта управленческой деятельности к объекту 

(подчиненному). Ведущие специалисты в области управления 
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(У. Бенние, У. Уайт, Д. Марч) считают, что одной из основных задач 

руководителей организации является создание культуры организации, 

системы идей и смыслов. 

Выделяют следующие методы манипуляций, использующиеся 

на практике: 

1. Техника «Полярная реакция». Некоторые люди поступают 

всегда напротив, нежели им предлагают. Они очень уязвимы с точки 

зрения внушения, ведь достаточно верно построить фразу и они 

становятся еѐ рабами, выполняя еѐ наоборот. 

2. Техника «разрыв шаблона». Шаблон – это привычная и 

отработанная до автоматизма последовательность каких-либо 

действий. Изменение в такой последовательности вводит человека в 

транс. Если прервать любой шаблон и вставить в середину четкую 

команду или программу, человек, находящийся в замешательстве, 

лишь бы выйти из этого крайне неприятного положения, сделает то. 

что просит манипулятор. 

3. Техника «Забалтывание». Манипулятор говорит много, 

часто перескакивая с одного вопроса на другой, постоянно держа 

сознание собеседника связанным, и завершает своѐ внушение тем 

предложением, с которым пришел. 

4. Техника «Двойное наведение транса – перегрузка». Эта 

техника похожа на предыдущую с той разницей, что воздействие 

оказывают два манипулятора. 

5. Тройная спираль Мильтона Эриксона. Спираль состоит из 

трѐх не связанных между собой маленьких историй. Манипулятор 

начинает рассказывать первую и, когда подходит к самому 

интересному моменту, без всякой связки переходит ко второй 

истории. Рассказывает вторую историю до кульминационного 

момента и вновь без связки переходит к третьей, которая должна 

содержать собственно текст внушения. После этого заканчивает 

вторую и первую истории. 

6. Речевые техники. В этой группе главное место занимают 

трюизмы. Трюизм – что самое очевидное утверждение, 

общеизвестная, избитая, банальная истина, то есть маскировка 

определенных инструкций под рассуждения. Трюизмы применяются 

для того, чтобы вызвать желательную поведенческую реакцию. 

Например, трюизм на создание установки на обучение – «Опыт – 

великий учитель». 
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7. Допущения. Делается допущение возникновения 

определенной поведенческой реакции. Для этого предложения 

конструируются с помощью оборотов речи, указывающих на время 

или последовательность действий. Типичные обороты речи, 

используемые в этой технике: до того как..., после того как..., в 

течение..., по мере того как..., прежде чем..., когда..., в то время как... 

Например: «Прежде чем сообщить мне, над какой проблемой вы 

хотите работать, сделайте глубокий вдох»; «Прежде чем вы 

согласитесь с моим предложением, взгляните на эти схемы». 

8. Выбор без выбора. Вот фраза, которая используется в этой 

технике: «Вы сможете применять полученные знания сразу или 

после небольшой тренировки?» Этот прием активно применяют 

хорошие продавцы и торговые агенты. «Вы хотите заплатить 

наличными или чеком?» – спрашивают они, как будто вопрос о 

покупке уже решен. При использовании техники «выбора без 

выбора», человеку предоставляется на выбор несколько 

возможностей, каждая из которых вполне устраивает манипулятора. 

9. Право выбора. При применении этого типа внушений 

привлекается интонацией внимание человека к той реакции, которую 

у него хотят вызвать, предлагая ему полную свободу выбора. Таким 

образом, манипулятор оказывается в беспроигрышной ситуации, 

поскольку каждая реакция есть его успех. Человек же чувствует 

облегчение, так как начинает понимать, что не должен реагировать 

каким-либо определенным образом. Одна топкость: слегка меняется 

голос, когда произносится фраза, которая должна вызывать у 

собеседника нужную реакцию. «Вы можете сделать заказ по телефону, 

или прямо сейчас, или не делать вовсе». Отличие от предыдущего 

приема в том, что проговаривается и та реакция, которая не устраивает 

манипулятора, но произносят ее пренебрежительным тоном. 

10. Якорная техника. Она является самой мощной техникой 

манипуляции сознанием. У каждого есть такая песня или мелодия, 

услышав которую, он вспоминает свое прошлое и как бы 

возвращается в то время. У каждого образ смеющегося ребенка 

вызывает определенные чувства. У каждого есть «якоря». Они могут 

быть в и зрительные, и слуховые, и кинестетические. «Якорь» можно 

использовать для вызывания любого чувства вновь и вновь. 

Манипулятор может установить «якорь», который будет вызывать у 

другого человека нужные чувства даже тогда, когда его нет рядом. 
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В настоящее время наиболее универсальным из понятий, 

отражающих механизм скрытого психологического принуждения, 

выступает манипуляция. 

Данное понятие имеет два основных значения – прямое и 

переносное (метафорическое). Но в последнее время именно 

переносное значение манипуляции становится основным и ведущим 

содержанием этого понятия, привлекающим все большее внимание 

исследователей. В своем переносном значении оно имеет высокую 

дифференциацию, т.е. можно говорить о системе понятий. В систему 

этих понятий входят: манипулятивное воздействие, психологические 

манипуляции, манипулирование (в т. ч. манипулирование в политике; 

манипулирование общественным мнением, общественным сознанием 

и т. п.), межличностные манипуляции, социально-политические 

манипуляции личностью и т. д. 

Процесс манипулирования может быть растянут во времени и 

представлять многошаговую поэтапную процедуру оказания 

манипулятивного воздействия на человека. Он может быть 

относительно простым, включающий «одноактный» период общения с 

использованием одного или нескольких приемов манипулятивного 

воздействия, или структурно достаточно сложным, то есть включать 

комплекс (систему) разнообразных приемов манипулятивного 

воздействия, действие которых направлено на различные 

психологические структуры личности и задействующие различные 

психологические механизмы с поэтапной реализацией в определенные 

периоды времени и в различных ситуациях взаимодействия. 

При рассмотрении межличностных манипуляций в качестве 

«мишеней» выделяются личностные структуры, определенные 

психические образования человека. Обобщая имеющиеся данные по 

этой проблеме в качестве рабочей классификации «мишеней» 

манипулятивного воздействия на личность можно использовать 

следующие пять групп психических образований человека: 

1. Побудители активности человека: потребности, интересы, 

склонности. 

2. Регуляторы активности человека: групповые нормы, 

самооценка (в т.ч. чувство собственного достоинства, самоуважение, 

гордость), субъективные отношения, мировоззрение, убеждения, 

верования, смысловые, целевые, операциональные установки и т.д. 

3. Когнитивные (информационные) структуры (в т.ч. 

информационно-ориентировочная основа поведения человека в целом) 
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– знания об окружающем мире, людях и другие разнообразные 

сведения, которые являются информационным обеспечением 

активности человека. 

4. Операциональный состав деятельности: способ мышления, 

стиль поведения и общения, привычки, умения, навыки и т.п. 

5. Психические состояния: фоновые, функциональные, 

эмоциональные. 

Таким образом, анализ результатов ряда исследований процесса 

межличностного взаимодействия показывает, что использование 

психологических манипуляций в общении является достаточно 

распространенным социально-психологическим феноменом и 

присутствует в различных культурах и странах как в прошлом, так и в 

настоящее время. 
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1.3. Роль морального фактора в 

профессиональной деятельности обучающихся 

Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 

 

Моральный фактор – это мера проявления нравственных сил 

личности, коллектива, социальной общности при выполнении ими 

каких-либо задач. Обычно термин «моральный фактор» применяется 

при оценке поведения людей в экстремальных ситуациях (боевые 

действия, захват вооруженных преступников, ликвидация 

последствий природных бедствий или техногенных катастроф и 

т. п.). Однако данное понятие «имеет право на жизнь» и при 

характеристике поведения и деятельности человека в трудовых 

буднях. 



23 
 

Как философская категория «меры» моральный фактор 

отражает готовность и способность того или иного субъекта 

деятельности к выполнению конкретной задачи в определенных 

условиях (воля к победе, чувство служебного долга, взаимовыручка, 

сплоченность коллектива, способность преодолеть отрицательные 

эмоции, решимость быстро и качественно выполнить приказ и т. д.). 

Поскольку проявление этих характеристик у различных субъектов 

неодинаково, постольку моральный фактор и рассматривается как 

мера, т.е. диалектическое единство количественных и качественных 

показателей человека, его нравственного состояния, моральной 

культуры, нравственного воспитания. 

Моральный фактор – сложное и динамичное социальное 

явление, имеющее конкретно-историческое содержание, 

обусловленное доминирующим способом производства, материальной 

и духовной культурой общества, взаимоотношениями классов, 

политическим режимом, господствующей идеологией, 

составляющими его объективную основу. Осознание морального 

фактора как определенного элемента духовной культуры того или 

иного общества осуществляется посредством его гносеологического и 

социологического анализа. 

Исходной базовой категорией для анализа морального фактора 

является понятие «человеческий фактор». Человеческий фактор как 

многогранное социальное образование включает в себя несколько 

«срезов». 

Во-первых, это биологический, физиологический срез, 

характеризующий состояние здоровья населения, рождаемость и 

смертность, продолжительность жизни и трудовой активности 

граждан, некоторые расовые, антропологические особенности 

населения, его половозрастной состав и ряд других. 

Во-вторых, это социальный срез, отражающий социально-

классовую структуру общества, его национальный состав, 

профессиональные и территориальные социальные группы и т.д. 

В-третьих, это интеллектуально-профессиональный срез, 

представляющий собой уровень образования и культуры населения, 

его профессиональную подготовку, способность и готовность к смене 

профессий, к самообразованию, повышению профессионального 

мастерства и т.п. 

В-четвертых, это срез, который условно можно назвать 

аксиологическим. Он характеризует ценностную ориентацию людей, 
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их общественные потребности и интересы, степень удовлетворения 

их, приоритеты образа жизни основной массы граждан. 

В-пятых, это духовно-нравственный срез, отражающий 

духовное состояние общества, моральные качества его граждан, 

морально-политический климат, воспитанность людей, 

доминирующие мотивы и нормы их поведения и деятельности, 

обычаи и традиции населения. 

Как видно из анализа человеческого фактора, одной из его 

сторон является моральный фактор (духовно-нравственный срез), 

который выступает интегрирующим элементом человеческого 

фактора, поскольку по существу зависит от состояния всех иных его 

элементов (срезов) и в то же время и сам оказывает на них заметное 

влияние, играя роль посредника между проявлениями других 

элементов человеческого фактора. Последнее объясняется 

сущностью морали, призванной согласовывать интересы и действия 

личности, социальных групп, общества в целом, а также тем, что 

человеческий фактор проявляется как на личностном уровне, так к на 

уровне социальных общностей (класс, нация, социальная группа), и, 

стало быть, моральный фактор играет опосредующую роль между 

этими проявлениями человеческого фактора. 

Как связующее звено моральный фактор «переводит» состояние 

той или иной социальной общности или всего общества в состояние 

личности и в определенной мере осуществляет обратный процесс. 

При определении сущности морального фактора надо 

учитывать: 

- его активную, деятельную природу, что отличает его от 

морального потенциала; 

- элементы, его образующие; 

- направленность морального фактора, которая может быть как 

конструктивной, так и деструктивной; 

- то, что он только часть духовной сферы. 

Исходя из названных посылок, моральный фактор можно 

представить в лаконичной форме как проявление на практике 

моральной стороны духовных сил общества, какого-либо его 

социального образования или отдельной личности. 

Поскольку моральный фактор – явление объективно-

субъективное, постольку им можно управлять, его можно 

целенаправленно формировать, исходя из состояния общества, 
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общественных потребностей и возможностей, содержания и 

характера предстоящих или решаемых обществом задач. 

Моральный фактор может тем больше выполнить свою 

конструктивную роль, чем большей свободой обладает общество и 

личность. С возрастанием же свободы объективно возрастает и 

моральная ответственность граждан, а вместе с ней и значимость 

моральных регуляторов поведения и деятельности людей. Однако 

такая взаимосвязь свободы и моральной ответственности не 

осуществляется адекватно и автоматически. 

Обладая относительной самостоятельностью, моральный 

фактор способен в известной мере воздействовать на личность, не 

согласуясь с общим состоянием и тенденциями развития общества, 

нейтрализовать (как правило, временно) воздействие на людей и 

осознание ими негативных явлений или же в силу инерции, 

консервативных традиций побудить их «быть безучастными» по 

отношению к явлениям прогрессивным. В ряде случаев моральный 

фактор может даже направлять поведение и действия людей вопреки 

их реальным интересам и потребностям. 

Это обусловлено, в частности, тем, что моральный фактор 

содержит в себе как элемент рационального сознания, так и 

элементы психологии, чувственной сферы, обыденного сознания, 

включая и элементы подсознательного. 

Сущность морального фактора раскрывается при анализе его 

места в системе иных социальных образований, его функций и 

структуры. 

Мораль – это одна из форм общественного сознания, и она, как 

и иные формы общественного сознания, имеет два уровня – 

теоретическое сознание и обыденное сознание. Поэтому надо и в 

самом моральном факторе выделять два уровня, два тесно 

взаимосвязанных структурных элемента: теоретико- идеологический 

и обыденно-психологический. 

Теоретико-идеологический уровень морального фактора 

представлен усвоенными личностью и социальными группами, 

обществом в целом законами и категориями этики, нравственными 

принципами и нормами, общественным или групповым моральным 

идеалом. Данный уровень морального фактора, как правило, 

отражает официальную идеологию и в силу этого включен в систему 

контролируемого государством формирования морального фактора в 

соответствии с состоянием общества, содержанием и характером 
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решаемых задач. Однако официальная идеология, хотя и составляет 

теоретическую основу общественного сознания, отнюдь не всегда 

является научной и прогрессивной. При ее помощи можно 

манипулировать общественным сознанием, использовать моральный 

фактор против прогрессивных тенденций и отдельных лиц, вопреки 

интересам участвующих в историческом процессе людей. 

Теоретико-идеологический уровень морального фактора 

успешно функционирует только тогда, когда он не противоречит 

общественной психологии, общественному сознанию, или же, по 

крайней мере, пока он не «завоюет» их. Никакая идея не укоренится 

в сознании граждан, если она не получит их эмоциональной 

поддержки, если элементы теоретического сознания не «сплавятся» с 

чувствами людей и не станут их внутренними убеждениями. 

Пожалуй, ни в одной из форм общественного сознания (кроме, 

может быть, религии) обыденное сознание не играет такой роли, как 

в морали. 

Обыденно-психологический уровень морального фактора 

проявляется в таких элементах, как настроения и чувства людей, 

традиции, обычаи, образцы, запреты. Данный уровень морального 

фактора, как правило, имеет локальное существование (семья, 

трудовой коллектив, землячество, неформальное объединение). Он 

гораздо сложнее поддается контролю и управлению, в нем много 

непредсказуемого, случайного. Однако это вовсе не означает, что в 

силу данных характеристик обыденно-психологический уровень 

морального фактора нельзя изучать, прогнозировать, регулировать, 

согласовывать его с теоретико- идеологическим уровнем. Более того, 

в силу его своеобразия и порой решающей роли в поведении людей 

он заслуживает особого внимания и анализа. Недооценка этого 

элемента морального фактора приводит к бесперспективности 

идеологического воздействия на людей.  
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Харківська державна академія культури 

 

2.1. Режисерська діяльність Ярослава Федоришина в 

контексті сучасного театрального процесу України 

 

Методика режисерської та педагогічної роботи Ярослава 

Федоришина (29.06.1955 – 20.03.2020) є унікальним явищем в 

українській театральній культурі кін. ХХ – поч. ХХІ століть, зі своєю 

специфікою і особливістю становлення. Цією статтею автор хоче 

визначити глибоку шану митцю рано покинувшему цей світ, який був 

соратником по студентським рокам, колегою і найголовніше другом. 

 

 
Рис. 1. Ярослав Федоришин (фотографія 1993 р.) 

 

Ярослав Федоришин розпочав свою режисерську діяльність в 

епоху перебудови та створення незалежної України. Цей період приніс 

оновлення в усі сфери соціального та культурного життя, викликавши 

бурхливий підйом у середовищі творчої інтелігенції, коли вона 

демонструвала зразки високого мистецтва. Саме тоді з’являлися нові 

імена, виникали нові колективи. Ярослав Федоришин  одразу заявив 

про себе як талановитий постановник, з гарною професійною 

режисерською школою. Він був не просто хорошим учнем, – в чомусь 
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пішов далі своїх вчителів. Розпочавши свою діяльність як прибічник 

школи психологічного театрального реалізму, згодом молодий 

режисер заявив про абсолютно нову художню манеру, яка відрізняла 

його роботу на фоні постановок режисерів старшого покоління.  

У 1989 р. Я. Федоришин створює у Львові свій театр, в який 

вливається ряд акторів з міського театру юного глядача. Він був не 

просто педагогом, а майстром. Театр працював як лабораторія, де 

режисер разом з акторами займається складним і наполегливим 

методологічним пошуком у тій сфері, яку він називає ігровим театром, 

і робить безсумнівний внесок у реформування сучасного театру, у 

пошуку нових шляхів для нього.  

Вивчення творчості Ярослава Федоришина в контексті 

сучасного театрального процесу України можна поділити на: 

мистецтвознавчо-теоретичний, історико-біографічний, творчо-

режисерський. Мистецтвознавчо-теоретичний містить розвідки, 

присвячені осмисленню теоретичних засад драматичного театру й 

театру вуличного як сфери інтересів Я. Федоришина. Це, зокрема, 

монографії й статті таких авторів як: Б. Мейсон, Дж.Кохен-Круз, 

П. Паві [12], А. Прудников [13]. Англомовна дослідниця Дж. Кохен-

Круз панорамно висвітлила формати вуличного театру в країнах 

Європи, Африки, Північної та Південної Америки, Індії та Китаї як 

агітаційний, невидимий, ляльковий, прямої дії, партизанський, 

цирковий, продуктивного мистецтва. Тоді як інший англомовний 

дослідник, Б. Мейсон зосередив увагу на вуличних театрах Великої 

Британії та країн Європи з наголосом на тому, що вуличний театрі є 

не маргінальним явищем у театральному процесі, а логічним 

продовженням театру класичного, із залученням визнаних 

режисерських прийомів у поєднанні з новітніми виражальними 

засобами. 

П. Паві [12] розглянув вуличний театр з позицій його 

інституціональної форми (через місця виступу вуличних акторів) та 

психологічного впливу (розважальні та виховні функції) на людей.  

Натомість у роботах вітчизняного дослідника А. Прудникова 

[14-15] висвітлено таку форму вуличного театру як театр на ходулях 

не тільки як естетичне й художнє явище, форма дозвілля й видовище, 

а ще як форма соціальної комунікації та механізм соціокультурного 

управління.  

Історико-біографічний напрям містить роботи, що сприяють 

висвітленню особливостей контексту й динаміки творчої 
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індивідуальності Я. Федоришина, а також ґенези тих явищ, які 

сформували його своєрідний режисерський почерк, що висвітлено в 

працях П. Богданової, А. Віслової, Н. Єрмакова, Р. Єсипенко, 

В. Колязін, Н. Корнієнко. Окремої ваги набувають праці тих, хто 

безпосередньо був вчителями Я. Федоришина – В. Цвєткова [18] та 

А. Ефроса [21]. Також визначити місце Я. Федоришина у сучасному 

театральному процесі допомагає колективна монографія, видана 

Інститутом проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України 

«Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття».  

Праці В. Цвєткова містять як культурний контекст 

театрального життя ХХ ст., так і особливості авторської 

викладацької методики, що дотримувалася прийомів психологічного 

театру, була орієнтована на розвиток акторської індивідуальності, що 

базувалася на єдності виховання, освіти й навчання та наголошувала 

на вагомості тандему актора з режисером. Зокрема, В. Цвєтков 

зазначав: «Актор і режисер зобов’язані знати п’єсу, розуміти, 

глибоко відчувати і образно бачити.., актор – це фокус, в якому 

концентрується вся діяльність театру» [18]. Апелювання до роздумів 

В. Цвєткова дозволяє сформувати уявлення про витоки 

компетентності Я. Федоришина в плані його стилю взаємодії з 

акторським складом як етично спрямованої й такої, що зберігає 

славетні викладацькі традиції К. Станіславського. 

У свою чергу А. Ефрос, у значенні впливу на режисуру 

Я. Федоришина, виокремлював таке важливе положення 

репетиційного процесу як злагодженість дій та морально здоровий 

клімат у творчому колективі. Вагомість врахування режисером 

особливостей психології актора, на думку А. Ефроса, є вагомим 

чинником розбудови творчого колективу, є запорукою вдалих 

театральних вистав. Так, режисер зазначив: «репетиція повинна 

доставляти радість. Тому що на репетицію йде половина кожного дня 

по всьому життю. І якщо після болісних репетицій навіть і вийде 

хороший спектакль, – це не викупить втрат» [21].  

Творчо-режисерський напрям представлено аналітикою з вистав 

і творчої особистості Я. Федоришина таких вітчизняних і закордонних 

авторів як С. Васильєв [3], О. Вергеліс, Н. Єрмакова, Р. Кречетова [9], 

Т. Круковська, А. Липківська [11], І. Семенів [16], В. Холодна [17], 

Н. Шевченко [20] чиї статті, нариси та інформаційні повідомлення 

надруковані в таких закордонних і вітчизняних публіцистичних 

виданнях як «Кіно-Театр», «Петербургский театральный журнал», 
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«Просценіум», «Страстной бульвар», «Сцена», «Театральна бесіда», 

«Театральная жизнь», «ШО»; газетах «24», «Високий замок», 

«Дзеркало тижня», «Комсомольская правда в Украине», «Культура і 

життя», «Львівська газета», «Львівська пошта», «Суботня пошта», 

«Kurier Galicyjski». 

Стає зрозумілим позитивне ставлення С. Васильєва до режисури 

Я. Федоришина в контексті фестивалю вуличних театрів та аналізу 

його діяльності: «Грали «Зустріч з Просперо» – майже півторагодинне 

дійство за мотивами шекспірівських «Бурі», «Гамлета», «Ромео та 

Джульєтти» і «Сну в літню ніч». Видовище абсолютно розкішне. 

Динамічне і експресивне. З шикарними костюмами, винахідливими 

декораціями, оригінальними феєрверками, а головне – такою 

приголомшливою мірою розкутості й панібратства до класика, за якою 

й упізнаєш справжніх майстрів жанру».  

Важливим було саме ставлення Я. Федоришина як митця до 

організаційних питань. Зокрема, відмова від інституту журі й перехід 

події на рівень дійства, свята, демонстрації майстерності, де 

критерієм якості була реакція глядацької аудиторії. Також 

розглянуто перспективу покращення фінансування фестивалю 

шляхом залучення спонсорської підтримки. Тобто автор намагався 

всебічно висвітлити думку режисера щодо організаційної й творчої 

роботи фестивалю. Окремої уваги заслуговує теза про елітарність 

театру Я. Федоришина, якої дотримувався сам режисер, що передано 

прямою цитатою з інтерв’ю: «Наш театр – мистецтво елітарне. 

Вважаю, що театр не повинен повчати. Це добре роблять в школах, 

університетах, це роблять батьки. А театр повинен формувати 

смак» [6]. 

Метод аналізу інтерв’ю режисера театральних вистав дозволив 

виокремити особливості творчої роботи, факти біографії, що 

вплинули на формування світоглядних настанов, педагогічні 

прийоми Я. Федоришина. А також дослідити, за яким напрямом 

змінювалися погляди режисера на професію, викладацьку діяльність 

і власну місію в театральному процесі та житті.  

Термін «вуличний театр» вимагає прояснення як з боку 

жанрового розмаїття, так і з боку дефініції. Вуличний театр, як театр, 

вистави якого відбуваються просто неба, набув популярності в 

середині ХХ ст., протягом століття набув різних форм, 

інституціоналізувався, на що вказують фестивалі регіонального, 
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державного, міжнародного рівнів у багатьох країнах світу, отримав 

шанувальників і критиків, але донині посідає маргінальне становище. 

Так, П. Паві, зазначав щодо вуличного театру як такого 

«вистави якого відбуваються поза стінами традиційних приміщень: 

вулиця, майдан, ринок, метро, університет тощо…». Фактично 

йдеться про повернення до основ театру: середньовічні містерії 

відбувалися перед соборами і на міських майданах. Прагнення 

залишити театральне приміщення відповідає потребі піти на зустріч з 

публікою, яка переважно не відвідує театрів, здійснити 

безпосередньо соціологічний вплив, вписатися в міські виховні 

заходи з активізації населення, поєднати культуру та громадський 

захід» [12]. Тобто характеристика вуличного театру вказує на його 

соціокультурний формат, що суперечить природі класичного театру, 

водночас, є його продовженням і вказує на процеси демократизації в 

театральному мистецтві. 

За визначенням Б. Мейсона, вуличний театр є соціально-

естетичним масштабний явищем: «сольні й колективні, музичні й 

пластичні: театри інсталяції, вогню й води та інші використовують 

можливості вуличного простору». Варто зазначити, що Б. Мейсон, 

відзначаючи соціальний характер вуличного театру, наголошував на 

естетичній складовій зазначаючи, що таким театральним колективам, 

«зазвичай властиві пластичність виразних засобів, чіткість форми, 

яскравість подання, що є важливим аргументом на користь 

збільшення естетичних можливостей вуличного театру». Тобто 

збільшення можливостей візуалізації задуму в художніх образах є 

прерогативою вуличного театру, розташованого в міському просторі. 

Все, що відбувається під відкритим небом має інакший 

масштаб, інакшу енергетику. Тут працюють всі стихії природи, такі 

засоби виразності, які не працюють на сцені. Через те, що 

постановочні території величезні – вулиця, площа – для декорацій 

використовуються тільки величезні конструкції. У виставах частіше 

задіяні не драматичні актори, а холдулісти, акробати, клоуни. У 

вуличних постановках немає тексту, часто режисер має все 

відобразити виключно візуально, а актори під відкритим небом 

мають бути фізично підготовленими до небезпечної роботи, чутися 

вільними у насиченому дійстві, де від актора вимагається висока 

фізична досконалість, витримка, повне володіння своїм тілом, уміння 

працювати з піротехнікою. 
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Термінологічний аналіз показав, що концептуально вагомими 

для вивчення творчості Ярослава Федоришина й такими, що 

дозволяють розглянути його в контексті сучасного театрального 

процесу України є такі терміни: «режисерський метод»,»вуличний 

театр», «акторська школа», «метафоричний театр». 

Режисерський метод, як його можна синтезувати з праць 

О. Єфремова, М. Захарова, Ю. Любимова, Г. Товстоногова, 

П. Фоменка, А. Ефроса [21] є систематичною діяльністю режисера в 

роботі з акторським складом з розвитку в нього необхідних для 

режисерського бачення гри психологічних можливостей, 

пластичності, імпровізаційності тощо.  

Так, хрестоматійним прикладом є складові методу фізичних 

дій як єдності психічного та фізичного в творчості актора, 

розроблений К. Станіславським: увага, уявлення та фантазія, почуття 

правди й віри, спілкування, взаємодія, емоційна пам’ять, м’язова 

свобода, дія, логіка та послідовність, обставини, сверхзадача, 

атмосфера, темпо-ритм, внутрішнє сценічне самопочуття, зовнішня 

характерність, пластика, мова, підтекст, другий план. 

Режисерський метод спрямовується на максимальне 

досягнення професійної форми актора щодо його найбільш повної 

реалізації в театральному творі. Тому режисерський метод є як полем 

для прояву режисерського погляду на роботу актора, так і 

можливістю для розкриття акторської майстерності. Тобто 

режисерський метод в театральному процесі є наріжним каменем 

взаємин між режисером і трупою, а також чільним показником 

планомірності репетиційного періоду.  

Цілком очевидно, що, окрім безпосереднього впливу 

особистостей вчителів Я. Федоришина, В. Цвєткова та А. Ефроса, 

маємо розглянути і той вектор, котрий у першій третині ХХ століття 

наданий був українському мистецтву режисерами авангардних 

напрямків і, зокрема, безсумнівним лідером української авангардної 

режисури Лесем Курбасом. Для створення цілісної картини 

формування творчої особистості та режисерського стилю 

Я. Федоришина необхідно виявити впливи, які відчув він у роки 

навчання та проаналізувати той контекст, в якому він робив перші 

самостійні кроки як режисер, адже кінець 1980-х – початок 1990-х 

залишається однією з найцікавіших сторінок розвитку українського 

театру. 
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Театральну освіту Я. Федоришин розпочав у Харківському 

інституті мистецтв ім. І. П. Котляревського. У той час це була 

надзвичайно потужна школа, в основі якої були дві основні тенденції – 

орієнтація, з одного боку, на традиції психологічного театру, 

найяскравішим представником якого визнавався К. С. Станіславський, 

чия система й лежала в основі навчання майбутніх фахівців, та, з 

іншого боку, максимальне засвоєння курбасівської спадщини. І це був 

природний процес: адже на театральному факультеті в різні роки 

викладали соратники та учні Леся Курбаса – І. Мар’яненко, 

Р. Черкашин, Л. Сердюк, Л. Дубовик та ін. 

Саме традиції курбасівської школи і вплинули на майбутнього 

режисера Я. Федоришина з перших же тижнів навчання. Починав 

навчання Я. Федоришин за спеціальністю «актор театру ляльок». 

Але, вже тоді відчував потяг до режисури драматичного театру, як 

вільнослухач, відвідував лекції на режисерському курсі Всеволода 

Івановича Цвєткова, який багато часу та уваги приділяв педагогічній 

діяльності, постійно працював над розробкою історичних та 

практичних питань театральної педагогіки. З приводу педагогічної 

роботи він сам зауважував, що «педагогіці треба навчатися, треба 

вміти грамотно викладати свої думки, осягати теорію, вивчати 

класичну драматургію і читати, багато читати!» [18].  

Я. Федоришин з ніжністю згадував свого вчителя: «Головним 

талантом В. Цвєткова був талант педагога, він вмів розбудити у 

студенті творчі сили. На його заняттях хотілось бути першим, 

активним. Він ніколи нікого не викликав на сцену, довга черга 

вишиковувалась сама собою. Часто давав завдання показувати 

екзерсиси, етюди, вправи, пов’язані з текстом тієї чи іншої п’єси. 

Називав це «похлопування класика по плечу». Говорив, що 

В. Шекспіра треба ставити так, ніби він сидить з тобою поруч, і це 

він підсів до тебе, а не ти до нього. Завжди багато уваги приділяв 

вивченню професійної термінології, з самого початку вбачав у 

кожному студенті колегу, і прагнув розмовляти з кожним з нас на 

відповідному рівні, як з вже справжніми дорослими режисерами. 

Завжди вмів поєднувати теоретичні знання практичними 

прикладами. Мріяв про те, щоб ми стали не просто режисерами-

постановниками. Часто наводив приклад творчості Г. Товстоногова, 

який на його думку був взірцем режисера-педагога, – створивши 

творчу лабораторію, прагнув залучити до творчості і навчання 

режисера, драматурга, актора, художника, композитора» [18].  
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По закінченні Харківського інституту мистецтв Я. Федоришин 

стає актором львівського ТЮГу, де й працював поки не вирішив 

втілити свої мрії. У 1986 році, дізнавшись що видатний режисер 

Анатолій Єфрос набирає курс, Я. Федоришин вступає у «ГИТИС» 

(ДІТМ). А. Ефрос закінчив «ГИТИС» (Державний інститут 

театрального мистецтва) у 1950 р., курс М.В. Петрова, чия творчість 

була у певний період пов’язана з Харковом. М. В. Петров свого часу 

працював з В. Е. Мейєрхолдьом і перейняв від нього його деякі ідеї. 

Саме від М. Петрова молодий А. Ефрос успадкував інтерес до гри, до 

ігрового театру, який він у свій ранній період об’єднує з 

психологічним театром, а уроки психологічного театру він перейняв 

від учнів К.С. Станіславського А. Попова і М. Кнебель. Згодом все 

це він передасть своєму учневі Я. Федоришину. 

В 1950-ті роки М. Кнебель працювала етюдним методом, який 

вона перейняла від К.С. Станіславського. Сутність етюдного методу 

полягала в тому, що репетиції вистави розпочинались не з застольної 

читки п’єси, а з проби «ногами». Актори, оминаючи стадію 

обговорення п’єси за столом, відразу виходили на сценічний 

майданчик і, без знання тексту, шукали дію у живій імпровізаційній 

манері. Етюдний метод основувався на спонтанних реакціях і 

допомагав акторам відійти від штампів і досягнути природного 

правдивого існування. У 1950-ті роки етюдний метод зробив 

революцію у театрі. Продуктом цієї революції і були вистави 

А. Ефроса. «Етюдний метод. – писав А. Ефрос, – надпрактична 

справа. Після дієвого розбору все має бути настільки ясно, щоб 

відразу можна було вийти на сцену та зімпровізувати. Необхідно 

мислити дієвопсихофізично. Основа такого мислення в тому, що 

людина бачить все через дію, через зіткнення. Якщо підходити так до 

вистави, то в ньому не буде нудності, і це буде взято не з неба, а з 

самого життя» [21]. 

Сам Я. Федоришин, згадуючи роки навчання у А. Ефроса, 

зазначав, що: «Зміст режисерського методу А. Ефроса можна 

визначити як театр малюнку. Універсальний підхід до театру, до 

репертуару, його ще можна назвати мелодичним підходом. Це 

створення особливого роду діалогу, навчав нас цьому особливому 

мистецтву, перекладу драматичного діалогу у гру. Побудова 

психофізичної, мелодичної «проволоки» діалогу, де кожен крок був 

виражений у точно знайденій дії поведінки, яку можна 

продемонструвати, пояснити, передати актору. А. Ефрос навчав саме 
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мистецтву такого роду побудови, тобто розбору і реалізації з 

актором. А. Ефрос був режисером, для якого поняття «дія» було 

досить живим і конкретним. Одним з перших увів у театральний 

ужиток тему духовності, яка у поколінні шестидесятників пов’язана з 

темою інтелігенції, яка на його думку, відрізняла дух унікальності, 

неповторності, вибраності».  

А. Ефрос мав величезний вплив на Я. Федоришина, але 

спілкування вчителя та учня було недовгим. Весною 1987 року 

видатний режисер пішов з життя. Режисерську майстерню, в якій 

навчався Ярослав, очолили Борис Морозов і Йосип Райхельгауз.  

Варто відзначити, що у цей час в «ГИТИС» навчалися ще 

кілька молодих режисерів, з іменами яких згодом буде пов’язаний 

надзвичайно плідний та важливий етап у розвитку українського 

театру – Андрій Жолдак, Володимир Кучинський, Валерій Більченко, 

Олег Ліпцин.  

Український театральний авангард ХХ ст. та особистість його 

лідера Леся Курбаса стали джерелом натхнення для митців сучасного 

українського театру, зокрема для Я.Федоришина. Саме він з 

режисерами нової формації такими як В. Кучинський, та ін., активно 

розвивав традиції метафоричного театру, що були закладені Лесем 

Курбасом на початку ХХ ст.  

Прикметним явищем театрального процесу другої половини 

1980-х років в Україні стали художні пошуки молодої режисури, які 

на відміну від старшого і середнього покоління режисерів, у своїй 

практиці робили акцент на суто пластичні засоби акторської 

виразності. По-перше, це покоління відновило студійний рух, 

створила мережу нових театрів, заснувало декілька фестивалів, 

здійснило спробу вийти на європейську сцену. Саме їхніми 

зусиллями було суттєво змінено театральну ситуацію в Україні, що 

зробило театральний процес більш динамічним. Ці режисери 

виховали нову публіку. Як вважає доктор мистецтвознавства 

В. Фіалко, «територію постдраматичних пошуків 1990-х років 

виразно оприлюднюють вистави В. Більченка, Д. Богомазова, 

І. Волицької, А. Жолдака, В. Кучинського, Д. Лазорко, О. Ліпцина, 

В. Троїцького, Я. Федоришина.  

Однією з провідних ідей стала ідея «європеїзації», що означала 

прилучення українського театру до всього арсеналу інноваційних 

форм, звернення до сучасної світової драматургії. 



36 
 

На початку 1990-х років театр набуває сакральної функції. 

Недаремно у Львові, 1989 р. був заснований Духовний театр 

«Воскресіння» під орудою Я. Федоришина, в який вливається ряд 

акторів з театру юного глядача. До цього театр працює як 

лабораторія, де режисер разом з акторами займається складним і 

наполеглевим методологічним пошуком, у сфері, яку він називає 

ігровим театром. Поява на сцені п’єс Кальдерона, Г. Байрона, 

А. Стріндберга – є кроком до взаємодії духовного і художнього на 

сцені, спробою віднайти особливий тон спілкування з глядачем, тон 

який духовно удосконалював би глядача. Театр розпочав свою 

роботу виставою «Чудо Св. Отця Миколая над Половчином» 

С. Перського. 

У 1991 році театр поїхав на Міжнародний театральний 

фестиваль до Польщі. Митці заприязнилися з українським Фондом 

св. Володимира Великого, який очолював професор Володимир 

Мокрий. За його сприяння театр «Воскресіння» запросили до 

Кракова. Це був перший прорив у світ. 

Саме під час перебування у Польщі Я. Федоришин 

знайомиться з розповсюдженою у всьому світі практикою вуличного 

театру, зокрема, з Кшиштофом Дубєлєм. Виникнення вуличного 

театру як соціокультурного явища пов’язане з початком формування 

театрального мистецтва. На певних етапах еволюції суспільства і 

культури вуличний театр, як і багато інших соціокультурних явищ, 

досягає піку розвитку і стає об’єктом наукової уваги та предметом 

теоретичного дослідження. В історії театрального мистецтва є 

потреба з’ясування природи вуличного театру та визначення етапів 

його формування [2; 3; 14; 16].  

У сучасній вітчизняній науці вуличний театр є невід’ємною 

складовою частиною будь-якого свята. У всі часи він привертав до 

себе людей здатністю сильного емоційно – психологічного впливу, 

що зумовлено новизною побаченого. Видовищні форми вуличного 

театру можуть мати, крім комунікативної, естетичної та символічної, 

інші важливі функції [22]. 

На межі ХХ – ХХІ століть у вуличного театру з’являються нові 

технічні можливості, чим зумовлений сплеск інтересу до нього. 

Світовий досвід сучасного вуличного театру базується на 

досягненнях таких італійських, французьких, іспанських (переважно 

каталонських) і німецьких колективів. Постановки вуличних театрів 
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популярні серед глядачів, створюють особливу святкову атмосферу в 

міському середовищі [22]. 

Серед інших європейських країн надзвичайно інтенсивно 

розвивається вуличний театр у Польщі, що певною мірою впливає і 

на мистецтво українських представників цієї театральної форми. В 

Україні безсумнівним лідером цього напрямку є Львівський 

академічний духовний театр «Воскресіння». Знайомство з 

польськими вуличними видовищами відбулося у Я. Федоришина 

1991 року, під час річного стажування у видатного польського 

режисера Кшиштофа Зануссі.  

Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» 

функціонує і як репертуарний театр, і як творча майстерня чи 

лабораторія, яка розробляє нові театральні ідеї. Її можна порівняти з 

науковою лабораторією, яка займається теоретичною наукою, 

концентруючи пошуки в області чистого пошуку та експерименту.  

Я. Федоришин у процесі свого творчого життя виступав не 

тільки як самобутній і талановитий театральний практик, але й як 

глибокий і вдумливий оригінальний теоретик сценічного мистецтва, 

що є однією з характерних особливостей режисера.  

Величезну увагу приділяв режисер роботі з актором. Оскільки 

у театрі все пов’язано з актором і його природою, для нього 

найцікавішим і найскладнішим є сприймання самого актора як 

природи. Тож, завдання режисера – пробудити цю природу, змусити 

актора творити. Якщо виставу від початку і до кінця у найменших 

деталях придумав режисер, то вона і обмежиться рамками його 

власного світу.  

Паралельно зі створенням театру з’являється надзвичайно 

значущий суспільним проект – фестиваль «Золотий лев», який за ці 

роки відвідало понад 300 театрів з 60 країни світу. Сьогодні 

«Золотий лев» проходить як фестиваль театрів під відкритим небом 

та як фестиваль театрів у традиційних закритих приміщеннях. 

Фестиваль є державним і є членом Європейського театрального 

форуму (IETM) і Асоціації міжнародних фестивалів (IFEA). 

За останні роки у фестивалі брали участь відомі вуличні театри: 

з Чехії, Польщі, Португалії, Угорщини, Італії, Франції, України. 

Однією з наймаштабніших вистав фестивалю була «Кармен» відомого 

італійського театру «Оплас», в якому актори танцюють на ходулях. 

Також французька трупа з Леону Romain-Michel Street Chaud та 
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краківський театр «Вагабундо», які виступають у жанрі клоунади та 

активно залучають глядачів до участі у виставі.  

Традиційно фестиваль розпочинається і завершується 

карнавалом, коли вулицями Львова проходять всі його учасники. 

Щовечора площа перед Львівською Оперою перетворюється на 

сцену для безкоштовних театральних вистав і вуличних дійств.  

За визначенням самого режисера: «Театр «Воскресіння» 

поєднує у собі три функції – учбову, експериментальну, 

духовну» [1]. Театр «Воскресіння» є не тільки репертуарним 

театром, а як творчою майстернею або лабораторією, яка розробляє 

нові театральні ідеї, скерована у напрямку пошуку та експерименту.. 

У творчій лабораторії театру «Воскресіння» повністю 

викристалізувався стиль роботи Я. Федоришина. 

Його любов до театру – процесу, а не результату, до 

поглибленої методики роботи з акторами, до осягнення авторського 

світу як величезного всесвіту ідей, до створення живого життя на 

сцені – все це визначило особливий складний характер репетицій.  

Режисер зауважує: «У мене, на мій погляд, від вистави до 

вистав змінюється методологія роботи з актором. Інколи, навіть, 

актори не встигають звикнуть до однієї методології, а я вже 

пропоную їм іншу. Методологія вимагає від мене включення серця, 

щоб у кожній новій виставі кров текла інакшого складу. Я займаюсь 

тим, щоб не просто розширити кордони для вираження особистості 

актора, я займаюсь процесом перевтілення, але не того перевтілення, 

коли я перевтілююсь у характер зображеної людини, а коли я 

перевтілюю свій власний тип. 

Мені б хотілось, щоб моє мистецтво не було просто дзеркалом, 

яке віддзеркалює, а щоб могло втілити певну більш високу духовну 

сутність. Адже процес творення є процес одухотворення, процес 

осягнення Бога. А наша особистість відповідає часу, акторська – 

особливо, тому підвладна усім порокам, що притаманні часу» [7]. 

У театру «Воскресіння» особливе ставлення до аудиторії. 

Я. Федоришин неодноразово зазначав, що його не цікави глядач, 

який приходить до театру для задоволення власних амбіцій і 

власного снобізму, щоб отримати інформацію, якою можна 

хизуватись серед друзів, чи бути в курсі найновіших мистецьких 

новин, одне слово, використовувати театр як знаряддя для 

самохизування. Не близький режисерові і той глядач, який сприймає 

театр як місце відпочинку після важкого дня. Звичайно, людина має 
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право на відпочинок, але для цього можна використовувати зовсім 

інші джерела – фільми, телебачення, музичні комедії, кабаре, 

розважальний театр. Для театру «Воскресіння» важливий глядач, 

який перебуває в стані духовного розвитку, готовий до духовної 

розмови і шукає ключ до пізнання самого себе і свого місця на землі. 

Але це не означає, що це театр для обраних. Духовна елітарність 

немає нічого спільного ні з соціальним походженням, ні з 

матеріальним станом, ані навіть з освітою.  

І все ж практика театру «Воскресіння» аж ніяк не є певною 

стилізацією або реконструкцією старовинних обрядів: «Ми не 

прагнули воскресити релігійний театр, радше це була спроба 

світського ритуалу. Але у всіх своїх пошуках ми прагнули уникати 

однієї можливості – створити церемонію. У нашому досвіді були 

трагічні, ліричні історії, був блискучий гумор, але ми не створювали 

вистав, які б викликали дешеву ейфорію. Я вважаю, що воскресити 

ритуал у театрі більше не буде змоги з огляду на відсутність 

беззастережної віри, єдиної системи первісних образів. Коли ми 

намагаємося відновити первісну групову реакцію глядачів, так би 

мовити їх буквальну співучасть, то, хочемо того чи не хочемо, а 

вдаємося до хаотичної спонтанності» [7].  

Ярослав Федоришин відстоював високе призначення театру, 

який повинен бути не місцем для розваг публіки, а храмом, який 

слугує високій меті істинного мистецтва. Любов режисера до 

театрального процесу, до поглибленої методики роботи з акторами, 

до осягнення авторського світу як величезного космосу ідей, до 

створення живого життя на сцені – все це визначає особливий, 

складний характер репетицій, ретельної роботи з акторами.  

Сьогодні Львівський академічний духовний театр 

«Воскресіння» – незвичайний театральний організм, що має 

унікальний практичний і теоретичний досвід. Завдяки своєрідному 

режисерському методу Я. Федоришина він не просто є затребуваним 

українським театральним колективом у світовому просторі, а й 

носієм найкращих традицій української сцени і відкривачем нових 

шляхів для її розвитку.  
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2.2. Крестьянские побеги как одна из форм антифеодальной 

борьбы белорусского и украинского народов 

во второй половине XVI – первой трети XVII в. 

 

Одним из важнейших социальных явлений во второй половине 

XVI в. были массовые побеги крестьян. Основной причиной побегов 

было усиление феодально-крепостнического гнета. Однако это 

явление, занимающее столь значительное место в истории классовой 

борьбы и в целом в судьбах восточноевропейского крестьянства, 

остается мало изученным. Отсутствуют и специальные исследования, 

не выяснены все причины и их особенности на том или ином этапе 
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исторического развития феодального общества, масштабы и 

последствия этой формы протеста, без чего невозможно говорить о ее 

месте и характере в истории антифеодальной борьбы в целом, ни о 

роли с точки зрения социально-экономического и политического 

прогресса [1, с. 58]. 

Впервые к теме крестьянских побегов в аспекте истории 
разложения феодальных и зарождения буржуазных отношений 

обратились К. И. Индова, А. А. Преображенский и Ю. А. Тихонов [2, 
с. 27-53]. Авторы показали влияние данной формы антифеодального 

протеста на наиболее важные стороны жизни феодального общества и 
ускорение его разложения. В 1967 г. была опубликована статья 

Е. С. Компан и В. А. Маркиной, которая дополняет и уточняет 
характеристику антифеодальной борьбы на материалах украинской 

истории [3]. 
Во второй половине XVI в. усилилось бегство белорусских 

крестьян в связи с распространением волочной померы. Сведения о 

побегах имеются в документах Брестского, Минского, Витебского и 
Могилевского земских и городских судов. Так, шляхтич Жердецкий 

жаловался в суд, что из его имения в Брестском воеводстве только на 
протяжении 1589 г. сбежало более 30 крестьян, в том числе «Омельян 

Ковалевич з жонкою Марухною, з масью Тенькою, с сыном Андреем, 
дочкою Кричнею, з волы, клячью и бочкою жыта позычанаю» [4]. 

В середине XVI в. крестьяне часто бежали от своих феодалов в 
вотчины, где не хватало рабочих рук для обработки новых, т. е. вновь 

приобретенных или захваченных земельных участков. Вотчинники 
охотно принимали беглых, предоставляя им в первое время некоторые 

льготы. Однако жалобы и заявления феодалов в судебные органы 
чаще всего свидетельствовали о том, что крестьяне «прочь утекли и 

выкотилисе нет ведома где и до кого» [5]. 
Преимущественно беглые крестьяне направлялись в южные 

районы Подольского, Брацлавского и Киевского воеводств, а также на 
территорию Левобережной Украины и в южные окраины Русского 

государства (южные районы Чернигово-Северщины и 

Слобожанщину), т. е. в места, не захваченные феодалами, или где 
феодальный гнет был значительно слабее. Многие беглые пополняли 

ряды казачества на Поднепровье [6]. Сюда бежали не только 
украинские и белорусские крестьяне, но и крестьяне с территории 

Русского государства и королевской Польши. 
Сюда переселялись и многие крестьяне, которые еще не попали 

в крепостную зависимость, но находились под ее угрозой, а также 
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выходцы из городских низов («городская чернь»). Все они 
рассчитывали на новом месте избавиться от возраставшего 

феодального гнета. Среди переселенцев встречались и зажиточные 
крестьяне, рассчитывавшие на вновь осваиваемых землях еще шире 

развернуть свою хозяйственную деятельность (воля, плодородные 
земли, отсутствие ограничений, феодальной администрации и т. п.). В 

«Росписи Печерского монастыря» содержится запись о бегстве семьи 
крестьянина П. Павлова, который увел с собой две лошади, четыре 

коровы, пять овец, четыре свиньи. Роспись определяет стоимость 
имущества семьи П. Павлова в размере «25 рублей, 28 алтын, 2 

деньги» [7, с. 316, 502]. Однако эти случаи были единичными, а 
большинство крестьян и мещан бежали от безысходности и 

феодального угнетения. 

Беглые сыграли решающую роль в хозяйственном освоении 
вновь заселенных земель. Новопоселенцы основывали города, 

местечки, села, распахивали и засевали целинные земли, разводили 
скот, устраивали пасеки, закладывали сады, занимались охотой, 

рыболовством и другими промыслами. Экономическому развитию 
осваиваемых земель способствовали благоприятные природно-

климатические условия. 
В польской дворянской и буржуазной историографии [8] 

утверждалось о цивилизаторской миссии польских магнатов и шляхты 
в освоении так называемого «Дикого поля», его заселения, создания 

городов и сел, развития хозяйства. В действительности польские 
феодалы устремились на вновь осваиваемые земли тогда, когда 

производительные силы здесь уже были приведены в действие 
беглыми людьми, которые оказали шляхетской экспансии 

решительное сопротивление. Они не хотели вновь надеть на себя 
феодальное ярмо [9]. К тому же употребляемый в польской 

историографии термин «Дикое поле» (его некритически восприняли и 

некоторые советские исследователи), т. е. неосвоенная, пустынная 
степь, не соответствует действительности. Территория, которую 

народные массы усиленно колонизировали во второй половине XVI – 
первой трети XVII в., никогда не была пустынной. Тут постоянно 

промышляли многочисленные «уходники» – жители Киевщины, 
Чернигово-Северщины, Подолии и Брацлавщины. Некоторые данные 

дают основание считать, что на этих землях в то время имелось и 
постоянное, правда немногочисленное, население, которое строило 

зимовники и занималось скотоводством, земледелием, пчеловодством 
и другими промыслами [10]. 
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Освоение новых земель происходило в исключительно трудных 
условиях и было сопряжено с огромным риском. Турки и татары 

почти непрерывно предпринимали набеги на украинские и южные 
русские земли. От них страдало прежде всего население южных и 

юго-восточных пограничных земель. 
Крестьяне западноукраинских земель бежали также в Карпаты, 

где они, как и значительная часть местного населения, вплоть до 1647 
г. пользовались волошским правом и не отбывали барщины. 

Благоприятствовала беглецам и труднодоступная горная местность, 
где они могли довольно легко укрыться и на «сыром корене», т. е. на 

свободном месте, создавать хозяйства. Особенно интенсивное 
освоение Карпат новопоселенцами происходило, начиная с рубежа 

XVI – XVII вв., когда поток беглецов сюда значительно возрос [11]. 

Украинские, белорусские, русские и другие переселенцы часто 
селились вместе, в одних селах и вместе выступали против набегов 

татар и турок, а также экспансии шляхты. Часть беглецов пополняла 
запорожское казачество. В реестре казаков низовых и заречных 1581 г. 

около 65% было выходцев из городов и сел Волынского воеводства, 
Галичины, Правобережья (Киева и округи, Канева, Черкасс, Каменца, 

Белой Церкви и др.) и до 28% – из Беларуси (выходцы из Минска, 
Пинска, Гомеля, Орши, Полоцка, Бобруйска, Игуменя и их 

окрестностей) [12]. По данным немецких исследователей С. Любер и 
П. Ростанковского, уже в конце XVI в. среди реестрового казачества 

выходцев из Украины насчитывалось 45%, из Беларуси – 40%, из 
Московского государства – менее 10%, из центральной Польши – 5%. 

Остальные реестровые казаки были единичными выходцами (менее 
1%) из Молдавии, Крыма, Литвы и Сербии [13, с. 152]. 

Побеги и переселения приобрели столь внушительные размеры, 
что вызвали ряд контрмер со стороны правительства Речи 

Посполитой. По требованию феодалов законодательно было 

ограничено право перехода крестьян от одного пана к другому и 
переселение их на свободные земли. 

На Виленском сейме 1554 г. специально рассматривался вопрос 
о новых мерах против крестьянских побегов. Мелкие и средние 

шляхтичи просили польского короля и великого князя ВКЛ 
Сигизмунда II Августа запретить панам принимать беглых крестьян. 

Король удовлетворил их просьбу. Принятое на сейме постановление 
строго запрещало землевладельцам под угрозой штрафа принимать 

беглых. Одновременно король приказал в обязательном порядке 
выдавать беглецов и возвращать их владельцам [14]. 
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В постановлениях последующих сеймов (1578, 1581, 1611, 1613 
гг.) провозглашалась беспощадная борьба с побегами крестьян. 

Помимо решений, имевших общегосударственное значение, 
правительство Речи Посполитой издавало и отдельные приказы, 

направленные против беглых из того или иного воеводства и даже 
имения. Так, например, в феврале 1569 г., во время работы 

Люблинского сейма, Сигизмунд II Август приказал киевскому и 
брацлавскому воеводам задерживать и выдавать феодалам бежавших 

от них людей: «О таковыхъ людях свовольныхъ достаточную 
вŧдомость давати и ничем их не утаивати не смели и к пойманню 

таковых людей вольныхъ, и не оселых» принимать меры. Король 
подчеркнул при этом, что такие люди очень опасны для 

государства [15]. 

Формирование в Беларуси и Украине феодально-
крепостнического хозяйства, которое завершилось в конце XVI в., 

содействовало обострению социальных противоречий в обществе. 
Побеги крестьян получили более широкое распространение. О 

масштабах, которые они приняли в это время, определенное 
представление дают подсчеты сведений из архивных источников. Так, 

среди документов архива князей Радзивиллов насчитывается более 
200 дел о побегах крестьян с владений этих магнатов в период с 1590 

до 1647 г. [16]. В 22 книгах гродских и земских судов Браславского, 
Витебского, Городенского, Минского, Оршанского и Слонимского 

поветов содержится 604 акта о поисках крестьян, которые бежали из 
301 имения [17]. 

По далеко не полным данным, за 1595-1602 гг. только в 
Брацлавском и Киевском воеводствах крестьяне бежали из 425 сел, в 

том числе только за один 1600 г. из 159 сел Киевского воеводства [18]. 
Обеспокоенные убылью рабочих рук в своих имениях из-за 

массового бегства крестьян, феодалы Русского воеводства в 1597 г. 

настойчиво добивались от сейма принятия более эффективных мер 
для возвращения владельцам крепостных крестьян, бежавших от них в 

Киевское, Брацлавское и Волынское воеводства [19]. 
Часть беглых крестьян направлялась в города. В эпоху 

средневековья, отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, беглые крепостные 
«стекались в расцветавшие тогда города» [20, с. 23]. Жители городов 

охотно принимали беглецов и прятали их. В городах Украины, 
особенно на Поднепровье, бывшие крепостные крестьяне составляли 

значительную часть населения. В городах Поднепровья жили в 
основном выходцы из украинских земель. Вместе с тем там оседали и 
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белорусы, главным образом из числа беглых крестьян. Особенно 
много их было в Белой Церкви, Корсуни, Чигирине, Каневе и 

Черкассах [21]. 
В Беларуси феодалы неоднократно требовали от магистратов 

возвращения принадлежавших им крестьян. Город Чериков, например, 
дважды привлекался к суду за невозвращение беглых. В первом 

случае в 1636 г. рассматривалось дело о побегах двух семей 
крепостных крестьян, а во втором – 11 семей. Феодалы требовали 

выдачи крестьян городами Городня, Дисна, Минск, Могилев, 
Мстислав, Пинск и др. [22]. 

Побеги стали угрозой для землевладельцев Речи Посполитой. В 
Конституции Варшавского сейма в статье 37 говорилось, что «… 

шляхетское сословие чувствует большие трудности из-за невыдачи 

городами, что под магдебургским правом, сбежавших подданных» 
[23]. 

Крестьянские побеги из Беларуси и Украины в Россию 
усилились особенно после поражения восстания 1630 г. Из Украины 

бежали не только участники восстания, но и крестьяне, не 
принимавшие участия в нем. Бежали в одиночку, целыми семьями и 

целыми хуторами. Чаще всего бежали в города Путивль, Севск и 
Белгород. 23 октября 1632 г. путивльские воеводы А. Литвинов-

Мосальский и И. Уваров в отписке в Разрядный приказ доносили, что 
в Путивль бежали люди из Новгород-Северского уезда. Двое – 

выходцы из Украины, третий – из Беларуси, «города Бобруйска» [24, 
с. 126]. В 1635 г. крестьяне Могилевской и Горбавицкой волостей 

«част значная тое волостя обоя в землю Северскую заграницу 
повыходили» [25]. На территорию Российского государства чаще 

всего бежали крестьяне с Витебского, Полоцкого, Мстиславского 
воеводств, Оршанского повета. Однако многочисленные источники 

свидетельствуют, что в Россию бежали и крестьяне отдаленных 

Ошмянского, Гродненского и др. поветов [26]. 
В обобщающих трудах по истории Беларуси и Украины [27], а 

также в специальной монографической литературе, посвященной 
антифеодальной борьбе во второй половине XVI – первой трети XVII 

в. [28, с. 15], исследователи не определяют характер такой формы 
протеста как побеги. На наш взгляд, следует отличать побеги от 

одного феодала к другому (переходы без разрешения собственника) от 
побегов за границу или на свободные земли. Если первая группа 

побегов (переходов) – это экономическая и пассивная форма 
сопротивления конкретному феодалу, с надеждой на хорошее 
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отношение другого феодала, то вторая – это социальная форма 
протеста против феодально-крепостнического угнетения в целом. 

Побеги на свободные от феодального гнета территории, за границу как 
форма протеста все же, как и раньше, носила пассивный характер, 

хотя эта часть угнетаемого населения и являлась социальной базой для 
активных форм борьбы против феодалов-крепостников. 

Доказательством, что вторая группа побегов не носила чисто 
экономического характера, свидетельствует и то, что убегали не 

только бедные, но и богатые владельческие крестьяне. Все чаще 
источники среди тех, кто сбежал на свободные земли и за границу, 

упоминают боярские семьи [29]. 
После поражений крестьянско-казацких восстаний на 

территорию Русского государства бежали не только крестьяне, но и 

казаки. Так, например, 21 марта 1638 г. севский воевода Н. Булгаков 
сообщал в Разрядный приказ, что после боев повстанцев со 

шляхетскими войсками под городом Мошны в пределы Русского 
государства бежало большое количество казаков с семьями: 8 февраля 

1638 г. – 11 человек из-под Белой Церкви; 12 февраля – еще 8 человек 
из этого же региона, 14 февраля – 4 человека из деревни Тележницы 

Житовского повета; 17 и 19 февраля бежало 14 казаков с женами и 
детьми из-под Нежина; 21 февраля в Севск бежали украинские казаки 

с женами и детьми (всего 11 человек). Среди них был выходец из 
Беларуси «Фетька Васильев сын Болоцкого оказался из Менска» [30]. 

В конце февраля в Севск бежало «48 человек, а у них жон и детей 15 
человек» [31]. 

Во время побегов крестьяне и казаки проявляли солидарность и 
оказывали всяческую помощь беглецам. Так, например, в книге 

записей минского городского суда 17 марта 1600 г. отмечено, что 
крестьяне села Оношки Минского повета обвинялись в сокрытии 

беглецов, которых они «через колко дней в домах своих 

переховывавши и на Русь, где далеко их поотпроваживали». В деревне 
Старое Село крестьяне защищали и прятали беглецов, которых 

обнаружил владелец [32]. 
Русское государство охотно принимало беглых из Беларуси и 

Украины, поселяло близ городов, выдавало жалование, наделяло 
землей. Так, из Разрядного приказа белгородскому воеводе П. 

Пожарскому поступила грамота о перевозе 101 беглого из Украины из 
Белгорода в Курск [33], а тульскому воеводе И. Черкасскому было 

предписано устроить на поселение в Чугуеве бежавших в Русское 
государство запорожских казаков, украинских мещан и крестьян во 
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главе с Яцком Остряниным. Воевода должен был привлечь их к 
«несению сторожевой службы и к строительству крепости». Сведения 

об отправке из Рыльска в дворцовые села Комарицкой волости беглых 
украинских крестьян с семьями содержит грамота, посланная из 

приказа Большого дворца в Разрядный приказ. Общее количество 
переселенцев из Речи Посполитой в первой трети XVII в. только в 

одном Курске составляло 300 человек [34]. Источники 
свидетельствуют о выдаче денежного жалования и наделении 

пашенной и огородной землей беглых украинских и белорусских 
людей в городах Елец, Ливны, Кромы, Орел, Оскол, а также в 

Коломне, Пронске, Рязани и Шацке [35]. 
Побеги украинских и белорусских крестьян в Россию были 

постоянной темой дипломатических переговоров магнатов Речи 

Посполитой с представителями царского правительства. Польный 
гетман С. Потоцкий в марте 1632 г. в письме к путивльскому воеводе 

Н. Плещееву требовал не принимать в Путивль беглых крестьян и 
казаков, а возвращать их владельцам в Великое княжество Литовское. 

В письме перечислялись имена 15 бежавших в Путивль из ВКЛ. В 
августе полтавский державец Сокольский также требовал у 

белгородского воеводы выдачи бежавших на территорию Русского 
государства украинских казаков, крестьян и мещан [36]. 

Неоднократно по вопросу возвращения беглых обращался к 
русскому правительству киевский каштелян А. Кисель. Будучи в ранге 

полномочного королевского посла, А. Кисель требовал от 
правительства Русского государства, чтобы бежавшие с Речи 

Посполитой были возвращены обратно. «Они у нас государство 
пустошат, – писал он. – У Канецпольского, Вишневецкого и других 

перебежало в царскую сторону с 1000 человек». Свое требование 
А. Кисель объяснил так: «Бегают оттого, что не хотят пану своего и 

малого оброка заплатить. Побежит мужик в дальние города, то пану 

еще не так досадно, потому что он не увидит, а то убежит и станет 
жить близко в порубежных местах, и, смотря на своего мужика, 

всякому станет досадно» [37, с. 472-473]. Требование магната было 
продиктовано боязнью, что беглые крестьяне, осевшие в порубежных 

районах Русского государства, будут побуждать к бегству оставшихся 
крестьян. Крестьяне Беларуси и Украины бежали в Россию еще и 

потому, что в исследуемый период процесс закрепощения в русском 
царстве был еще далек от завершения. Это произошло в России только 

в первой четверти XVIII в., в период правления императора Петра I, 
при уравнении в правах поместья и вотчины, введении рекрутского 
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набора и подушной подати, что привело к слиянию крестьян и 
холопов в одно крепостное сословие. 

В исследуемый период в Беларуси и Украине побеги стали 
повсеместными и ежегодными. В целом эта форма протеста народных 

масс (казаков, мещан и особенно крестьян) наносила ощутимый 
материальный урон многим феодалам, однако не могла, бесспорно, 

существенно изменить режим и подорвать фольварочно-барщинную 
систему хозяйства, ослабить феодально-крепостнический гнет. 

Ужесточение крепостнических порядков приводило не только к 
увеличению количества жалоб, просьб, переходов крестьян от одного 

феодала к другому, бегству на свободные от феодальной зависимости 
земли и зарубеж, где процесс закрепощения еще не завершился, но и к 

ряду активных действий. Необходимо отметить, что источники 

свидетельствуют о наличии разнообразных форм пассивного протеста 
и активной борьбы не только в одном и том же регионе, но и в одно и 

тоже время. Часто пассивный протест крестьян приводил к более 
активным формам борьбы. Так, например, в 1565 г. из имения 

шляхтича Б.В. Углика сбежало трое его крестьян («отчичей») с 
семьями и имуществом. Они укрывались в местечке Косово 

Слонимского повета, которое принадлежало князю Л. А. Коширскому. 
В октябре 1565 г. сын одного из бежавших крестьян, который узнал о 

появлении в местечке урядника Б.В. Углика, подготовил в лесу засаду 
и убил его, после чего исчез в неизвестном направлении [38]. Такие 

действия крестьян, хотя и были направлены конкретно против 
своеволия конкретного феодала, тем не менее, являлись протестом 

против всех форм социального угнетения в феодальном обществе. 
Феодальный гнет вынуждал многих крестьян и горожан 

покидать свои родные места и бежать на юг ВКЛ. За порогами Днепра 
в конце XVI в. оформилось своеобразное военное, этнически 

неоднородное сословие ВКЛ – запорожское казачество. Социальное 

положение объясняет поддержку казачеством антифеодальной борьбы 
народных масс. Вооруженность, боевой опыт, военная структура и 

дисциплина определили их активное участие и организующую роль в 
борьбе. Часто казачество было инициатором антифеодальных 

выступлений народных масс. 
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2.3. Естетичний вимір модерну 

 

Для філософського, а особливо для соціально-гуманітарного 

мислення 20-21 ст. характерною ознакою є рецепція історичного 

досвіду як основи його конституювання в сучасних умовах. Вивчення 

історії не самоціль; вона є засобом кращого розуміння реальності, в 

якій ми живемо, виступає, за Фуко, проявом «турботи про 

сучасність» [9]. Адже на зламі 19-20 ст. формується нове, відмінне від 

попереднього, бачення людської самості – воно вибудовується не на 

основі самовизначення, а передбачає рефлексивне самовідношення, 

яке опосередковується присутністю «значущого іншого». Водночас у 

цьому баченні акцентується увага на спільності моменту 

рефлексивності для мислення обидвох епох. А це у свою чергу є 

підставою для бачення сучасності чи то як «радикалізованого 

модерну», чи як «комунікативної раціональності», або ж як прояву 

модернізму. У цьому контексті постає питання визначення концепту 

«модерн/сучасність» в ряду понять «минуле» та 

«постсучасність/постмодернізм». Подібне розрізнення, у свою чергу, 

слугуватиме методологічним підґрунтям для більш глибшого 

розуміння історичності людського досвіду, зокрема, при викладанні 

філософських та соціально-гуманітарних наук в навчальному процесі.  

Очевидно, що саме критика «модерну», ініційована 

постмодерністами, була суттєвим стимулом для розгортання дискусії 

про сутність модерну/сучасності як уфілософських, так, зокрема, і в 

соціальних науках. Аналізуючи теоретичні підвалини уявлень про 

сучасність, репрезентовані такими знаковими фігурами європейської 

філософії як Габермас та Ліотар, погляди яких на сутність модерну 

різняться, ми намагалися доповнити їх дещо абстрактні положення 
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соціологічними викладками. Так, зокрема, в дослідженні 

аналізуються творчі доробки англійського соціолого Гіденса, що 

розглядає сучасність як радикалізовану форму модерну, та 

німецького соціального дослідника Бека з його концепцією модерну 

як суспільства ризику.  

Нашою метою є спроба типологізації підходів бачення феномену 

модерну та з’ясування його суті шляхом аналізу поглядів щодо 

сучасності, репрезентованих такими представниками філософської та 

соціологічної традиції як Габермас, Ліотар, Гіденс, Бек. 

Поняття «сучасність», «модерн» мають декілька значень. По-

перше слово «модерн» з’являється в 5 сторіччі н.е. і описує ситуацію 

протиставлення християнської сучасності, що виникла, римсько-

язичницькому минулому. З тих пір «сучасною» іменувала себе будь-

яка сучасність, що усвідомлювала свою відмінність від попереднього 

минулого. Люди вважали себе «сучасними» і в епоху Карла 

Великого, і в 12 сторіччі, і в період Просвітництва. Одначе, при 

цьому аж до класицизму 17 сторіччя античні зразки «правильного» 

смаку вважалися еталонними[8, 7-31].  

По-друге, розуміння «сучасності» загострилося в епоху 

Просвітництва, коли античний ідеал «довершеності» став 

проблематичним. Пов’язане з розвитком природознавства 

прогресистське бачення процесу пізнання і пов’язане з ним уявлення 

про краще соціальне майбутнє стало основою абстрактного 

протиставлення «сучасності» традиції, «водночас звільняючись від 

всіх історичних зав’язків» [8, 9]. Яскравим втіленням цієї нової 

опозиції стала знаменита полеміка «древніх» та «нових» у 

французькій естетиці 17-18 ст. – ідея «довершеності» виявила свою 

несумісність з ідеєю «нового» в мистецтві[1, 14].  

Під «сучасністю» в філософії та культурології 20 ст. 

найчастіше розуміється «Новий час» (17-20 ст.) і передусім період 

Просвітництва з його гуманістичними ідеалізаціями, або 

метанаративами. Термін «метанаратив» використовує Ліотар, який 

розглядає проект модерну завершеним, на відміну від Гіденса чи 

Хабермаса. 

Аналізуючи феномен знання в сучасному суспільстві, Ліотар 

доходить висновку, що зазначене поняття виникло в кінці 

19 сторіччя як реакція на тогочасні зміни в науці, літературі та 

мистецтві. Причину еволюцію знання Ліотар вбачає в кризі 

метанаративів, тобто головних ідей людства на зразок Діалектики 
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Духу Гегеля, емансипації особистості, зростання багатства, які 

виступають визначальними маркерами суспільства модерну. Всі ці 

наративи корелюють з гегелівською настановою на реалізацію 

всезагальності «побудови соціокультурної єдності, в лоні якої всі 

елементи повсякденного життя та мислення знайдуть собі місце як в 

певному органічному цілому» [7, 33]. 

Суспільство ж постмодерну характеризується недовірою щодо 

подібних метанаративів, тобто віра в панівне становище розуму, 

соціальний прогрес втрачається. Така втрата є наслідком науково-

технічного прогресу (машини поширюють знання, так само як звук 

поширюють медіа). Очевидно, з появою нових технологій наші 

знання змінюються і нам потрібна нова логіка сприйняття цього 

знання. Адже класичний принцип, за яким отримання знання було 

невід’ємне від формування розуму і навіть від формування 

особистості, буде виходити із вжитку. Знання перестає бути 

самоціллю, воно виробляється для продажу. В подальшому в 

суспільстві основною цінністю буде виступати інформація, що стане 

об’єктом в світовому суперництві за владу.  

Розглядаючи такий вид знання як наратив, Ліотар стверджує, 

що знання – це не наука і воно не зводиться до пізнання .Останнє 

можна тлумачити як сукупність висловлювань щодо предметів з 

огляду на їх істинність чи неістинність. Наративна ж форма (форма 

оповіді), на відміну від наукового дискурсу, визначає, про що 

мовиться і здійснюється в культурі.  

Вивчаючи зворотний бік знання, передусім, його викладання в 

вузах, ми ставимо безліч запитань: Хто передає знання? Кому? За 

допомоги чого? В якій формі? Філософ зазначає, що університетська 

політика формується як певний ансамбль відповідей на ці питання. 

Але сучасна університетська освіта не виглядає як те, що покликане 

формувати еліту. В дійсності вища освіта вже відчула на собі певні 

перетворення, що визначаються як адміністративними мірами, так і 

соціальним запитом, який, за відсутності належного контролю, 

породжує лише нових споживачів. 

Щодо інформатизації суспільства і управління знанням, то воно 

може стати «бажаним» інструментом контролю і регуляції системи. 

Таким чином, за Ліотаром, зміна знання, що відбулася з 

розвитком науково-технічного прогресу, зачіпає сферу культури, 

літератури, науки, безпосередньо впливає на свідомість людей в 

суспільстві, де головною цінністю постає інформація. В такому світі 
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людина постає заручником інформаційних процесів, які спроможні 

спрямовувати його свідомість в русло, необхідне для існування 

системи суспільства. При цьому питання корисності чи не корисності 

слідування цим правилам лишається невизначеним. 

По-третє, розуміння модерну як естетичного явища, проявом чого 

постають авангардистські течії у мистецтві (Бодлер, зокрема). 

Сучасність тут – «в цінності ефемерного….торжестві динамізму» [8, 10]. 

На думку Габермаса, модернізм є самосвідомістю модерну.  

Теза про те, що естетичний модернізм проник і є дієвим не 

лише в сфері художньої діяльності, а і поза її межами, тобто в царині 

економічній, політичній і т.п., аргументується американським 

соціологом Даніелом Беллом [3, 645-665].  

Прибічники теорії постіндустріального суспільства 

справедливо вказують, що основним виробничим ресурсом все 

більше стає кваліфікація людей. Цього можна досягти лише через 

збільшення інвестицій в людину та інтенсифікацію споживання – у 

тому числі споживання освітніх послуг, вкладення в здоров’я 

людини і т.п. Окрім цього, зростання споживання дозволяє 

задовільнити насущні потреби людини, результатом чого є поява у 

людей часу на особистісне зростання, розвиток творчих здібностей, 

тобто поява якостей, яких потребує постіндустріальна економіка. На 

сьогодні при реалізації великих проектів передбачаються значні 

ресурси не лише на будівництво, але і на навчання персоналу, 

тренінги, надання комплексу соціальних послуг. Підкреслюється, що 

характерною рисою постіндустріального суспільства стає 

пріоритетність знань перед капіталом. На перших етапах 

індустріального суспільства, маючи капітал, практично можна було 

завжди організувати масове виробництво будь-якого товару і зайняти 

свою нішу на ринку. З розвитком конкуренції, особливо 

міжнародної, розмір капіталу не гарантує захист від банкрутства. Для 

успіху обов’язково потрібна інновація. Капітал не може автоматично 

забезпечити появу ноу-хау, необхідних для економічного успіху. І 

навпаки, в постіндустріальних секторах економіки наявність ноу-хау 

дозволяє легко залучати необхідний капітал навіть за відсутності 

власного. Вартість корпорацій в постіндустіальному суспільстві 

обумовлена, головним чином, нематеріальними активами – ноу-хау, 

кваліфікацією працівників, ефективністю бізнес-структури і т.п. 

Наприклад, капіталізація фірми Microsoft відповідає капіталізації 
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найбільш великих добувних компаній, хоча Microsoft володіє значно 

меншими матеріальними активами. 

Белл Д. зазначає, що на межі 19-20 ст. відбувається зміна 

методологічного ракурсу. Якщо наука про суспільство в 19 ст. 

розглядала структурні компоненти суспільства як єдине ціле, то в 20 

сторіччі відбувається розподіл суспільства на соціальну та культурну 

складову. При цьому змінюються погляди щодо мотивів 

функціювання зазначених сфер: якщо перша ідентифікується з 

процесами раціоналізації та калькулювання, то друга – з розвитком 

особистості, її свобод, культивуванням насолод, перевазі статусної 

символіки володіння багатствами над цінністю праці. Відповідно, 

якщо сучасна соціальна структура, що базується на найостанніших 

досягненнях техніки, є її новою формою, то в сфері розвитку 

людського «я» відбуваються події, спрямовані на несприйняття 

сучасного суспільства. Витоки подібного «антиномічного 

сприйняття культури» є приналежністю людської самості, вони 

вкорінені в обмеженості людської природи, в намаганні здолати 

реальність смерті. Ці настрої проявляли себе в давні часи в 

діонісійських оргіях, а в перілд раннього християнства в 

гностицизмі, який нехтував моральним законом. В сучасному 

суспільстві цей психологічний соліпсизм найбільш ревно реагував на 

спроби буржуазного суспільства накласти репресивні обмеження на 

прояви імпульсивних бажань. В 19 сторіччі цей імпульс знайшов свій 

вираз лише в творчості окремих особистостей (Бодлер, Рембо), а 

також в таких антибуржуазних течіях, як романтизм, «естетизм», що 

протиставляли «я» суспільству. Якщо все зазначене в 19 сторіччі 

було глибоко особистісним, то в світлі модернізму 20 сторіччя 

перетворилося в суспільне і ідеологічне. З настанням модернізму 

сучасна культура стала антиінституційною та антиномічною. 

Белл обґрунтовує утвердження таких настанов зростанням 

класу інтелектуалів, що породжують «критичні ідеї», а також з 

виникненням молодіжного руху, яке шукає самовираження в 

культурному бунті та необмежені й особистій свободі. Дослідник має 

на увазі рух Контркультури, що охопив в 60 роки США. 

Белл акцентує увагу на тому, що епоха Контркультури є 

рубіжною для західних суспільств. Власне Контркультура 

перетворила цінність самореалізації особистості із елітарної (що 

раніше було притаманне лише «богемі» і частині інтелектуалів) в 

цінність «масову», одну із основних для культури епохи 
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постмодернізму. В епоху постіндустріалізму розрив між 

«культурою» і «структурою» набуває катастрофічного виміру, 

оскільки культура суспільства втрачає будь-яке культурне 

обґрунтування. Іншими словами, культура втрачає функцію 

легітимації соціального порядку, яка є базовою для неї. Адже однією 

із глибинних рушійних сил людини є прагнення освятити соціальні 

інститути і системи вірувань, що, відповідно, надає життю сенс і 

дозволяє заперечувати абсурдність смерті. Постіндустріальне 

суспільство не в змозі забезпечити трансцендентальну етику (окрім 

тих вибраних, хто присвятив себе служінню науці). Очевидно, що 

антиномічні настрої призводять до радикального зречення від всього 

земного, які, у свою чергу, знищують скріплення, які об’єднують 

суспільство. Відсутність сталої системи моральних імперативів є, на 

думку дослідника, найбільшим викликом для сучасного суспільства. 

Англійський соціолог Е.Гіденс виділяє чотири інституційні 

ознаки сучасності: капіталізм (характеризується товарним 

виробництвом, приватною власністю на капітал, найманою працею та 

класовою системою), індустріалізм (передбачає використання для 

виробництва товарів неодухотворених джерел енергії та машинного 

спорядження), нові практики контролю над людьми (передбачає 

спостереження за діями населення передусім в політичній сфері), 

державна монополія на легітимне насильство. Все це характеризуючи 

сучасність як епоху стрімких змін (у порівнянні з попередніми). 

Наступним джерелом динамізму сучасності є вивільнення, тобто 

«винесення соціальних відносин за межи локальних контекстів 

взаємодії та їх реструктуризація на необмежених просторово-часових 

проміжках» [4, 135]. Провідну роль в сучасних суспільствах 

відіграють два різновиди механізмів вивільнення: символічні знаки 

(передусім гроші) та експертні системи (юристи, лікарі); обидва дають 

гарантії дії поверх простору та часу. Третім виміром сучасного життя є 

рефлексивність, яка полягає «в постійному дослідженні та 

реформуванні соціальних практик у світлі інформації, що 

надходить» [4, 156].  

Конкретизуючі свої макросоціологічні положення, в роботі, 

присвяченій дослідженню трансформації інтимності, Гіденс висуває 

думку про те, що зміни, які зачіпають сферу людської чуттєвості 

(зокрема, сексуальність) передбачають «крупномасштабну 

демократизацію міжособистісної сфери у такий спосіб, який 

сумісний з демократизацією публічної сфери» [5, 38]. Це пов’язано з 
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тим, що на нинішньому етапі сучасності емоція стає питанням 

життєво важливим.  

Тезу Гіденса про те, що ми живемо в суспільстві ризику, 

розвиває німецький дослідник Уріх Бек. Діагностуючи сучасність як 

таку, що характеризується зміною епох (але є ситуацією модерну, 

хоч і радикалізованого), наводить на користь зазначеної тези 

наступні аргументи. Бек називає нову форму, що виникає, 

рефлексивною сучасністю. В західному суспільстві відбувся процес 

індивідуалізації. Це означає, що соціальні агенти стають все більш 

незалежними від структурних обмежень, результатом чого є більша 

спроможність щодо рефлексивного творення не лише самих себе, але 

і суспільств, в якому вони живуть. Наприклад, для того щоб 

знаходитися під впливом свого класового положення, люди діють все 

більш незалежно. Бек демонструє значення рефлексивності на 

прикладі соціальних відносин в світі: «Тільки но утворені соціальні 

відносини та соціальні мережі тепер необхідно вибирати 

індивідуально; соціальні звязки теж стають рефлексивними, так що 

повинні постійно обновлюватися індивідами» [2, 97].  

Бек стверджує, що класового суспільства 19 ст. – поч.. 20 ст., з 

характерними для нього класовими суперечками, вже не існує. 

Сьогодні ми живемо в «суспільстві ризику», в якому попередні 

(класові) конфлікти перекриваються іншими ризиками, такими, що 

зачіпають не лише окремих класи, а всі прошарки.   

Один із найбільш авторитетних соціальних теоретиків 

сучасності Юрген Габермас, rритично переосмислюючи 

марксистське поняття практики крізь призму концепту інтеракції, 

доходить висновку, що «сам по собі розвиток продуктивних сил не 

гарантує суспільний прогрес тому, що звільнення від голоду та 

тяжкої праці необов’язково співпадає зі звільненням від кабали та 

приниження, оскільки між трудом та інтеракцією не існує 

автоматичного зв’язку» [9, 46]. Тим рішенням, що нібито 

розуміються як очевидні, а саме поясненням єдності через цінності, 

релігію, через віру в значущість конституційних прав людини, або ж 

в політичну перевагу своєї нації Габермас не довіряє, оскільки всі 

цінності не є доступними для раціональної дискусії (а саме її – 

комунікативну раціональність – він вважає запорукою 

взаєморозуміння) і тому не годяться як підґрунтя для суспільного 

консенсусу. Габермас виходить з того, що приписує цю інтегративну 

дію праву, оскільки саме право займає центральне місце між 
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системою та життєвим світом. Завдяки раціональному потенціалу 

комунікативного розуму, право стає тим засобом, яке спроможне 

поєднати різні інтереси в сучасних фрагментарних суспільствах. За 

Габермасом, колективна ідентичність сьогодні не може 

забезпечуватися сьогодні за рахунок загальних цінностей, оскільки 

сучасні суспільства занадто диференційовані. Основою для 

об’єднання може слугувати лише усвідомлення обов’язків перед 

лицем конституційної раціональності і тих раціональних юридичних 

процедур, що з неї випливають.  

Висновки. Сучасність, яка очевидно з’являється в 16-17ст., 

народжується водночас з новим типом особистості, першим 

втіленням якої стала автономія віруючого, що була досягнута і 

обґрунтована протестантизмом. І хоча на зламі 19-20 ст. формується 

дещо відмінне від попереднього бачення людської самості – воно 

вибудовується не на основі самовизначення, а передбачає 

рефлексивне самовідношення, яке опосередковується присутністю 

«значущого іншого», – все ж таки момент рефлексивності є тим 

спільним, що об’єднує обидві позиції. Саме це і є підставою для 

бачення сучасності чи то як «радикалізованого модерну» (Гіденс), чи 

як «комунікативної раціональності» (Габермас), або ж як прояву 

модернізму (Белл).  

Модерн зачіпає всі сторони соціально-культурного життя 

людей. На нашу думку, саме його естетичний вимір, що проявився в 

художніх авангардних формах модернізму, є особливо значущим для 

культури епохи постмодернізму.  
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2.4. Мовні показники національного менталітету 

(на матеріалі англомовних інтернет форумів) 

 

Менталітет – особливість кожної конкретної нації. Так, 

менталітет включає в себе весь набір специфічних характеристик, 

притаманних кожному народу. Актуальність дослідження полягає в 

тому, що не дивлячись на достатню кількість робіт з аспектів 

менталітету англомовного населення, детального опрацювання та 

здійснення наукової розвідки потребують особливості репрезентації 

менталітету в текстах Інтернет-комунікації.  

Теоретичною основою цього дослідження стали роботи таких 

науковців, як А. Бархударов, К. Боброва, Р. Будагов, С. Єнікєєва, 

П. Дудик, С. Єрьоменко, Н. Жмаєва, Ю. Камінських, В. Мостовий, 

О. Селіванова, Б. Нарб (В. Harb), К. Шелба (С. Chelba), Дж. Дін 

(J. Dean), C. Геавот (S. Ghemawat) та ін. 

Мета дослідження полягає в дослідженні специфіки 

вербалізації менталітету англомовного населення в текстах Інтернет-

комунікації на матеріалі інтернаціональних форумів. 

Основними методами дослідження є методи контекстуального, 

компонентного аналізів, описового методу, методи аналізу, синтезу, 

узагальнення. 

Наразі, термін «менталітет» використовують у роботах з 

когнітивної лінгвістики, соціології, психології, психолінгвістики, 

лінгвокультурогії, тощо, проте його зміст досі чітко не визначено в 

силу багатовимірності та складності. Термін «менталітет», як і 

більшість наукових понять, бере свій початок у латинській мові (mens, 

mentis – розум, образ думок, розум людини, мислення, тощо) та 

визначається через зв’язок родинних, проте не рівнозначних явищ. 

Звідси і випливає все розмаїття тлумачень і визначень терміну [4, c. 15]. 

У рамках дослідження менталітету виділяють його структурні 

рівні за характером екстра- або інтравертності реакції суб'єктів:  

1) партикулярний рівень, або несвідоме відображає загальні 

тенденції приватного життя, що багато в чому обумовлює 

формування особистості та її соціальних ролей, а також характер 

взаємин з іншими індивідами. Це – звичні побутові відносини, 
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ритуали, соціальні норми, цінності, оцінки, словом, частково 

нерефлексований світ соціальних взаємодій;  

2) «духовна самість» – культура конкретної соціальної 

спільності, її специфіка, адаптивні здібності, що проявляються на 

рефлексивному рівні;  

3) соціальний відгук – реакція спільності або індивіда на 

політику, державну владу, реформи, тощо; 

4) метасоціальний рівень – етнокультурна орієнтація зовні з 

паралель-ним зверненням всередину себе [2, c. 25-26]. 

Мова та суспільство знаходяться у тісному взаємозв’язку. 

Національний менталітет кожної лінгвокультурної спільності має 

свої особливості, які відображаються в змісті і будові культурних 

концептів. Це найяскравіше проявляється на лексичному рівні мови. 

Так, картина світу кожної народності знаходить відображення в 

особливостях мовлення народу. Термін «картина світу» є одним із 

головних понять, що виражають специфіку людини та її буття, її 

взаємовідносини зі світом і найважливіші умови її існування у 

світі [4, с. 11].  

Спілкування у різних національних культурах 

характеризується певними особливостями. Більшість складнощів 

міжкультурної комунікації виникає від того, що співрозмовники не 

вміють взаємодіяти, тобто демонструвати своє ставлення один до 

одного відповідно до норм суспільства і конкретними очікуваннями 

партнера. Ввічливість є категорію комунікативної свідомості і 

євідображенням національного менталітету. Виходячи з цього, 

ввічливість видається доцільним визначити як «національно-

специфічну ко-мунікативну категорію, змістом якої є система 

ритуальних стратегій комуні-кативної поведінки, спрямованих на 

гармонійне безконфліктне спілкування при дотриманні суспільно-

прийнятих норм і очікувань партнера» [1, с. 49]. 

Британська культура, відрізняючись загостреною увагою до 

особистої автономії, незалежності, а також вираженою «стриманістю», 

більшою мірою орієнтується на негативну ввічливість, а це означає, 

що ввічливість в англо-мовному суспільстві розуміється, головним 

чином, як відсутність посягання на свободу партнера. 

У індивідуалістичній англійській культурі соціальна дистанція 

між членами суспільства історично довше, кожен індивід має 

невід'ємне право на свою автономію, це зона його особистої автономії, 



60 
 

його особистий простір, для позначення якого в англійській мові 

навіть існує спеціальна лексема –―privacy‖ [2, c. 120]. 

Мова інтернет-комунікації характеризується такими 

особливостями, як: анонімність; розкутість, ненормативність і 

безвідповідальність учасників спілкування; своєрідність протікання 

процесів міжособистісного сприйняття в умовах відсутності 

невербальної інформації; добровільність і бажаність контактів; 

ускладнення емоційного компонента спілкування і, в той же час, 

стійке прагнення до емоційного наповнення тексту; прагнення до 

нетипової, ненормативної поведінки (найчастіше користувачі 

презентують себе з іншого боку, ніж в умовах реальної соціальної 

норми, програють не реалізовані в дійсності ролі, сценарії 

ненормативної поведінки). 

Ми здійснили аналіз мовних особливостей інтернаціонального 

форуму Reddit. Reddit є платформою для тисяч спільнот та форумів 

різноманітних тематик. Так, форум включає в себе такі спільноти, як: 

Near You; Sports; Gaming; News; TV; Aww; Memes; Pics & Gifs; 

Travel; Tech; Music; Art & Design; Beauty; Books & Writing; Crypto; 

Discussion; Fashion; Finance & Business; Food; Health & Fitness; 

Learning; Mindblowing; Outdoors; Parenting; Photography; 

Relationships; Science; Videos; Vroom; Wholesome. 

Ми розглянули особливості мовлення учасників таких 

спільнот, як Food, Relationships, Discussion, Travel, з огляду на те, що 

за статистикою форуму, ці спільноти є одними з найбільш 

популярних. На форумі, користувач може брати участь у обговоренні 

тих чи інших публікацій, створювати їх самостійно, створювати 

власні підгрупи та спільноти, брати участь у голосуваннях. 

Варто зазначити, що правилами форуму заборонено вживання 

образ, нецензурних виразів, вираження дискримінаційних поглядів, 

погроз та залякування, що може потягнути собою заборону 

використання форуму. Це можна віднести до особливостей 

менталітету англомовного населення, яке характеризується достатньо 

високим ступенем толерантності та нарочитою ввічливістю.  

До особливостей мовлення форуму також можна віднести 

високий ступінь емоційності повідомлень. Відомо, що англомовне 

населення має таку особливість менталітету, як стриманість при 

особистому контакті. Проте, у віртуальному середовищі, англомовні 

користувачі проявляють значну емо-ційну активність, з чого можна 

зробити висновок, що англомовному населенню набагато легше 
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проявляти емоції у віртуальному середовищі, під час віртуального 

контакту. 

Також, до особливостей менталітету можна віднести 

вираження емоцій шляхом використання різноманітних стікерів, 

емодзі, зображень, мемів, що підвищує емотивність та образність 

мовлення.  

Особливістю менталітету англомовних користувачів також є і 

яскраве почуття гумору, яке виражається у використанні гри слів, 

жартів, тощо. З огляду на важливість гумору для англомовного 

населення та великий обсяг гумористичних мемів, їх розподілено за 

такими підгрупами: me_irlr/starterpacks, FellowKids, HistoryMemes, 

ComedyCemetery, Trashy, Terriblefacebookmemes, MemeEconomy, 

Wholesomememes, BikiniBottomTwitter, Bonehurtingjuice, tumblr, meirl, 

AdviceAnimals, Tinder, BlackPeopleTwitter. 

Розпчнемо з лексичних особливостей форуму. З огляду на те, 

що мова Інтернет-користувачів характеризується значним ступенем 

компресії, це явище можна спостерігати і в мові англомовних 

користувачів форуму. Явище компресії пояснюється тим, що в 

умовах високого ритму життя, кожен з користувачів намагається 

зекономити час на написанні того чи іншого повідомлення. Саме 

тому, мова користувачів форуму характеризується застосуванням 

великої кількості абревіатур, усічень, телескопії. 

Абревіація – застосовується для скорочення обсягу написаного 

тексту, при тому, що всі розуміють, про що йдеться:  

Lol🤣😍 [7]. 

Абревіатура Lol розшифровується як Laugh out loud. В 

англомовному середовищі ця абревіатура успішно застосовується 

інтернет-користувачами протягом достатньо довгого часу.  

Omg you look so good in this dress 😍😍😍😍❤  ️[8]. 

Абревіатура OMG розшифровується як Oh my God!. Вона 

застосовується в англомовному інтернет-середовищі вже достатньо 

довгий час та використовується для компресії тексту та зменшення 

часу на написання тексту з будь-якого девайса.  

The WHO describes in detail other forms of deterrents to use in 

conjunction with repellant such as mosquito netting, mosquito coils, 

protective clothing, etc. [8]. 

Абревіатура WHO, яку застосовано в прикладі, 

розшифровується як World Heath Organization. Вона 
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використовується для компресії тексту, його обсягу та часу, який 

було витрачено на написання.  

Усічення:  

That is so nice bro👍👍👍 [8]. 

Not worked to central russia bro) [8]. 

Як демонструють приклади, в англомовному середовищі 

використовується таке усічення слова brother як bro. Усічення 

застосовується для економії мовних засобв та надання мові 

неформальності.  

 🔥🔥BR [8]. 

Ще один приклад усічення слова brother – використанні лише 

дві перших літери слова – BR. Так само, як і в першому прикладі, 

усічення застосовується для економії мовних засобв та надання мові 

неформальності. 

 That 🦈 fin 🔥 [8]. 

Ще один приклад усічення – використання слова fine в 

скороченій формі – fin. Таке усічення, так само застосовується для 

економії мовних засобв та надання мові неформальності. 

 My fav couple ❤ �️�🏻 [8]. 

В наведеному вище прикладі продемонстроване усічення слова 

favorite – fav. Як і в інших прикладах, усічення застосовується для 

економії мовних засобв та надання мові неформальності. 

Телескопія: в мові англомовної комунікації на форумі, також 

застосовується і телескопія, як засіб компресії. Розглянемо приклади.  

I hiked the Inca Trail to Machu Picchu, spent Christmas with an 

all-girls’ orphanage, donated the $5,500 towards college scholarships for 

three girls, and celebrated the New Year on a beach in Costa Rica [8].  

Так, в прикладі, автор блогу застосовує телескопію all-girls’ 

для компресії тексту.  

Отже, способи словотворення є активним засобом компресії 

тексту в англомовному середовищі форуму. Серед найбільш 

уживаних способів утворення компресії є абревіація, усічення та 

телескопія.  

Сленгізми та розмовні вирази – невід’ємна складова текстів 

англомовних форумів, з огляду на те, що користувачі переносять 

своє повсякденне спілкування в мережу, а як відомо, повсякденне 

спілкування будь-яких осіб характеризується використанням 

сленгізмів та розмовних виразів. Розглянемо приклади, обрані з 

публікацій та коментарів форуму:  
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Every one of them was filled with entries like this: ‘January 4. 

Walked to supermarket. Had two cups of decaff. Weather mild.’ Suddenly 

I understood what he was up to [7]. 

У прикладі спостерігається використання сленгізму decaff, 

який є скороченням від decaffeinated coffee. Так, сленгізм слугує як 

для компресії тексту публікації на англомовному форумі, так і для 

вираження національної ідентичності особи.  

 In the afternoon, I bumped into my acned seatmate on the Pont 

Adolphe, high above the gorge that cuts through the city [7]. 

Приклад демонструє використання сленгового виразу bumped 

into, яки застосовано для компресії мовних засобів.  

I also think they’d go nicely with a pasta salad side dish, like my 

Italian Orzo Salad, Tomato Mozzarella Salad, or a Grilled Vegetable 

Pasta Salad [6]. 

У прикладі є сленгізм go nicely, якиє застосовується в значенні 

«чудово пасувати до чогось».  

Використання термінології: термінологія також застосовується 

в текстах форуму, проте, її кількість набагато нижче, ніж кількість 

сленгізмів. Проте, можна виокремити кілька прикладів застосування: 

The rest was solid aluminium, covered with a worryingly 

psychedelic painting of an intergalactic landscape [6]. 

У прикладі, автор уникає довгих конструкцій та пояснень, та 

використовує термінологію: solid aluminium, psychedelic.  

Використання іншомовних реалій: у текстах форуму можемо 

виокремити використання іншомовних реалій. Автори публікацій 

просто використовують реалії, не пояснюючи, що саме вони 

позначають, вдаючись тим самим до економії мовних засобів:  

The à la carte menu is vast, with a huge variety of Japanese street 

food including sushi, sashimi, maki, grilled meat, noodles, wok fried rice, 

ramen and classic nibbles as well as gyoza (Asian dumplings) and spring 

rolls [6].  

Ще одним способом репрезентації менталітету є застосування 

ідіоматичних виразів:  

You’re possibly tired of life stuck in the hamster wheel, and want to 

reclaim a little bit of freedom, ease and joy [6]. 

It was really, really ‘blow your mind’ impressive [6]. 

Наведені вище приклади демонструють, що використані 

ідіоматичні вирази було застосовано для влучності та лаконічності 

вираження власних думок, репрезентації мовного менталітету.  
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Неологізми також є ефективним способом репрезентації 

мовного менталітету. Розглянемо приклади:  

Wowzers!😍 [7]. 

Так, в прикладі було застосовано лише один неологізм 

Wowzers, який повністю передає емоції автора коментаря.  

If you find it, tag it 👇🏼 [7]. 

У прикладі було застосовано неологізм tag.  

Щодо граматичних особливостей мовлення форуму, то однією 

із характерних рис є використання модальних дієслів: 

You can store them flat, covered, or wrap them individually in 

plastic wrap or parchment paper [8]. 

You might then press down with your hands to ensure it’s not trying 

to sneak up the sides or corners [8]. 

Використання дієслів імперативного способу дії:  

Drizzle in the olive oil while whisking, and continue to whisk until 

the dressing is emulsified. Alternatively, combine everything in a jar with 

a tight-fitting lid and shake to combine [6]. 

Add the thyme, if desired, and season to taste. Store in the fridge 

for up to 1 week. The olive oil will solidify a bit in the fridge. To soften, let 

the dressing sit at room temperature for a few minutes and stir before 

using [6]. 

Пропуск підмета та присудка:  

Typical farm boy – (is) pretty clever, I think the problem was he just 

didn't quite know where to go and it was hard to see with all the 

smoke [6]. 

The organisation is also known as the Syria Civil Defence, (it) 

helps rescue civilians caught up in attacks in areas of Syria controlled by 

the opposition to President Bashar al-Assad [6]. 

Опущення допоміжних дієслів:  

(Do)You trust us? [6]. 

(Do) You really want to know? [6]. 

Крім того, прості речення часто використовуються як засіб 

граматичної репрезентації мовного менталітету:  

Great father. God bless you [6]. 

Love you Manny!! [6]. 

Так, лаконічні вирази користувачів за допомогою простих 

речень допомагають їм виразити свою точку зору без використання 

складних конструкцій та економлять час сучасної людини.  
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Неповні речення використовуються в текстах публікацій та 

коментарів англомовного форуму досить часто, про що свідчать 

приклади:  

Man. So envious [6]. Couple goals❤ ❤️  ️love you guys 👑 [6]. 

Використання неповних конструкцій можна пояснити тим, що 

в соціальних мережах користувачі використовують розмовну мову, 

яку переповнює використання граматично невірних конструкцій та 

коротких виразів.  

На стилістичному рівні, мовний менталітет представлено 

застосуванням стилістичних тропів та фігур. Стилістичні засоби 

виражають мовний менталітет у тому, що вони є засобом утворення 

гумору, іронії, виразу емоційності. Розглянемо, які тропи та 

стилістичні фігури використовуються у мовленні форуму.  

Асиндетон (безсполучникова стилістична фігура) – 

стилістична фігура, яка полягає в навмисному пропуску сполучних 

союзів між членами речень (реченнями); відсутність сполучників 

надає висловам стрімкість, динамічність:  

Wipe any dirt or debris from the portobello mushrooms, remove the 

stems, brush a little oil over the mushroom caps and season with a pinch 

of salt [6]. 

Полісіндетон – стилістична фігура, яка полягає в навмисному 

збільшенні кількості сполучників в реченні. Сповільнюючи мову 

вимушеними паузами, полісиндетон підкреслює роль кожного з слів, 

створюючи єдність перерахування і посилюючи виразність мови:  

Add the broccoli and drizzle with oil and top with salt, pepper, and 

nutritional yeast [6]. 

Ампліфікація – стилістична фігура, яка являє собою ряд 

повторюваних мовних конструкцій або окремих слів:  

But, no. No and no. I chopped the fantasy off in mid-word [6]. 

Паралелізм – риторична фігура, що представляє собою 

розташування тотожних або подібних за граматичною і семантичною 

структурою елементів мови в суміжних частинах тексту. 

Паралельними елементами можуть бути речення, їх частини, 

словосполучення, слова:  

You see Brits everywhere, you see Italians, you see the French, but 

you don’t really see Americans - not in proportion to the number of 

them [6]. 
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Риторичне питання – риторична фігура, що представляє собою 

питання, відповідь на яку заздалегідь відоме, або питання, на яке дає 

відповідь сам запитуючий:  

Would this work? Would that work? [6] 

We did, we did. Why not? [6] 

Градація – фігура мови, що полягає в такому розташуванні 

частин висловлювання, що відносяться до одного предмета, що 

кожна наступна частина виявляється більш насиченою, більш 

виразною або вражаючою, ніж попередня:  

The first time I came to Europe was in 1972, skinny, shy, alone [6].  

Градація застосована не лише для вираження емоцій автора 

публікації, але й є засобом компресії, бо автору достатньо 

використати кілька слів, які б ефектно та влучно описували ту чи 

іншу подію/явище.  

Порівняння: користувачі застосовують велику кількість 

порівнянь, які слугують для підвищення ступеня емоційності та 

образності мовлення:  

It was rather like being on a Greyhound bus on the way to a folk-

singers’ convention [6]. 

Метафора: так само як і порівняння, головною метою 

метафори є надання образності тексту. Розглянемо приклади:  

Goddess! [6]. Queen! [6]. 

Епітети описують певны властивосты об’єкта, предмета, 

явища, події. Ми наведемо лише кілька прикладів використання 

епітетів, з огляду на те, що їх кількість дійсно численна, епітет 

можна зустріти майже в кожному реченні форуму: Розглянемо 

приклади уривків з публікацій та коментарів до публікацій 

користувачів форуму:  

It’s an amazing country, very inspiring [6]. 

It was all so green and minutely cultivated, so compact, so tidy, so 

fetching, so ... European [7]. 

У кожному з прикладів, епітети виконують певну функцію для 

короткої та лаконічної передачі власної думки користувачів, тобто є 

ефективним засобом передачі їхніїхемоцій.  

Ми дійшли до висновків, що до особливостей менталітету 

користувачів англомовних форумів належать толерантність; гумор; 

бажання допомогти іншим користувачам, який виражений переважно 

лексичними засобами, до яких належать компресія, абревіація, 

телескопія та усічення; використання сленгізмів та просторічь; 
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неологізмів; ідіом та фразеологізмів; залучення лінгвокультурних 

реалій; власних назв; використання, а також термінології. 

Серед граматичних характеристик ми виділили: використання 

в текстах форуму модальних дієслів; дієслів імперативного способу 

дії; опущення підмета та присудка; допоміжних дієслів; прості 

речення та неповні речення. На стилістичному рівні, мовний 

менталітет представлено за допомогою стилістичних тропів та фігур: 

асиндетон; полісіндетон; ампліфікація; паралелізм тощо. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються нам у 

розширенні контенту дослідження на інші підрозділи форуму, як-от 

форум на політичну тематику, де можна простежити суперечливі 

думки, конфлікти та лексичні засоби їх утворення. 
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2.5. Множинність інтерпретацій «Оберту гвинта» Генрі Джеймса 

 

К. С. Рід описала літературно-критичне сприйняття «Оберту 

гвинта» наступною фразою: «Це не роман, ані оповідання, не історія 

з привидами, ані реалістична оповідь, розказана жінкою, що не є ні 

служницею, ані членом родини, що зображає істот (частково) не 

живих і не мертвих» [1, с. 100]. 

Генрі Джеймс написав «Оберт гвинта» (The Turn of the Screw, 

інший варіант перекладу – «Поворот гвинта») у 1897 р., у досить 

складний період життя. До цього він п’ять років писав виключно 

п’єси, жодна з яких не мала успіху. Тому, коли часопис «Collier’s 

Weekly» запропонував йому написати історію про привидів з 
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дванадцяти частин, він пристав на цю пропозицію. Так з’явився 

«Оберт гвинта», твір, про який досі ведуться суперечки, хоча сам 

автор у передмові до видання 1908 року зазначив, що ця історія – не 

що більше, ніж «усього лише казка» [2, с. 14]. Однак ця заява досі 

ігнорується дослідниками, адже вся оповідь сповнена двозначностями, 

недомовками і має дещо незвичну структуру, та й власне, коментарі 

самого Джеймса були часом доволі суперечливими. 

«Оберт гвинта» завдяки своїй двозначності досі залишається 

найбільш загадковим твором Генрі Джеймса, викликаючи палкі 

суперечки літературознавців. Ця новела, сповнена таємничих і 

жахливих подій, сама стала таємницею. З часу свого видання у 

1897 році вона зазнала безліч трактувань, від розуміння її як оповіді 

про надприродне до фрейдистських інтерпретацій, у яких героїня 

фігурувала як невротик, що страждає на галюцинації через 

пригнічення еротичних фантазій про володаря маєтку Блай (існують 

ще кілька вторинних психоаналітичних трактувань). Ми можемо 

сміливо заявити, що кількість літературознавчих та літературно-

критичних робіт, присвячених «Оберту гвинта», в десятки разів 

перевищує об’єм самої новели. Крім того, існує значна кількість 

(близько двадцяти) літературних та кінематографічних адаптацій, а 

також однойменна опера Бенджаміна Бріттена. 

Джеймс писав історії з привидами і до «Оберту гвинта». Це 

була популярна форма, особливо в Англії, де, як повідомляє пролог 

до «Оберту гвинта», зустрічі для розповідей про привидів були 

чимось на кшталт різдвяних традицій. Згідно із записами у 

щоденнику Генрі Джеймса і його передмові до випуску «Оберту 

гвинта» 1908 року, історія виникла на основі напівзабутої оповіді, 

розказаної йому Едвардом Вайтом Бенсоном, Архієпископом 

Кентерберійським. Це була історія про маленьких дітей, яких часто 

відвідували привиди пари слуг, що бажають їм лиха. 

В історії Бенсона злий дух неодноразово намагався спокусити 

дітей, штовхаючи їх до загибелі. Несподіваний хід, який зробив 

Джеймс – це те, що він надав усьому: присутності привидів, їх 

моральній розпущеності, їхнім задумам щодо дітей,  функції 

простої чутки. Як помітив уважний читач, привидів бачить лише 

одна особа у новелі – гувернантка, котра слугує одночасно і 

оповідачем, і головним героєм. 

Один з оповідачів, Дуглас, мимохіть зазначає, що гувернантка 

також має «свою таємницю», і це, на думку І. В. Головачової (і така 
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позиція видається обґрунтованою), ставить під сумнів достовірність 

її зізнань. Таким чином, оповідь виявляється побудованою на 

складній взаємодії та співвідношенні двох у принципі самостійних 

історій, «таємниць», вставлених Джеймсом у межі одного тексту. 

Переплетення «таємниці» гувернантки з «таємницею» дітей і 

створює враження відносності запропонованих нам варіантів істини. 

Якби у письменника не було такого наміру – справедливо робить 

висновок дослідниця – то матеріал, взятий за сюжетну основу твору, 

отримав би однозначне тлумачення або в «готичному» дусі, як, 

наприклад, у «Замку Отранто» Г. Волпола, або у дусі психопатології, 

як в «Записках божевільного» Гоголя. «У повісті,  пише дослідниця, 

 використана оригінальна система дзеркал, жодне з яких не показує 

нам істину «у повен зріст». Але справа не тільки у тому, що кожне з 

цих дзеркал демонструє лише одну сторону істини, бо і вся система в 

цілому також не здатна дати безумовне і єдино вірне 

відображення» [3, с. 48]. З цього дослідниця робить висновок, що 

«Оберт гвинта» є свідомо сконструйованою містифікацією. Це – 

єдиний у своєму роді художній експеримент, який став у той же час 

експериментом над письменником. 

Ц. Тодоров, вважаючи двозначність однією з основних 

прикмет фантастичного, зазначає, що у «Оберті гвинта» вона 

представлена протягом усього твору і продовжується, навіть коли 

читач закриває книгу, тобто за рамками твору: «...текст не дозволяє 

вирішити, чи дійсно привиди навідуються до старовинного маєтку, 

чи це лише галюцинації гувернантки, що живе і страждає в 

атмосфері тривоги» [5, с. 40]. 

Отже, з точки зору реальності привидів у новелі, підходи до її 

інтерпретації поділяють на три групи: 

1. метафізична, представники якої впевнені, що привиди 

дійсно з’являються у маєтку Блай (див., напр.: В. Бут, А. Е. Джонс, 

Д. Крук, С. Т. Джоші); 

2. психоаналітична, представники якої трактують видіння 

гувернантки як марення, спричинені пригніченням її сексуальності 

(Е. Вілсон, Е. Кентон, Л. С. Кларк); 

3. сприйняття гувернантки як ненадійного оповідача, що не дає 

змоги читачеві визначитися з вибором однієї з двох попередніх версій 

(див, напр.: І. В. Головачова, Т. Л. Сєлітріна, Е. Дж. Паркінсон, 

Дж. А. А. Аморос). В останні роки надається перевага цій 

інтерпретації, що, на нашу думку, відповідає первинному задуму 
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автора. Таке бачення було ініційовано Едмундом Вілсоном після 

виходу в світ його есе «The Ambiguity of Henry James» (1934) [6], у 

якому він одним з перших критиків поставив під сумнів надійність 

гувернантки як оповідача. Вілсон вважав, що двозначність твору і була 

авторським задумом (цікаво, що критик вважав це недоліком новели, її 

недостатньою продуманістю). 

У той час, як перша інтерпретація є цілком зрозумілою, адже 

вона витікає з сюжету та форми оповіді (у новелі присутні ознаки 

готичного роману і його наступника, оповідання про привидів: 

старовинний маєток, марення, гнітюча атмосфера, безліч недомовок і 

таємниць), психоаналітичне трактування не в останню чергу завдячує 

своїм існуванням інтересу Джеймса до психології. Генрі Джеймс та 

його брат, відомий психолог і філософ Вільям були членами Спілки 

психічних досліджень («Society for Psychical Research»), а Вільям був її 

головою у 1894-189 роках. Разом з дослідженнями людської психіки, 

учасники спілки цілком серйозно вивчали «надприродні явища», 

інтерес до яких наприкінці ХІХ та у перші десятиріччя ХХ ст. був 

надзвичайний: і хоча явища, які зараз називають «паранормальними», 

врешті-решт отримали реалістичне пояснення  частина виявилися 

шахрайством, інші пояснювались психічними захворюваннями, цей 

інтерес все ж залишався досить значним у суспільстві. 

Ми схиляємося до третього способу інтерпретації і вважаємо, 

що надзвичайна двозначність новели і складає її основну цінність 

для літератури і є проявом таланту Генрі Джеймса і його жаги до 

творчих експериментувань. 

На користь третьої версії говорить як сама структура новели, 

так і її текст, у якому героїня більше замовчує, ніж розповідає. 

Також, у самій новелі можна знайти докази як реальності привидів 

(наприклад, гувернантка точно описує їхню зовнішність, не знаючи 

їх до цього), так і того, що вони – витвір уяви героїні (адже привиди 

показуються лише їй, інші персонажі стверджують, що не бачать їх). 

До того ж, Джеймс надає читачеві численні ключі, що ведуть нас до 

висновку про цілеспрямовану двозначність новели. 

По-перше, це  ненадійний оповідач. Історія, яку розповідає 

гувернантка, записана у її щоденнику, але, щоб дістатися до нього, 

читач має оминути ще двох оповідачів. 

Зазвичай авторитет оповідача не ставиться під сумнів, але у ХХ 

сторіччі, на хвилі новаторських літературних ідей та прийомів, заявляє 

про себе відмова від «всевідаючого автора». Вперше концепт 



71 
 

надійного та ненадійного оповідачів запропонував В. Бут (Wayne 

C. Booth) у праці «The Rhetoric of Fiction» (191) [7], де він називає 

надійним оповідача, що говорить або діє відповідно до норм твору 

(тобто норм імпліцитного автора), і ненадійним – того, який цього не 

робить [7, с. 158–159]. На думку Бута, ненадійний оповідач 

намагається нав’язати свої судження про події та інших персонажів 

читачеві, і ці судження кардинально відрізняються від суджень автора. 

Структуралізм і наратологія зробили значний внесок до аналізу 

«Оберту гвинта», адже твори Генрі Джеймса завжди викликали 

інтерес не лише своїм сюжетом, а й структурою, мовними 

конструкціями. Жерар Женетт у «Фігурах» неодноразово посилається 

на твори Генрі Джеймса (зокрема, коли говорить про фокалізіцію). 

Хоча такий підхід був актуальним за кордоном у 1970-х роках, в 

Україні його почали застосовувати відносно недавно. 

О. Бєляков аналізує «Оберт гвинта» з точки зору наратології та 

когнітивної лінгвістики (або, як він її називає, «когнітивної 

наратології») [8, с. 15], демонструючи способи, завдяки яким читач 

доходить висновку про ненадійного оповідача. Ми вважаємо такий 

підхід виправданим, адже сам Генрі Джеймс приділяв значну увагу 

саме структурі тексту, а також його стилістиці. Серед західних 

науковців розкриття двозначності «Оберту гвинта» через його 

структуру доволі розповсюджене, у той час як в Україні такий підхід 

здається оригінальним. 

Двозначністю (тобто, на думку Ц. Тодорова, фантастичністю) 

повість завдячує сумніву читача. Цей сумнів є результатом її оповідної 

структури. Читаючи «Оберт гвинта», ми без упину сумніваємося у 

достовірності історії, яку розповідає гувернантка, і це не в останню 

чергу відбувається завдяки ненадійності оповідача і розбіжності 

часових координат. Ми відділені від основного оповідача 

(гувернантки) значною відстанню у часі і просторі. Між нами і нею – 

ще два оповідача і більше 50 років. Крім того, вона й оповідач-

посередник, Дуглас, на момент написання історії фреймовим 

оповідачем вже померли, а отже, читач повністю позбавлений свідків.  

Ж. Женетт вважає, що для Генрі Джеймса найкращою 

оповідною формою було те, що Н. Фрідман називав «the story told as 

if by a character in the story, but told in the third person» [11, с. 113]. 

Женетт вдосконалює це висловлювання, відзначаючи, що під цим 

мається на увазі фокалізована оповідь, розказана оповідачем, який не 

є персонажем, але приймає точку зору персонажа [11, с. 187]. Щодо 
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«Оберту гвинта», тут ми маємо справу, за висловом Енн Хейлменн, з 

трикутним викладом від першої особи, що рухається від безіменного 

рамкового оповідача через Дугласа до гувернантки [12, с. 112]. 

Таким чином, у творі ми маємо трьох оповідачів: перший 

(рамковий) оповідач, Дуглас і безіменна гувернантка. З точки зору 

рівня оповіді, перший оповідач і Дуглас є екстардієгетичними ( так як 

вони представляють читачеві оповідача основної історії), а гувернантка 

 інтрадієгетичним (тобто оповідачем, який розповідає основну 

історію). Стосовно участі персонажів в історії, яку вони розповідають, 

ми також маємо у новелі два види оповідачів: гетеродієгетичних 

(рамковий оповідач і Дуглас), що не беруть участі в основній історії, і 

гомодієгетичного (гувернантку), учасника історії, що розповідається. У 

той же час Дуглас є частково інтрадієгетичним, адже він зачитує 

основну історію слухачам з рукопису, та гомодієгетичним, так як 

рамковий оповідач представляє його і на початку новели трохи 

розповідає читачеві про нього). Складна оповідна композиція новели 

(перший оповідач представляє Дугласа, який представляє і зачитує 

історію гувернантки, яка стає основним оповідачем) демонструє зсув 

від оповідача від третьої особи до першої. Хронологічно це можна 

зобразити за допомогою наступної схеми:  

 

Рамковий оповідач (перша особа) 

Дуглас як оповідач від третьої особи 

Дуглас як оповідач від першої особи 

Гувернантка як оповідач від третьої особи 

Гувернантка як оповідач від першої особи 

Рис. 1. Схема зсуву 

 

Так як гувернантка є інтрагомодієгетичним оповідачем, більш 

того, також і автодієгетичним (тобто, протагоністом оповіді), вона 

підпадає під опис того, що В. Бут назвав «ненадійним оповідачем»,  

типом оповідача, який з’явився у художній літературі ХХ ст. у 

результаті відмови від всевідаючого оповідача. К. Е. Еліа зазначає, 

що для Джеймса розділення оповідача й автора мало вирішальне 

значення для створення двозначності оповіді [13, с. 2]. Справді, якщо 

оповідь опосередкована, то читач не зобов’язаний їй вірити. В. Бут 

дає досить точний опис оповідної мети Джеймса, кажучи: «Не може 

існувати повноцінної ілюзії там, де присутній автор, що постійно 

нагадує нам про свою надприродну мудрість. Справді, не може 
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існувати ілюзії життя там, де немає здивування... а всевідаючий 

оповідач вочевидь не здивований» [7, с. 45]. 

Ми не схильні довіряти свідченням гувернантки не лише тому, 

що вона  безпосередній учасник описуваних подій, і не тому, що 

оповідь опосередкована, але і тому, що головна героїня занадто 

упереджена. Більш того, вона намагається нав’язати свою 

упередженість читачеві, примусити повірити, що діти справді 

розбещені  й переслідуються привидами, так як різко й агресивно 

реагують на її спроби врятувати їх від загрози, що насувається. Ми 

змушені переглядати всю історію очима гувернантки, і у той час, як 

її переконання непорушні, коментарі інших персонажів дуже 

суперечливі, і це змушує читача сумніватися ще більше. 

Поряд зі складною точкою зору, яка робить оповідачку 

оригінальної історії (тобто гувернантку) недосяжною, а сама історія 

виглядає як переказана кілька разів різними людьми, Джеймс 

відділяє читача від подій у маєтку Блай значною відстанню у часі. 

О. Бєляков, досліджуючи різні часові координати у «Оберті гвинта», 

зазначає, що ефект ненадійності оповіді досягається Джеймсом у 

тому числі й за допомогою таких прийомів, як зсув у часі та зміна 

часової відстані від «нульового вектора» (термін Ж. Женетта) [8, 

с. 14]. Схема, запропонована О. Бєляковим [8, с. 15], є дуже точною 

демонстрацією того, що Ж. Женетт називав різницею часу оповіді й 

часу дії [11, с. 313]. 

Ми дещо змінили таблицю О. Бєлякова заради її компактності. 

 

Таблиця 1 

Часові зсуви і зміна часової відстані від «нульового вектора» 

(О. Бєляков) 

Під час 

подій у 

маєтку 

Блай. Вік 

гувернантки 

 20 років, 

Дугласу 10 

років. 

 

Через 10 

років 

Через 20 

років 

Через 20 

років 

Через невизначену 

кількість років 

Дуглас 

зустрічає 

гувернантку, 

якій 30 

років. 

Дуглас 

отримує 

манускрипт 

від 

гувернантки 

перед її 

смертю. 

Дуглас 

читає 

історію 

першому 

оповідачу. 

Дуглас помирає. 

Манускрипт 

опиняється в руках 

першого оповідача, 

який викладає всю 

історію у своїй 

книзі. 

 



74 
 

Якщо ми звернемося до тексту «Оберту гвинта», то знайдемо 

багато підтверджень того, що героїня з усіх сил намагається 

відповідати своїй «місії». До речі, відомо, що Генрі Джеймс вніс 

кілька виправлень до тексту новели для видання 1908 року. Ці зміни 

стосувалися слів, що викликали розбіжність у прочитанні, дієслів, 

іменників та деяких фраз. Л. Ідел відмітив, що ці зміни в основному 

мали на меті змінити природу свідчень гувернантки з доповіді про 

побачене, сприйняте, згадане на відчуте [14 с. 314]. 

Молодість гувернантки та її недосвідченість – фактори, що 

вказують на те, що догляд за двома дітьми й управління всім маєтком 

є непосильним завданням для неї, і все ж, вона не просить допомоги. 

У її ізоляції винен головним чином її роботодавець, бо він не 

з'являється у маєтку і особливо наказує їй вирішувати всі проблеми 

самостійно. Однак гувернантка бере на себе ще більше: вона ховає 

лист від директора школи і тримає Майлза вдома; вона приділяє 

привидам більше уваги, ніж дітям, і намагається закрити дітей від 

привидів, захистити від їх згубного впливу. Це – її свідоме рішення, 

ніхто не примушує її до цього. Навпаки, вона вважає це чудовою 

можливістю проявити себе і заслужити похвалу хазяїна. Але він так і 

не приїжджає до маєтку, не посилає листів, а її спроба врятувати 

дітей обертається ще більшим лихом: Флора наприкінці твору 

залишає маєток у істериці, не бажаючи розмовляти з гувернанткою, а 

Майлз помирає. Деякі дослідники, наприклад, А. В. Маркін, 

вбачають у розпаді особистості гувернантки соціальний підтекст: 

вона, дочка бідного священика, закохується у чоловіка, який 

знаходиться на вищому щаблі суспільства [9, с. 73]. У маєтку Блай 

вона також відчуває себе чужинкою – у неї не вистачає характеру та 

досвіду, щоб керувати на правах хазяйки, якою вона не є (тобто, 

обов’язки, які їй делеговані, виходять за межі її прав). Неважливо, 

права була гувернантка чи ні у тому, що дітей переслідують привиди, 

вона помилялася в одному – вона не змогла їх врятувати.  

Одним із свідчень того, що гувернантка знаходиться під тиском 

жорстких моральних норм того часу є, на нашу думку, вживання у 

творі слів «респектабельний», «респектабельність». Вперше слово 

«респектабельний» з’являється, коли Дуглас розповідає про міс 

Джессел, першу гувернантку дітей: «...she was a most respectable person 

 till her death...» і далі: «...and there were, further, a cook, a housemaid, a

 dairywoman, an old pony, an old groom, and an old gardener, all 

likewise thoroughly respectable» [2, c. 9]. Тут неможливо не помітити 
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іронію автора, адже поряд з прислугою згадується і старий поні, який 

теж є надзвичайно респектабельним. Комічний момент підсилюється 

запитанням одного з слухачів: «And what did the former governess die 

of?  of so much respectability?» [2, с. 9]. 

 Ця респектабельність (точніше, спроби гувернантки 

відповідати її вимогам) пронизує всю розповідь гувернантки. Чим, як 

не прагненням довести свою корисність і християнську смиренність, 

здатність витримати удари долі та не піддатися спокусам, можна 

пояснити ту стоїчність, з якою вона намагається самотужки 

впоратися з проблемами, навіть вже розуміючи, що це не в її силах? 

Те, що гувернантка помилилася, беручи на себе роль героя-

рятівника, теж може мати кілька інтерпретацій. Перша: зло є 

настільки сильним, що людині одній не впоратися з ним, потрібні 

злагоджені дії усіх оточуючих. Друга: дитинство і невинність є 

занадто ніжними, і їх не можна захищати так грубо й агресивно. 

Спроба гувернантки переслідувати дітей та стерегти їх, можливо, 

була більш руйнівною для них, ніж ті знання, від яких гувернантка 

хотіла їх захистити. 

Ще одним ключем до розуміння повісті може бути її заголовок. 

Очевидне тлумачення його значення розкривається на першій же 

сторінці новели, коли гості обговорюють історію, у якій привид 

являвся дитині. Дуглас, маючи на увазі, що присутність дитини 

підсилює драматизм історії, запитує присутніх: «If the child gives the 

effect another turn of the screw, what do you say to two children?» [2, 

с. 7] Але слово «effect» можна зрозуміти і як вплив на події, що 

відбуваються (знову двозначність!). Так, «Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners» пояснює вираз «a turn of the screw» 

наступним чином: «an occasion when someone puts more pressure on 

someone else to do something» [10, с. 1274]. «A Dictionary of 

Confusable Phrases» дає споріднене тлумачення: «an action that makes 

a bad situation worse, especially one that forces someone to do 

something» [15, с. 16]. Тобто, цей вираз означає тиск на когось, що 

призводить до погіршення ситуації. З одного боку, на гувернантку 

тисне її «моральний обов’язок» (який вона сама вигадала), і це 

змушує її повністю втратити контроль над собою, виводить з 

рівноваги. З іншого боку, сама гувернантка неймовірно тисне на 

дітей, примушуючи їх зізнатися у спілкуванні з привидами Квінта і 

Джессел, що призводить до нервового зриву Флори і загибелі 

Майлза. 
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Вдруге цей вираз ми чуємо з вуст гувернантки, коли вона 

розмірковує про складну місію, що випала на її долю: «I could only 

get on at all by taking «nature» into my confidence and my account, by 

treating my monstrous ordeal as a push in a direction unusual, of course, 

and unpleasant, but demanding, after all, for a fair front, only another turn 

of the screw of ordinary human virtue» [2, с. 111]. Тобто, «another turn 

of the screw» тут  зусилля волі, яке слід застосувати у протистоянні 

зі злом, як це розуміла героїня. 

Отже, англомовний читач, ще не відкриваючи книги, може 

припустити, що у повісті йтиметься про якусь надзвичайно складну 

ситуацію і трагічний розвиток подій. 

На завершення хочеться підкреслити важливість аналізу новел 

та оповідань Генрі Джеймса, чиї літературні експерименти були 

запозичені та розвинені пізнішими авторами і сформували 

модерністські літературні традиції. Джеймс був одним із перших 

великих романістів, який застосував технології потоку свідомості. 

Переосмислюючи роль точки зору для сприйняття сюжету, він 

удосконалив естетичний підхід і відмовився від традиційного 

всевідаючого оповідача. 
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3.1. Інноваційний турпродукт як тренд ринку внутрішнього 

туризму України в умовах посткризового відновлення 

 

Внаслідок пандемії COVID-19 у 2020 р. сфера міжнародного 

туризму та супутні з ним галузі, зазнали збитків розміром у 

$2,4 трлн, тому що падіння туристичного потоку склало 73%. 

Катастрофічного зменшення тур потоків зазнали всі регіони світу: 

Азійсько-Тихоокеанський (–84%), Близький Схід та Африка (–75%,), 

Європа (–70%), Америка (–69%). На 2021 р. прогнози також є 

неоптимістичними. Нинішній стан туристичної галузі перебуває на 

рівні 30-річної давнини. За даними ЮНВТО за перші 5 місяців 

поточного року кількість міжнародних поїздок зменшилася на 85% 

(460 млн.) в порівнянні з тим же періодом 2019 р. За регіонами 

Азійсько-Тихоокеанський продовжували зазнавати найбільшого 

скорочення із 95% падінням міжнародних прибуттів за перші 

5 місяців 2021 р. порівняно з тим же періодом 2019 р. Європа (–85%) 

фіксує друге за розмірами падіння прибуттів. В регіоні Близький 

Схід (–85%), Африка (–81%), Америка (–72%) [1].  

При цьому 63 країни взагалі не відкрили свої кордони для 

подорожей. Криза поставила під загрозу від 100 до 120 млн. прямих 

робочих місць на малих та середніх підприємствах, які забезпечували 

надання різноманітних туристичних послуг. Поява нових штамів, а 

також постійне введення обмежень та антиковідні заходи в різних 

країнах світу сприяли тому, що внутрішній туризм відновлюється 

значно швидше, ніж міжнародний.  

Негативні наслідки пандемії спостерігалися в суміжних з 

туризмом сферах: готельно-ресторанному господарстві, транспорті, 

закладах культури та музеях. Після виходу з цієї ситуації – подорожі 

будуть доступні лише туристам з паспортами вакцинації. Досягти 

показників до пандемічного рівню вдасться не раніше 2023 року [2]. 

Як свідчить досвід сфера туризму здатна до швидкого 

відновлення, як це було під час пандемії атипічної пневмонії (SARS) 
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у 2003 р., глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр., проявів 

тероризму в окремих країнах, природних та екологічних катастроф. 

Прискорення темпів вакцинації в усьому світі, вдосконалення 

цифрових інструментів для полегшення мобільності матиме важливе 

значення для відновлення туризму.  

Експерти ЮНВТО запропонували кілька рекомендацій щодо 

виходу туристичного сектору з кризи. По перше – стимулювання 

приватного сектору (пакет стимулювання повинен продовжуватися 

протягом 5 років та передбачати пільги та кредити). По друге – 

забезпечення високої якості послуг (організація та проведення 

онлайн-тренінгів для суб’єктів та об’єктів господарської діяльності в 

туризмі для набуття необхідних професійних знань та навичок). 

Трете – зробити акцент на розвиток гірської місцевості та 

зосередитися на трьох видах туризму: сільському, екологічному, 

лікувально-оздоровчому [3]. 

Швидкий вихід з кризи буде можливий через впровадження 

низки інноваційних заходів. Взагалі інновації прийнято поділяти на 

наступні види:  

- продуктові інновації (нові туристичні продукти, освоєння 

нових сегментів ринку та нових туристичних дестинацій); 

- управлінські інновації (нові методи маркетингової діяльності 

фірми, нові методи управління туристичною дестинацією); 

- сервісні інновації (інновації в навчанні спеціалістів 

туристичного профілю, впровадження національних моделей 

сервісного обслуговування та інше) 

- технологічні інновації (впровадження комп’ютерних систем у 

туристичну галузь, покращення якості послуг, нововведення в 

системі транспортного обслуговування, екологізації технологій 

обслуговування). 

Тому, органи державного управління сфери туризму, фахівці 

сфери туризму почали шукати нові можливості та залучати місцеві 

громади для створення конкурентоспроможних туристичних 

маршрутів. Також були посилені заходи безпеки – підвищені 

епідеміологічні та санітарні вимоги, введено масковий режим, 

забезпечено туристів засобами дезінфекції та встановлені вимоги 

щодо дотримання соціальної дистанції.  

Туризм стає більш індивідуалізованим та набуває рис 

екологічності. На сучасному етапі туристи все більше надають 

перевагу не масовим турам, а подорожам за власним графіком та в 
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колі рідних, зупиняючись там, де менш людей та більше простору. 

Популярності набуває перебування на природі та фізична активність, 

що також має ефект оздоровлення. Подорожі всередині своєї країни 

або регіону не загрожують карантином після повернення, мають 

меншу кількість відмов у зв’язку зі зміною епідеміологічної ситуації, 

не вимагають витрат на додаткове медичне страхування. 

Перспективним виявилося поєднання зусиль органів влади та 

представників місцевих громад для створення та функціонування 

туристичних маршрутів та сфери гостинності. Актуальним є 

розвиток спеціалізованих видів туризму, що має наступні ознаки: 

немасовий, достатньо рідкісний вил туризму; працемісткий по 

створенню кінцевого продукту; капіталомісткий вид туризму; такі 

тури поєднують ознаки різних видів туризму; можливе використання 

нетрадиційних джерел фінансування. 

Теоретичні основи спеціалізованих видів туризму або туризму 

спеціальних інтересів висвітлювали в свої працях українські, 

білоруські, російські науковці Бабкін А. В., Басюк Д. І., 

Борисова О. В., Дмитрук О. Ю., Дьяченко О. Н., Кляп М. П., 

Любицева О. О., Мотузенко О. І., Полесская О. П., Федорченко В. К, 

Шандор Ф. Ф., Христов Т. Т., Шандор Ф. Ф. 

Новітні виклики обумовили необхідність посилення співпраці 

науковців, органів державного управління, представників громад.  

Розглянемо кілька прикладів співпраці між органами 

державної влади та місцевих громад та створення інноваційних 

спеціалізованих туристичних маршрутів на прикладі культурно-

пізнавального пішохідного та веломаршруту «Camino Podolico», 

індустріального «Шлях позначений сіллю», мережі гастрономічних 

маршрутів «Дороги вина та смаку України».  

Ініціатива створення першого офіційного маршруту «Camino 

Podolico: Подільський шлях святого Якова» належить Барській міській 

раді, Вінницькій міській раді та територіальним громадам Вінницької 

та Хмельницької областей. Проект став можливим в межах 

партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського 

культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму. 

Започатковано піший та велосипедний культурно-пізнавальний 

та екологічний маршрут, що поєднає Вінницю та Кам’янець-

Подільський історичним шляхом через Бар. Маршрут проходитиме 

через території з багатою історичною спадщиною та сприятиме її 
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популяризації серед внутрішніх та іноземних туристів. Маршрут 

розрахований на 12‒14 діб та має протяжність більш ніж 250 км. 

Пунктами маршруту є: Вінниця – Селище – Гнівань – Демидівка – 

Браїлів – Жмеринка – Северинівка – Бар – Ялтушків – Віньківці – 

Зіньків – Маліївці – Дунаївці – Маків – Кам’янець-Подільський [4]. 

Усі охочі пройти маршрут повинні отримати і зареєструвати 

паспорти пілігрима та поставити першу відмітку у м. Вінниця 

(Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської) чи м. Бар (Барська 

публічна бібліотека або Костел святої Анни). У костелі ведеться 

журнал видачі паспортів, в якому буде фіксуватися вік мандрівника, 

місце проживання та стать. За правилами Шляху святого Якова, 

штампи у паспорт пілігриму виставляються лише в містах і селах, де 

можлива ночівля. Ця традиція зберігається в Camino Podolico. 

Мандрівникам, що будуть йти шляхом, у більшості випадків ставити 

печатки будуть робити у храмах, культурних установах та місцях 

ночівлі. Відмітки у формі наліпок, а згодом і штампи можливо 

отримати у пунктах: Вінниця, Гнівань, Браїлів, Жмеринка, 

Северинівка, Бар, Ялтушків, Віньківці, Зіньків, Маліївці, Дунаївці, 

Маків, Кам'янець-Подільський. 

У містах Бар і Кам’янець-Подільський подорожуючим, що 

пройдуть маршрут пішки і назбирають у свій паспорт відповідну 

кількість печаток без переривання мандрівки, видаватимуть 

сертифікат про проходження маршруту. В м. Кам’янець-Подільський 

паспорти видають в Міській ратуші (пл. Польській ринок), 

Туристично-інформаційному центрі (пл. Польський ринок,18), Музеї 

старожитностей (вул. Іоанно-Предтечинська, 2) та Галереї мистецтв 

(вул. П’ятницька,11). Для велосипедистів сертифікат видаватимуть 

лише у Кам’янці-Подільському за проходження всього маршруту без 

перерв. Також власники паспортів зможуть у день прибуття відвідати 

ряд міських музеїв Кам’янця-Подільського безкоштовно. 

Новостворений маршрут у перспективі має продовжитися до 

кордонів з ЄС та інтегруватися в міжнародну мережу Шляхів святого 

Якова (перший сертифікований культурний маршрут Ради Європи).  

Шлях Святого Якова входить до числа пам'яток всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, а перший путівник до Компостели, було 

написано на початку ХІІ ст., під час хрестових походів та реконкісти. 

Взагалі Шляхом Святого Якова у пройшли 68 осіб, у 80-му – 209,  90-

му – 4 918, у 2000 році – 55 004, у 2010 –- 272 383, у 2019 – майже 350 

тисяч людей. Українців на іспанському Шляху святого Якова поки не 
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так багато, як представників інших країн. Але щороку їх кількість 

збільшується (якщо у 2004 р. – 30, то вже у 2019 р. – 1052) [4]. 

Початкових точок маршруту є дуже багато, але всі вони 

приводять до міста Компостела. Найстарішим маршрутом – 

Primitivo, що має протяжність близько 321 км та розпочинається в 

Ов'єдо (Іспанія). Це важкий маршрут (постійні підйоми та спуски у 

горах) промаркований, але він має обмежену кількість місць для 

ночівлі. Найвідомішим є французький маршрут тривалістю 800 км 

(близько 40 днів). Маршрут розпочинається у м.Сен-Жан-П’є-де-Пор 

у Франції. Тут найбільш розвинена інфраструктура для туристів, 

кругом розміщені вказівники шляху. У теплу пору року цим 

маршрутом проходить багато людей. Найкоротший маршрут – 

Англійський, що має довжину лише 140 км та тривалість 6 діб. Він 

починається з іспанських портових міст – Ферроль або Ла Корунья, в 

які заходили англійські судна (звідси й назва шляху).  

Для того, щоб пілігриму зарахували маршрут та видали 

сертифікат, він має подолати не менше 100 км пішого 

подорожування, або не менше 200 км велосипедного, заповнити 

паспорт (креденсиаль), який йому видали на початку шляху 

печатками. Більшість людей проходить маршрут після прочитання 

книги Пауло Коельйо, або перегляду фільму 2010 року The 

Way/Шлях, режисера Еміліо Естевеса. 

В тестовому режимі влітку на Camino Podolico мандрівникам 

лише доступні он-лайн довідник та трекінг. За цими матеріалами 

перші проходження здійснили люди, які мають досвід паломництва 

оригінальним Camino de Santiago. Унікальність Подільського шляху 

святого Якова полягає в тому, що в Україні формат пішохідного 

культурно-пізнавального туризму ще не був системно впроваджений, 

і досвід Camino Podolico може стати цінним для різних регіонів 

України. Ініціатори мають намір продовжити в майбутньому шлях до 

кордону з Європейським Союзом, аби приєднатися до Європейської 

федерації Шляхів святого Якова. Такий туризм може бути вигідний 

не лише мандрівникам, а й місцевим жителям, оскільки сприятиме 

покращенню економіки у громаді завдяки туристам які залишаються 

на ночівлю та відвідують туристичні об’єкти та музеї.  

Ще одним прикладом інноваційного туристичного продукту є 

створення індустріальних турів в промислових регіонах сходу 

України. Цей вид туризму виступає як стратегічний напрямок 

місцевого розвитку, сприяє покращенню економічної ситуації 
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дестинації, дозволяє перетворити депресивні регіони із закритими 

шахтами на туристичні кластери. Це дає нові робочі місця та 

додаткові надходження до місцевих бюджетів, паралельно 

розвиваючи інфраструктуру.  

Необхідно зазначити, що на туристичному ринку України 

найбільш поширеними є поодинокі екскурсій на промислові 

підприємства. Проте попит на кількаденні тури періоду уїк-енд 

перевищує пропозицію.  

За підтримки міжнародної організації ПРООН на території 

Донецької та Луганської областей з’явився новий туристичний 

маршрут, що отримав назву «Шлях, позначений сіллю». Емблемою 

маршруту обрали солонець – рослину зеленого та рожевого кольору 

яка росте на солончаках. Раніше саме завдяки солонцю дізнавалися, 

де шукати сіль. Індустріалізація Донбасу розпочалася саме з солі. 

Вугілля взялися шукати саме тому, що було потрібне альтернативне 

джерело енергії. Треба було підтримувати діяльність солеварень у 

Бахмуті, які випарювали сіль, і не вистачало палива [5]. 

Ключовими об’єктами маршруту стали міста Бахмут, 

Лисичанськ, Слов’янськ та Костянтинівка (місто в Краматорському 

районі, яке зараз є зручним логістичним вузлом – там зупиняється 

поїзд Інтерсіті з Києва). Також є низка дрібних об’єктів. Врешті 

«Шлях, позначений сіллю» об’єднує десятки геологічних, 

історичних, природних локацій, фермерські господарства. Вони 

знаходяться в містах Слов’янськ, Маяки, Ямполь, Крива Лука, 

Торське, Званівка, Соледар, Бахмут, Олександро-Калинове, 

Лисичанськ і Кремінна.  

Розроблено декілька турів: автобусний чотириденний «Шлях, 

позначений сіллю» (Слов’янськ – Лиман – Кремінна – Лисичанськ – 

Бахмут – Соледар – Олександро-Калинове) чи дегустації на Торську 

пивоварню, Торську сироварню (м. Слов’янськ), виноробню 

«Артвайнері», ігристі вина якої витримуються в гіпсових штольнях 

міста Бахмут. Проект реалізується в межах Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 

Європейського Союзу [5]. 

Також активно розвивається гастрономічний туризм. Під 

гастрономічним туризмом прийнято розуміти подорож до певного 

регіону, що передбачає відвідання первинних або вторинних 

виробників продуктів, гастрономічних фестивалів, ярмарок, 

фермерських ринків, кулінарних шоу та демонстрацій, дегустацію 
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якісних страв та напоїв. Як правило під час гастрономічного 

маршруту відбувається відвідання ресторанів національної кухні, 

знайомства з рецептурою, участь в приготуванні національних страв. 

В Україні, завдяки підтримці Проекту Європейського Союзу 

«Географічні значення в Україні» та спільності Слоу фуд протягом 3-

х останніх років активно розвиваються регіональні винні і 

гастрономічні туристичні маршрути – Дороги вина та смаку України. 

Ці маршрути розробляли на принципах «Слоу Тревел» з метою 

поширення цінності традиційних продуктів і напоїв, локальних 

етнічних спільнот. зберігачів локальних кухонь. До складу Дороги 

вина та смаку України входять: Дороги вина та смаку Української 

Бессарабії, Дорога Вина та Смаку Закарпаття, Дорога вина та смаку 

Херсонщини, Дорога вина та смаку Прикарпаття, Дорога вина та 

смаку Слобожанщини та ін. 

Найактивніше розвиток гастротурів відбувається на території 

Одеської, Херсонської, Закарпатської областей. Започаткувала низку 

еногастрономічних маршрутів – «Дорога вина та смаку української 

Бессарабії» до якої увійшло більше 20 виробників продуктів 

Одеського регіону. Було створено більше 900 км туристичного 

маршруту. 

Також за підтримки Українського культурного фонду буде 

реалізована проект Проєкт ―Гастромандрівка слідами українських 

літераторів‖. Цей проект було подано Верховинською селищною 

радою спільно з громадською організацією «Дорога смаку 

Прикарпаття». Проект передбачає створення двох маркованих 

гастрономічних маршрутів. Перший, розрахований на 2 дні – 

лінійний, проходить між селами Криворівня, Красноїлля, Бистрець, 

Буркут та селищем Верховиною Верховинського району. Другий – 

одноденний кільцевий маршрут містом Івано-Франківськом. У 

концепції проєкту висвітлення літературної спадщини Лесі Українки, 

Станіслава Вінценза, Параски Плитки-Горицвіт, Петра Шекерика-

Доникового, Гната Хоткевича та Івана Франка. Маршрут буде 

прокладено історичними місцями та доповнено гастрономічною 

спадщиною. По дорозі на маршрутах турист зможе спробувати 

спеціальну гуцульську кухню у гуцульських садибах, ресторанах яку 

любили та куштувати літератори [6]. 

Розвиток гастрономічного туризму є важливим елементом 

відновлення та зміцнення туристичної інфраструктури та сприяє 

розвитку сільських територій через підтримку фермерських 
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господарств. Особливу роль у гастротуризмі відіграють активні 

громади та невеликі локальні виробники з продукцією свого регіону, 

з традиціями виробництва та споживання автентичних або 

традиційних страв та напоїв. У світовому контексті гастрономічний 

туризм сприяє сталому розвитку територій. 

Зазначимо, що гастрономічні тури були розроблені та 

запропоновані на туристичному ринку і підрозділом готельної 

мережі Reikartz Reikartz Travel Ukraine. Спеціалізований «Винний 

тур Закарпаттям» включає: тематичну вечерю у супроводі сомельє і 

розповідь про культуру вина, нюанси його вибору та поєднання зі 

стравами; відвідання виноробні з дегустацією вина; анімаційну 

програму на тему вина та виноробства; майстер-клас з приготування 

напоїв на основі вина; відвідання виноробні «Чизай» з дегустацією 

вина та музею винороба Чиза; вечерю зі сліпою дегустацією 

українських вин.  

Отже, популяризація та промоція проводиться в основному на 

національному рівні, а у свідомості громадян закріплюється 

розуміння «відпочивай вдома – допомагай власній державі». 

Посилюється взаємодія органів державного управління сфери 

туризму, фахівців сфери туризму, місцевих громад для створення 

конкурентоспроможних туристичних маршрутів.  

Відбувається відновлення сфери туризму, розробка та 

впровадження нестандартних інноваційних маршрутів (культурних, 

індустріальних, гастрономічних). 
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3.2. Розвиток вітчизняного туризму в умовах пандемії COVID-19 

 

В сучасних умовах господарювання туризм відіграє важливу 

роль у вітчизняній економіці. Туристична індустрія України в 

основному представлена представниками малого та середнього 

бізнесу, які створюють нові робочі місця, сплачують податки у 

місцеві бюджети, розвивають інфраструктуру та створюють колорит 

місцевих регіонів тощо. Туризм створює нові атракції, популяризує 

невідомі місця та туристичні об’єкти, дає можливість культурного 

розвитку відвідувачам, сприяє оздоровленню населення.  

Гавдей С.В. зазначає, що туристична галузь є тим сектором, 

який формує доходи мільйонів людей і дозволяє мільярдам більше 

дізнатися про власну та іншу культури, а також навколишній світ. 

Деякі країни визначають туристичну галузь провідною і 

визначальною для своєї економіки, оскільки вона дає близько п’ятої, 

а той більше частини ВВП [1].  

Туризм в Україні розділений на внутрішній (в межах України) 

та зовнішній (виїзний). Внутрішній туризм представлений великою 

кількістю суб’єктів господарювання, що забезпечують відпочинок та 

рекреації для туристів, зокрема, це туристичні оператори та 

туристичні агенти, інші суб’єкти господарювання, що надають 

послуги харчування, проживання, перевезення тощо. Об’єктами 

туризму в Україні є музеї та культові споруди, замки та географічні 

об’єкти, рекреаційні зони в Карпатах, узбережжя Чорного та 

Азовських морів, інші об’єкти. Внутрішній туризм орієнтований на 

задоволення попиту громадян України, а також іноземців із країн 

Європи, Азії та інших регіонів. Щодо видів внутрішнього туризму, 

то туристи відають перевагу пляжному відпочинку, гірському, 

релігійному, зеленому видам туризму.  

Зовнішній туризм представлений туроператорами та 

туристичними агентствами, авіакомпаніями та автобусними 

компаніями, що здійснюють перевезення туристів. З отриманням 

безвізового режиму для громадян з біометричними паспортами між 

Україною та Європейським союзом у 2017 році активізувалися 

подорожі українських туристів за кордоном. До пандемії COVID-19 в 
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українських туристів попитом користувалися країни Європи, особливо 

пляжний відпочинок в Хорватії, Туреччині, Єгипті, Болгарії, а також 

країни Карибського басейну та Індійського басейну. 

Проблематика розвитку вітчизняного туризму в умовах пандемії 

COVID-19 висвітлена у наукових працях багато вчених, зокрема 

досліджують Гавдей С.В., Машіка Г.В., Горюнова К.А., Гончаренко 

Я.Є., Шуканова А.А., Федій О.А., Шуканов П.В., Троян М.Ю., 

Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Макаренко Т.М. та інші. 

Машіка Г.В. та Горюнова К.А. зазначають, що туристична 

галузь – одна з перших сфер української економіки, що потрапила 

під удар COVID-19. Нині сектор туризму є одним з найбільш 

постраждалих від пандемії COVID19, що впливає як на попит, так і 

на про позицію. Це провокуватиме подальший регрес в умовах 

слабкої світової економіки, геополітичної, соціальної та торгівельної 

напруги, а також нерівномірної ефективності серед основних виїзних 

ринків подорожей [2].  

Гончаренко Я.Є. вважає, що складна економічна і соціальна 

ситуація в Україні, в рази посилена пандемією, стримує розвиток 

туристичної індустрії, зводячи нанівець багаторічні зусилля 

керівництва країни та бізнесу із стабілізації галузі [3]. 

Для того, щоб дослідити вплив пандемії COVID-19 на 

вітчизняний туризм розглянемо та проаналізуємо кількість туристів, 

обслуговуваних туроператорами та турагентами, за видами туризму 

протягом 2017-2020 років в Україні, що наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Кількість туристів, обслуговуваних туроператорами та 

турагентами, за видами туризму за 2017-2020 роки в Україні 

Роки  Кількість 

туристів,  

обслуговуваних  

туроператорами  

та турагентами, 

усього 

У тому числі 

в’їзні 

(іноземні) 

туристи 

виїзні 

туристи 

внутрішні 

туристи  

2017 2806426 39605 2289854 476967 

2018 4557447 75945 4024703 456799 

2019 6132097 86840 5524866 520391 

2020 1957410 11773 1758107 187530 

Джерело: дані Держаної служби статистики України [4] 
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Як можна простежити з таблиці 1, що із запровадженням 

безвізового режиму для громадян з біометричними паспортами між 

Україною та Європейським союзом з 2017 року зростає кількість 

туристів, обслуговуваних вітчизняними туроператорами та 

турагентами. Так у 2017 році було 2806426 обслужених туристів, у 

2018 році їх кількість становила 4557447 осіб, у 2019 році – 

6132097 осіб. У 2020 році у зв’язку із пандемією COVID-19 кількість 

туристів різко скоротилася до 1957410 осіб, що було на 68,07 % 

менше, ніж в 2019 році [4].  

Шодо кількості іноземних туристів, що відвідували Україну, то 

у 2017 році їх було 39605 осіб. У 2018 році кількість іноземних 

туристів зросла до 75945 осіб, а у 2019 році – 86840 осіб. У 2020 році 

кількість іноземних різко скоротилася до 11773 осіб, що було на 

86,44 % менше, ніж попереднього року [4]. 

Чисельність виїзних туристів, що подорожували та 

відпочивали за кордоном з 2017 року зростала. Якщо у 2017 році 

чисельність виїзних туристів становила 2289854 осіб, то у 2018 році 

їх чисельність зросла вже до 4024703 осіб. У 2019 році кількість 

виїзних туристів в Україні була рекордною та склала 6132097 осіб, 

що було на 34,55 % більше, ніж у 2018 році. Це можна пояснити тим, 

що значна кількість громадян України скористались перевагами 

безвізового режиму та відвідували країни ЄС, причому деякі з 

туристів подорожували кілька разів протягом року. Проте у 

2020 році кількість виїзних туристів різко скоротилася до 

1758107 осіб, що було на 71,32 % менше, ніж попередній рік [4].  

Розглядаючи чисельність внутрішніх туристів (тих, що 

подорожували в межах України), бачимо, що у 2017 році їх 

чисельність становила 476967 осіб, у 2018 році – 456799 осіб, у 2019 

році – 520391 осіб. Проте у 2020 році чисельність внутрішніх 

туристів в Україні скоротилася до 187530 осіб, що було 63,96 % 

менше, ніж попереднього року [4]. 

Автори Шуканова А.А., Федій О.А., Шуканов П.В. влучно 

зазначають, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на 

поведінку туристів та їх психічний стан. Так, споживачі туристичних 

послуг стали відмовлятись від запланованих планів туру, 

побоюючись заразитись хворобою, оскільки туристичні подорожі 

збільшують ризик зараження інших пасажирів, тому туристична 

сфера стала однією із сфер, яка не може втримати свої позиції без 

мобільності туристів [5]. 
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Викликом для сучасного туризму стала пандемія COVID-19, 

що вплинула на внутрішній та зовнішній туризм в Україні. Із 

запровадженням вітчизняним урядом та урядами іноземних країн у 

березні 2020 року карантинних заходів пов’язаних із захворюванням 

COVID-19, вітчизняний туризм зазнав серйозних проблем та 

труднощів. Суб’єкти малого та середнього бізнесу, що працюють в 

туризмі, були змушені призупинити свою діяльність, звільняли свої 

співробітників, понесли економічні збитки.  

В першу чергу це стосувалося туристичних операторів та 

туристичних агентів, що організовують подорожі та відпочинок як в 

Україні та за її межами. У 2020 році відбулося призупинення 

продажів туристичних путівок, існуючі подорожі «заморожувалися» 

або переносилися на пізніші дати, кількість охочих подорожувати 

різко зменшилося.  

Понесли втрати також і готелі, хостели, туристичні бази та 

інші заклади, що надавали послуги проживання та відпочинку. 

Зокрема це стосується тих закладів, що функціонують в 

рекреаційних зонах: Карпати, узбережжя Чорного та Азовських 

морів. Відповідно було обмежено роботу закладів харчування: 

ресторанів, кафе, інших закладів харчування. 

Пандемія COVID-19 та карантинні заходи вплинули також і на 

транспортні організації, що здійснюють перевезення пасажирів. Це 

стосується підприємств, що здійснювали автобусні пасажирські 

перевезення, а також авіакомпаній. Зокрема в Європейському Союзі 

та в Україні було призупинено роботу авіакомпаній та закриття 

аеропортів, що суттєво вплинуло на подорожі туристів, а також 

діяльність авіаперевізників.  

Отже, бачимо, що пандемія COVID-19 у 2020 році дуже 

негативно вплинула на вітчизняний туризм, що призвела до 

зменшення кількості подорожуючих, спричинила економічні збитки 

для суб’єктів господарювання, загальмувала розвиток туристичної 

індустрії в Україні. Проте із застосування карантинних заходів проти 

захворювання COVID-19, зменшення кількості хворих та кількості 

смертей від цього захворювання, уряд України та уряди іноземних 

держав вже з середини 2020 року почали скасовувати карантинні 

обмеження, що дозволило туризму відновлювати свою діяльність.  

Як зазначає Гавдей С.В. вітчизняний туризм досі не отримав 

від уряду послідовного та систематизованого порядку дій щодо 

впровадження заходів суб'єктами в секторі подорожей і туризму. 
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Разом із всебічною державною підтримкою урядом туристичної 

галузі потребують доповнень та перегляду окремі положення 

законодавчого забезпечення. Враховуючи ініціативні програми, 

можна зробити висновок про те, що темпи відновлення туризму в 

Україні значно відставатимуть від сусідніх країн і країн членів ЄС. 

З боку держави до цільним було б зробити [1]:  

– введення пільг та стимулів для підтримки туристичного 

бізнесу;  

– оновлення стандартів сервісу для туристів;  

– створення електронного реєстру всіх суб'єктів туристичної 

діяльності; 

– забезпечення прозорого покриття збитків туристів;  

– запровадження податкових канікул для готельних закладів, 

внутрішніх перевезень та культурної індустрії;  

– модернізація зв'язку та мережі Інтернет з метою 

безперебійного якісного зв'язку. 

Як зазначають Троян М.Ю., Школа В.Ю., Домашенко М.Д., 

Макаренко Т.М., що виживання бізнесу в туристичній екосистемі 

сумнівне без постійної державної підтримки, і хоча уряди вживали 

вражаючих заходів, щоб пом'якшити удар по туризму, мінімізувати 

втрати робочих місць та побудувати відновлення в 2021 році та 

пізніше, потрібно зробити більш скоординований спосіб. Серед 

основних пріоритетів політики уряду мають бути [6]:  

– відновлення впевненості мандрівників,  

– підтримка туристичного бізнесу в адаптації та виживанні,  

– сприяння внутрішньому туризму та підтримка безпечного 

повернення міжнародного туризму,  

– надання чіткої інформації мандрівникам та компаніям та 

обмеження невизначеності (наскільки це можливо),  

– еволюція заходів реагування для підтримки потенціалу в 

цьому секторі та усунення прогалин у підтримці,  

– посилення співпраці всередині та між країнами, ˗ побудова 

більш стійкого туризму. 

Перспективи розвитку вітчизняного туризму в умовах пандемії 

COVID-19 полягатимуть в адаптації та пристосуванні суб’єктів 

господарювання туристичної індустрії до карантинних обмежень, що 

діятимуть в майбутньому, оскільки пандемія COVID-19 триватиме 

ще кілька років. До суб’єктів туристичної індустрії буде ставитися 

вимога щодо безпеки як свого персоналу, так і туристів, що 
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передбачатиме обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 (за 

винятком тих осіб, кому вакцинація протипоказана). Важливою 

умовою майбутнього розвитку вітчизняного туризму буде 

обов’язкове дотримання санітарно-епідомологічних норм, зокрема це 

стосуватиметься тих суб’єктів, що обслуговують велике скупчення 

людей: готелі та хостели, заклади громадського харчування, 

авіакомпанії тощо. В розвитку вітчизняного туризму повинен брати 

участь уряд України через Державне агентство розвитку туризму, що 

розроблятиме, впроваджуватиме та координуватиме стратегію 

розвитку вітчизняної туристичної індустрії.  
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4.1. Верховенство закону і верховенство права: 

взаємовиключення чи взаємопоєднання? 

 

Представлений матеріал є продовженням дисертаційного 

дослідження автора на основі монографічних досліджень впродовж 

останнього десятиліття. 

Демократизація українського суспільства, формування 

правової державності та розбудова громадянського суспільства 

вимагають від національної науки теорії держави і права нового 

осмислення змісту та сутності ключових категорій права і закону. 

Необхідність поглиблення знань проблем сутності права і 

закону, їх співвідношення, розрізнення і взаємозв’язку, відповідності 

сутності закону праву підкреслюється нині як у зарубіжній, так і у 

вітчизняній науковій літературі. Розуміння даних проблем є в свою 

чергу визначальним для усвідомлення категорій «правова держава», 

«правова політика», «правовий закон», «легітимація юридичних 

актів» тощо. 

Актуальність проблеми співвідношення права й закону 

зберігається і до сьогоднішнього часу. Причина цієї посиленої уваги 

полягає в тому, що ця, на перший погляд, академічна проблема має 

не тільки теоретичне, а й практично-прикладне значення. У даному 

випадку в вирішенні проблеми співвідношення права й закону 

стикаються різні погляди й підходи. Один із них зорієнтований на те, 

що держава є єдиним джерелом права, що все, що творить держава 

через свої закони ‒ це і є право. 

Інший підхід до вирішення проблеми співвідношення права й 

закону будується на принципово інших постулатах. А власне на 

тому, що право як регулятор суспільних відносин вважається 

відносно незалежним від держави і закону чи навіть передуючим 

закону, наприклад, в якості над історичного природного права чи в 
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якості права суспільного, соціально-історично зумовленого, яке 

розпадається в об’єктивних суспільних відносинах. 

У даному випадку ми маємо справу з цілком іншим право 

розумінням і з іншим уявленням про співвідношення права й закону. 

Держава й право визнаються не тільки відносно самостійними по 

відношенню один до одного інститутами, але і в рівній мірі 

похідними від об’єктивних відносин і умов, що складаються в межах 

громадянського суспільства. Право при цьому визначається не 

інакше як форма вираження свободи в суспільних відносинах, як 

міра цієї свободи, «форма буття свободи, формальна свобода». На 

відміну від права, закон – це «офіційна форма загальнообов’язкового 

нормативного визнання чи невизнання об’єктивно зумовлених мір 

цієї свободи й рівності. За допомогою закону відбувається лише 

формулювання у вигляді норм законодавства, що вже склалися, чи 

таких, що явно складаються форм і норм права (міри свободи). При 

цьому право… в його співвідношенні з законом виступає як джерело, 

уособлення і критерій справедливості» [8, с. 17-20]. 

У відповідності з даним принципом або ознакою жоден 

державний орган, посадова особа, колектив, державна чи громадська 

організація, жодна людина не звільняється від обов’язку 

підпорядковуватися закону. Причому коли мова йде про 

верховенство закону, то він розуміється не в широкому значенні, 

тобто не ототожнюється з правом, а в самому прямому своєму 

значенні як акт, що виходить від представницького органу 

законодавчої влади і володіє вищою юридичною силою. 

Зараз же цілком справедливо відзначається, що широкий підхід 

до поняття «закон» не є науково коректним або практично 

неефективним для правової держави. Треба погодитися з тим, що не 

повинно бути такого стану, коли наказ міністерства діє практично на 

рівні закону, власне кажучи, підмінює його. Тому акти центральних 

органів виконавчої влади не варто було б відносити до законодавства 

Слід особливо підкреслити, що формування і функціонування 

правової держави в будь-якій державі передбачають встановлення не 

тільки формального, але і реального панування закону у всіх сферах 

життя суспільства, розширення сфери його прямого, безпосереднього 

впливу на суспільні відносини. Зрозуміло, що було б спрощено 

вважати, що в умовах правової чи будь-якої іншої держави можна 

взагалі обійтись без підзаконного відомчого регулювання. Особливо 
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це стосується процесу реалізації конституційних законів і положень, 

що містяться в них. 

Статистичні дослідження переконливо доказують, що 

чисельність підзаконних нормативно-правових актів переважає над 

кількістю законів. Постає питання, наскільки це виправдано взагалі 

та яке кількісне співвідношення між законами та підзаконними 

актами можна вважати оптимальним. На наш погляд, законодавчо 

врегулювати всі суспільні відносини неможливо вже чисто фізично. 

До того ж, виконавча влада не може бути витіснена зі сфери 

правотворчості ні з теоретичних, ні з практичних міркувань. 

Для сучасних держав характерне значне зростання ролі 

виконавчої влади у вирішенні соціально-економічних проблем, а 

відповідно і зростання обсягу нормотворчої діяльності. Зростання ролі 

органів виконавчої влади й ріст нормативно-правових актів виконавчої 

влади – два тісно пов’язаних процеси. Не можна посилювати роль 

виконавчої влади, позбавляючи її правотворчих повноважень. 

Досліджуючи шляхи підвищення верховенства закону в умовах 

чисельної переваги актів виконавчої влади над законами, слід 

зазначити, що підвищення верховенства закону в цьому зв’язку 

повинно виражатися в укріпленні його панування як центра всієї 

системи нормативно-правових актів. Один із можливих шляхів у цьому 

напрямі – це збільшення серед законів числа актів кодифікаційного 

типу, що поєднують у собі одночасно збільшення кількості 

узагальнених норм і регулювання суспільних відносин по суті. 

Дійсно, чи можна обійтися без звичайних законів чи 

підзаконних актів в процесі реалізації конституційного права на 

працю, на відпочинок, на охорону здоров’я чи матеріальне 

забезпечення в старості, на випадок хвороби, чи в процесі реалізації 

права на освіту? Звичайно, ні. Відносини, що виникають при цьому 

наскільки складні і багатогранні, що для свого упорядкування вони 

об’єктивно вимагають не одного, навіть найавторитетнішого закону, 

яким є конституційний акт, а систему актів, які взаємозв’язані з ним, 

які розвивають вимоги і приписи актів. 

Та і питання не стоїть про те, чи повинні існувати поряд із 

законами і підзаконні, відомчі акти. Існування їх неминуче. 

Існування їх зумовлено самою природою і характером відносин, що 

ними регулюються. Мова йде про те, щоб ці акти не домінували у 

кількісному і якісному відношенні в загальній системі нормативно-

правових актів. А головне, щоб, розвиваючи і деталізуючи положення, 
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що містяться в законах, підзаконні акти не спотворювали сутності і 

змісту самих законів. 

У даний час, як свідчить практика, положення таке, що закон у 

багатьох державах, формально, будучи основним головуючим 

юридичним актом, насправді ж фактично «розчиняється» в системі 

підзаконних , а точніше відомчих актів. Про це багато говорилося як 

у вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Факти підтверджують 

справедливість даного твердження [6,с.563]. 

Слід зазначити, що всебічному уявленню про природу права і 

закону, їх взаємозв’язок сьогодні заважають, як видається, залишки 

однобічного підходу до розуміння права, а саме, розуміння його як 

лише юридичного, позитивного права, як результат діяльності 

держави, її органів, зведення його сутності і змісту в найкращому 

разі до закону. Наприклад, «право. – пише академік НАН України 

Ю.С.Шемшученко, – система соціальних загальнообов’язкових норм, 

дотримання і виконання яких забезпечується державою. Історія 

розвитку права тісно пов’язана з виникненням і розвитком 

держави» [13, с. 5]. 

Вітчизняне правознавство визнає необхідність існування 

закону, правового за своїм змістом та сутністю. Сучасне розуміння 

права передбачає визнання людини найвищою соціальної цінністю, а 

забезпечення та реалізацію невід’ємних прав і свобод людини і 

громадянина – головною метою діяльності державної влади, яка 

реалізує свою компетенцію тільки в межах Конституції та законів 

України. Не викликає заперечень також необхідність верховенства 

закону в системі нормативно-правових актів. Але, при цьому, ні 

створення правового законодавства, ні реалізація верховенства 

правового закону неможливі без визначення в юридичній науці 

сутності, змісту, юридичних ознак правового закону та його 

верховенства, без механізму становлення та реалізації верховенства 

правового закону, соціальне призначення якого бути основою 

реалізації принципу верховенства права в Україні. 

Принцип верховенства права не тотожний принципу 

верховенства закону. Дана позиція в основному підтримується 

більшістю дослідників [1, с. 114-117; 9, с. 7-11]. 

Принцип верховенства права має самостійний характер, коли 

саме право трактується як явище, що виникає і існує незалежно від 

держави, від діяльності її законодавчих та інших органів. 
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Звертаємо увагу на те, що сьогодні в Конституції України 

офіційно закріплено принцип верховенства права. Вказаний принцип 

у правовій державі визначає умови життєдіяльності всього 

соціального організму, тобто створення, існування і функціонування 

державних органів і громадських організацій, соціальних 

спільностей, ставлення до них, а також взаємовідносини окремих 

громадян, а тому він є базовим, найбільш значущим [4, с.124]. Але 

цей принцип не слід протиставляти принципу верховенства закону, 

як це іноді має місце, оскільки це хибно як у теоретичному, так і у 

практичному аспектах, особливо для правозастосовчої діяльності 

державних інституцій . 

Як справедливо відзначають В. Я. Тацій та Ю. М. Тодика, 

розгляд принципу верховенства права поза верховенством 

Конституції і законів – це шлях до беззаконня й уседозволеності, а 

визнання тільки принципу верховенства закону поза системним 

розумінням принципу верховенства права, шлях до прийняття 

несправедливих, негуманних, недемократичних законів та інших 

нормативно-правових актів. Отже, принцип верховенства закону 

зберігає своє значення і сьогодні, більш того, він розглядається як 

принцип основ конституційного ладу [10, с. 3-18; 12]. Принцип 

верховенства закону відбиває корінний принцип демократизму, 

належність влади народу й здійснення її, насамперед, безпосередньо 

та через представницькі органи влади. Маючи вищу юридичну силу 

серед інших нормативно-правових актів, закон характеризується по 

відношенню до них верховенством. Питання верховенства закону 

досить непросте і, незважаючи на тривалу історію його обговорення, 

залишається актуальним і в наш час. 

Рух України по шляху демократичної правової держави 

значною мірою пов’язаний з підвищенням ролі закону, 

забезпеченням його верховенства в суспільстві й державі. Це 

значить, що закони є правовою основою всіх інших правових актів, 

що приймаються в Україні, які не можуть суперечити нормам 

Конституції та законів. У рамках більш загального принципу 

верховенства права верховенство закону в системі нормативно-

правових актів зумовлює високу якість усієї системи права, створює 

основу для її єдності та внутрішньої узгодженості. 

Верховенство Конституції та законів України характеризує 

право з точки зору верховенства його формальних джерел – 

Конституції та законів у системі нормативно-правових актів органів 
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державної влади та місцевого самоврядування, актів, які 

приймаються органом найширшого народного представництва – 

парламентом, сформованим на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права. Особливе місце парламенту в системі органів 

державної влади означає особливий статус його актів. Принцип 

верховенства Конституції, до речі, прямо закріплений у 

ст. 8 Конституції України. Згідно з частиною 2 цієї статті, 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй». Важко погодитися з деякими 

вченими, які заперечують сам факт існування в Конституції України 

принципу верховенства закону [1, с. 12]. 

Прямого формулювання даного принципу немає, але він слідує 

із самого змісту норм Конституції, зокрема, тієї ж ст. 2, про що 

йшлося вище. 

Конституція набуває верховенства у правовій системі в силу 

багатьох факторів. Вона є, насамперед, установчим актом, 

характеризується високим рівнем легітимності. Конституція регулює 

фундаментальні відносини у суспільстві: закріплює основи 

соціально-економічного ладу, відносини влади, права та свободи 

людини й громадянина. У силу цього факту норми Конституції 

набувають значення первинності в системі законодавства.  

М. І. Козюбра зазначає, що «верховенство Конституції полягає 

в її пріоритеті щодо інших законів і підзаконних актів, які мають 

прийматися на основі Конституції і відповідати їй… Воно випливає з 

самого змісту Конституції як Основного Закону, характеру 

конституційного регулювання, зокрема таких його властивостей, як 

первинність та універсальність» [3, с. 6]. 

Принцип верховенства закону базується на Конституції, яка, 

будучи Основним Законом, закладає базу для визнання принципу 

верховенства закону в правовій системі. Цей принцип полягає в тому, 

що закон має перевагу над рішенням виконавчої влади, яка повинна 

керуватись законом у своїх діях, не може втручатись у сферу 

законодавчого регулювання, сферу громадянських прав, не маючи на 

те особливих повноважень. Закон також має перевагу над рішенням 

органів правосуддя, які повинні поважати й дотримуватись законів. 

У кожній правовій системі принцип верховенства закону має 

свою специфіку. Тому немає єдиного, універсального, придатного для 

будь-якої правової системи принципу верховенства закону. Місце й 
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роль закону серед джерел права залежить від багатьох обставин: 

форми правління, форми державного устрою, державно-політичного 

режиму, характеру правової системи, складу джерел права тощо. 

В умовах розподілу влади в правових системах держав, що 

виникли після розпаду СРСР, принцип верховенства закону 

виражається перш за все в тому, що закон залишається основним 

джерелом писаного права. Важливо, що закон при цьому видається 

органом, для якого формулювання загальнообов’язкових правил 

поведінки є основним призначенням. У цьому полягає одна із суттєвих 

рис концепції верховенства закону в умовах розподілу влади. 

Дуже важливий прояв верховенства закону полягає в тому, що 

в законі і тільки в законі, перш за все в Конституції держави, 

закладаються, виражаються відправні, фундаментальні принципи ідеї 

побудови й розвитку правової системи країни. Ніхто, крім 

законодавця, не може вносити змін у правовий фундамент держави. 

Ні теоретично, ні практично в державі не може бути двох центрів, які 

б будували правову систему на різних, тим більше протилежних 

принципах. Ці принципи формулюються одним центром, яким є 

законодавча влада, і містяться в законі. Відбувається це завдяки 

тому, що власне законодавча влада володіє, звичайно, установчими 

повноваженнями. М.М. Коркунов зазначає, що «вимога, щоб закони 

видавалися не інакше як за участю народного представництва, має 

той сенс, що тільки акти, видані таким порядком, отримують 

формальну силу закону» [5, с. 261]. Тому що тільки закон як 

результат безпосереднього волевиявлення народу або його 

представницького органу порівняно з іншими нормативно-

правовими актами має особливі можливості для забезпечення 

інтересів суспільства в цілому, а особлива демократична процедура 

його підготовки й прийняття створює передумови для відображення 

в нормах закону обґрунтованих і найбільш ефективних засобів 

захисту суспільних інтересів. Таким чином, верховенство закону 

забезпечує реальність і незмінність прийнятих суверенним народом 

настанов [7, с. 13-14]. 

Реалізація принципу верховенства закону потребує 

удосконалення юридичних гарантій провідної ролі закону в правовій 

системі України. Деякі з них уже реалізовано в чинній Конституції. 

Так, Конституцією встановлені виключні суб’єкти законодавчих 

повноважень: народ через референдум (ст. 69 Конституції) і 

Верховна Рада України (ст. 75 Конституції). Що стосується інших 
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гарантій, то, на наш погляд, було б доцільно визначити в 

спеціальному законі юридичні наслідки порушення законів органами 

та посадовими особами центральної та місцевої виконавчої влади і 

місцевого самоврядування, а також визначення органів контролю й 

нагляду за конституційністю й законністю актів усієї гілки 

виконавчої влади, а також місцевого самоврядування. 

Розглядаючи співвідношення закону з іншими актами 

виконавчої влади, можна прийти до висновку, що поняття «під 

законності» актів виконавчої влади в умовах утвердження принципу 

розподілу влади наповнюється новим змістом. У буквальному 

розумінні слова підзаконними можуть вважатися тільки ті 

нормативно-правові акти виконавчої влади, які видані для виконання 

й розвитку законів; щодо актів, виданих у порядку реалізації власних 

повноважень органами виконавчої влади і які спираються 

безпосередньо на Конституцію держави, більш точно 

використовувати поняття конституційності актів. 

Аналіз практики підготовки, прийняття й виконання 

нормативних актів, в тому числі й законів, дає немало прикладів 

відходу від положень доктрини верховенства закону. Послаблення 

принципу верховенства закону деформує всю правову систему, 

створює підставу для внутрішньої неузгодженості нормативно-

правових актів, посилює вплив суб’єктивного фактора, що веде до 

порушення законності.  

Отже, втілення в суспільних відносинах принципу верховенства 

закону забезпечує гармонійний розвиток правової системи і її 

складових частин, гуманізм і демократизм державного ладу. 
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4.2. Directions of improvement of administrative management 

of medical institutions 

 

The development of market relations in the medical field is due to 

the reform of the domestic health care system and the introduction of 

health insurance. In this regard, the introduction of administrative 

management in the health care system is becoming increasingly important. 

To implement effective activities, it is necessary to implement 

quality management that will provide a management system to obtain high 

results at low cost. Management, as a science that emerged in the late 

twentieth century is designed to ensure a high level of management in 

enterprises of various forms of ownership and organizational and legal 

form. 

Despite the fact that administrative management as a science 

originated a long time ago (late XIX - early XX centuries), the discussion 

on defining the essence of administrative management does not subside to 

this day. This is due to the different approaches to understanding the 

basics of administration. 

Today, the efficiency of the enterprise, including health care 

facilities, can be maintained through the introduction of an administrative 

management system aimed at solving management problems. 

The system of administrative management consists of two 

subsystems: 

• organizational management system; 

• personnel management system. 

The experience of managing medical institutions in economically 

developed countries shows that administrative management should be an 

integral part of the health care system, due to the reform of this sector in 

our country. 

Thus, it can be concluded that the administrative management of 

health care facilities should cover two main areas: effective management 

of the medical institution and effective management of personnel. 
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Management can be considered the activities of any doctor who has 

a staff, unit or health care facility under his authority. 

The reform of health care facilities in Ukraine, namely, the 

transition from a budget organization to a municipal non-profit enterprise 

will facilitate the application of methods, principles and functions of 

administrative management in their activities. 

The way to increase the efficiency of management of medical 

institutions is, first, through improving the quality of management. Of 

course, the reforms of any country depend on the history of this country, 

on economic and social infrastructure, but even the initial consideration of 

reforms, not to mention their development and implementation, should 

begin with an understanding of the role and functions of management. The 

activities of health care organizations in market conditions are changing 

significantly. It acquires new forms of interaction with the environment. It 

becomes necessary to work in the market. The market environment will 

displace unviable medical organizations, reject ineffective forms and 

methods of management [1]. 

In these conditions, medical institutions must have a reliable 

management system (quality of the relationship between the management 

and the managed system), able to ensure sustainable growth, as well as 

innovative development of health care facilities in a dynamic and 

unpredictable market. 

Thus, the transformation of medical institutions from ordinary 

consumers of budgetary resources into independent economic entities, the 

development of new various forms of ownership and their legal equality, 

the transformation of market pricing elements into medical services, 

business and marketing activities, the introduction of compulsory and 

voluntary health insurance and other innovations require a significant 

reform of management methods and style. 

However, today the main problems in the field of health care in 

Ukraine are the imbalance in the number of doctors and nurses, lack of 

motivational incentives to work and insufficient social protection of health 

care workers, low salaries of health workers, a small proportion of 

medical managers in the specialty "administrative management", etc. 

In this regard, the management system in health care organizations 

must have organizational flexibility, features of a self-regulatory system 

that allows and is able to respond effectively, adapt to changes in the 

external environment, market and technology to survive and achieve the 

goals. 
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Management activities are based on methods of qualitative 

influence of the management system (subject of management) on the 

objects of the managed system (teams, individual employees, etc.) of 

medical organizations, in the process of which management decisions are 

made to achieve the ultimate goal of organizations health care [2]. 

The management of a medical institution should be carried out not 

only by persons with medical education, but also by managers. Because 

the manager or manager is a highly qualified leader who is able to plan 

and organize the work of the team to perform tasks in the shortest possible 

time with the least cost and most profit. Heads of medical institutions 

must have at least two educations: medical and economic or legal. 

The professional activity of the manager of a medical institution 

includes [3]: 

- analysis of economic and social processes, drawing up plans and 

programs; 

- formation of business plans for the development of the industry, 

region; 

- formation of a quality system for the provision of medical services 

- development of a management strategy for a medical institution; 

- management of the potential of the medical institution; 

- development and implementation of innovative projects; 

- establishing communication links between medical staff and 

patients; 

- control and evaluation of the personnel of the organization; 

- holding meetings, conferences, business communication; 

- negotiations with other business entities, charitable organizations, 

etc.; 

- relations with charitable international organizations, international 

medical institutions. 

One of the real opportunities to improve the efficiency and quality 

of health care is in the field of health care management. The growing role 

of strategic health management requires a scientific approach to solving 

organizational problems of management staff. 

The vast majority of decisions are made without taking into account 

modern technologies of organization of the management cycle, as a result 

there are no clearly developed plans for their implementation and control 

system. 

The main product of management is management decisions, the 

analysis of which allows to objectively assess the organization of the 
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management process, types of management at different levels, the nature 

of interaction, justify the organizational structure of management, 

distribution of functions by levels and links, make suggestions for 

organizing management staff, its number and composition. 

Management decision is the result of analysis, forecasting, 

optimization, economic justification and choice of alternatives from many 

options to achieve a specific goal. 

We can also say that the management decision is a creative process 

of the leader to determine the optimal set of actions to solve the problem. 

The decision is the main form and specific product of managerial work. 

The conditions for ensuring the quality and efficiency of 

management decisions are [4]: 

- the use of scientific methods in making management decisions; 

- study of the impact of economic and financial patterns on the 

effectiveness of management decisions; 

- providing management with reliable information; 

- use of scientific methods of forecasting, functional-cost analysis, 

economic justification of a separate management decision; 

- making several options for management decisions and comparing 

them; 

- legal basis of the adopted management decision; 

- automated collection of information and its processing; 

- formation of system of motivation of the high-quality and 

effective decision; 

- development of a mechanism for implementing management 

decisions. 

It is difficult for a manager with only a medical education to fulfill 

the listed conditions of improving the quality and efficiency of the 

management decision on the development of a medical institution, 

optimization of financial resources, improving the quality of service. 

Therefore, starting from 2019, the functions of managers are distributed in 

medical institutions, namely: the functions of the director of the 

institution, which should deal with issues related to economic activities, as 

well as the functions of medical director, which should ensure the solution 

of medical issues [3].  

In accordance with the order of the Ministry of Health of Ukraine 

dated 31.10.2018, from 2022 only those persons who will have a degree in 

management will be able to hold the position of director of a medical 

institution. 
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An effective way to achieve the quality of management of a 

medical institution is to use a systematic approach, which is the 

interaction of all elements of the system [5]. 

In accordance with international quality management standards, 

there are four groups of processes of the quality management system of a 

medical institution: 

Group I - is the responsibility of the head of the medical institution; 

Group II - is the management of resources to ensure the treatment 

process; 

Group III is the processes associated with medical care (preventive, 

curative, diagnostic, rehabilitation, patient care, etc.); 

Group IV are the processes associated with the evaluation and 

monitoring of a particular activity. 

The effectiveness of the management of a medical institution 

affects its competitiveness. The following factors of a competitive medical 

institution can be distinguished (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Factors of competitiveness of a medical institution 
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Healthcare facilities must meet the challenges of reforming the 

health sector, namely: apply new management models, form competitive 

paid services, apply differentiation of funding sources, use innovative 

technologies, new methods of business planning, adhere to international 

quality standards provision of medical services, etc. 

The analysis of the activity of medical institutions of Ukraine made 

it possible to suggest the following ways to ensure the efficiency of 

institution management (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Directions for ensuring the effectiveness of the management of the 

medical institution 

 

The main direction of ensuring the effectiveness of the management 

of the medical institution is financial support, as it depends largely on the 

improvement of all other areas. In the process of health care reform, 

health facilities have been given more rights and opportunities to make 

decisions about their financial support. Therefore, in order to ensure 

innovative development (the latest medical equipment), improve the 

quality of medical services, increase the productivity of medical staff, the 

management of the medical institution needs to make effective and 

efficient decisions on ways to increase their own revenues. 

In turn, this characterizes the manager as a highly qualified 

manager who uses all opportunities, in accordance with the law and his 

powers, to ensure the efficiency of the institution. 

Summarizing the above, we can conclude that administrative 

management in health care facilities is the activity of managing a medical 
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institution and managing medical staff in order to ensure high efficiency 

of health care facilities at low cost and full satisfaction of the needs of the 

population in quality medical services. 
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4.3. Обґрунтування доцільності та актуальності формування 

профілю ризиків накопичувального пенсійного забезпечення 

інноваційними засобами Google-Trends  
 

Фінансова нестабільність та наростаюче демографічне 

навантаження, постійний дефіцит Пенсійного фонду та збільшення 

обсягу коштів Державного бюджету на його покриття, високий 

рівень тінізації економіки та низький рівень заробітних плат 

створили сприятливі умови для розвитку недержавного пенсійного 

забезпечення. В одночас досі не відбулося запровадження 

загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні. 
Так, згідно зі Звітом «Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: 

оцінка та рекомендації», в якому були підведені підсумки 

п’ятнадцятирічного періоду розвитку системи недержавного 

пенсійного забезпечення та представлені рекомендації щодо 

сприяння формуванню пенсійних заощаджень офіційні показники 

системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні мають 

негативні тенденції. Сума коштів, акумульованих недержавними 

пенсійними фондами, станом на початок 2019 року склала 

2745,2 млн. грн. (або трохи більше $ 100 млн.), що в розрахунку на 

одного учасника системи в середньому становить 3210 грн. 
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(еквівалент $ 115). До участі у недержавному пенсійному 

забезпеченні залучені лише 855 тис. учасників, або приблизно 5% 

працездатного населення. Такі показники діяльності фактично 

ставлять під сумнів спроможність недержавних пенсійних фондів 

генерувати позитивний довгостроковий інвестиційний дохід та саму 

доцільність їхнього існування при збереженні моделі організації 

діяльності, системи управління та умов функціонування, які наразі є. 

Це пояснюється сукупністю причин, серед яких: несприятлива 

макроекономічна ситуація, відсутність розвинутих ринків капіталу й 

надійних фінансових інструментів, низький рівень доходів населення 

і нерозуміння необхідності заощаджувати на пенсію, брак інформації 

про існування недержавних пенсійних схем, дороговизна 

недержавних пенсійних фондів для учасників [15]. 
Запровадження комплексу додаткових заходів, зокрема 

пов’язаних із належним розкриттям інформації про діяльність 

недержавних пенсійних фондів, посиленням пруденційних 

регулятивних правил та нагляду за їхнім виконанням тощо 

сприятиме зниженню агентських ризиків при удосконаленні моделі 

організації діяльності з накопичувального пенсійного забезпечення 

та системи управління недержавними пенсійними фондами з 

відповідним інструментарієм внутрішнього контролю, функціями 

ризик-менеджменту і внутрішнього аудиту. Для підтвердження 

актуалізації такої думки у суспільстві розпочато пошук підходів до 

можливого визначення закономірностей зацікавленістю темою 

недержавного пенсійного забезпечення, аналізу сформованого 

інтересу до цієї теми, думок і впевненості суспільства у визначенні 

сутності мовно-термінологічного переліку з цього напряму. 

У сучасних умовах вітчизняні та зарубіжні пошукові системи 

не тільки накопичують та згруповують інформацію, що 

забезпечується сучасним пошуковим інструментарієм. Дослідження 

статистики пошукових запитів останнім часом набуває 

розповсюдження та особливої актуальності [5, 10] і є потужними 

статистичними та аналітичними системами. Так, компанія Google 

пропонує велику кількість інструментів, які можуть 

використовуватися спеціалістами різних напрямів. Вітчизняні та 

зарубіжні дослідники використовують GoogleTrends здебільшого для 

аналізу маркетингової інформації [1], але останнім часом цей 

аналітичний інструмент використовується для аналізу політичних 

процесів [20], сфери бізнесу та підприємництва [22]. Низка 
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дослідників проводять порівняльні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних інструментів, що доповнюють один одного при 

вирішенні різних завдань що пов’язані із суспільними 

процесами [20, 25]. Інтелектуальна пошуково-аналітична система 

GoogleTrends використана у аналізі розвитку кредитування [12], а 

також для короткострокового прогнозування макроекономічних 

змінних [2]. Доведена успішність застосування веб-аналітичного 

інструментарію Google Trends в соціогуманітарних та 

бібліотекознавчих дослідженнях [17], а також при оцінці інтересу 

до теми інновацій через пошук в Google [24]. 

У той же час для попередження ризиків у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення актуальним є використання інструментарію 

Google для визначення зацікавленості даною темою [1, 2, 5, 10, 12, 

17, 20]. Розвиток механізмів удосконалення ризик-орієнтованого 

підходу досліджено в праці [26], що розглядає сферу 

накопичувального пенсійного забезпечення. 

В статті доцільно проаналізувати досвід використання сервісу 

Google-trends у сфері пенсійного забезпечення, зокрема недержавного 

пенсійного забезпечення та його ризиків. Ефективність використання 

інструментів Google-trends зацікавлених користувачів інформації щодо 

недержавного пенсійного забезпечення та його ризиків показав 

зростаючий інтерес до нього. Стратегічним напрямом є питання 

забезпечення більшого доступу до відкритих даних та сприяння 

більшому доступу населення до Інтернет-ресурсів, оскільки присутня 

перспектива розвитку стандартів щодо відкритих даних у відкритих 

інформаційних мережах.  

Окремих досліджень, що аналізують можливості сервісу 

Google-trends для аналізу попиту користувачів у пошукових системах 

мовно-термінологічного визначення недержавного пенсійного 

забезпечення, не виявлено.  

Отже, представлений досвід використання пошукових систем 

Google є прогресивним і актуальним для можливості вирішення 

завдання з аналізу рівня зацікавленості користувачів у світі і зокрема 

в Україні темою накопичувального пенсійного забезпечення.  

Для вирішення цього завдання використано Google Trends − 

сервіс, що дозволяє визначити інтереси цільової аудиторії, 

проаналізувати попит на товари або послуги, відстежити поточні і 

минулі тренди, популярні події, а також дізнатися кількість запитів в 

Google з різних регіонів за певними ключовими словами [23]. 
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Головною відмінністю Google Trends є надання користувачам 

не кількісних показників, а якісних, тобто наскільки цей запит 

популярний щодо загальної маси запитів в Google. Google Trends 

передбачає не тільки відстеження популярності новин і товарів, які 

шукають користувачі в Інтернеті, але й відстеження активності 

цільової аудиторії, аналіз динаміки пошукових запитів за певний 

період часу та виявлення сезонних залежностей. Одна з корисних 

функцій Google Trends - це можливість отримати уявлення про 

популярність запиту щодо певного регіону світу або країни та 

використовувати їх для оцінки впливу географічного чинника. 

Перевагою даного сервісу є не тільки виявлення найбільш стійких 

популярних запитів в цілому, але й отримання статистики за обраний 

проміжок часу для подальшого аналізу. 

Огляд наукових праць доводить, що Google Trends є дієвим 

інструментом не тільки для дослідження ринку і збору статистичної 

інформації, але й для прогнозування попиту та прийняття остаточних 

рішень у бізнесі [22]. 

Найпоширенішою сферою використання Google Trends є аналіз 

маркетингової інформації для SEO- просування. Для цього 

визначаються ключові слова та на їх основі тренди та 

використовується аналіз циклічності даних. Крім цього, методика 

GoogleTrends максимально використовується в сфері інформаційних 

технологій [24].  

Тематику фінансового ризик-контролю досліджено у праці 

[27]. Також дані пошукових запитів Google Trends використовуються 

для прогнозування макроекономічних змінних [2].  

Ефективність використання інструментів Google Trends 

зацікавлених користувачів інформації щодо недержавного 

пенсійного забезпечення показав зростаючий інтерес до нього. 

Стратегічним напрямом є питання забезпечення більшого доступу до 

відкритих даних, оскільки присутня перспектива розвитку стандартів 

щодо відкритих даних у відкритих інформаційних мережах.  

При плануванні напрямів дослідження у сфері пенсійного 

забезпечення було визначено ключові терміни – пенсійна система, 

накопичувальна пенсія, пенсійний ризик, що сполучні між собою. За 

кожним запитом відслідковано, як зростає динаміка популярності 

даних запитів в Україні та світі за останні 5 років. Для виконання 

більш детального аналізу одержані дані експортовані в форматі CSV, 

який містить таблиці даних.  
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Крім статистичних даних отримані результати пошукових 

запитів в розрізі регіонів та міст, що дозволяє виділити стратегічні 

географічні центри, які активно просувають і розвивають 

накопичувальні пенсії та ризики в сфері недержавного пенсійного 

забезпечення. 

На рис. 1 подано результати пошукового запиту щодо «пенсійне 

забезпечення» (українською мовою) серед регіонів України, де наочно 

видно концентрацію двох центрів західного і особливо східного, між 

тим центр зацікавлений менше, що потребує додаткового аналізу і 

може свідчити про недостатність застосування сучасних стратегій у 

розвитку цього напряму. Серед регіонів, де простежується найбільша 

частка популярності запитів, чітко простежуються такі області: 

Хмельницька, Сумська, Полтавська, Вінницька, Чернігівська, 

Київська, місто Київ, Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Івано-

Франківська, Волинська, Харківська та Донецька. 

Для пояснення і аналізу такої нерівномірності використання у 

запитах узагальнюючого терміну «недержавного пенсійного 

забезпечення» щодо зацікавленості в Україні проведено дослідження 

частоти запиту терміна «пенсійне забезпечення» через пошуково-

аналітичну систему Google Trends, який розглядався в різних мовних 

поданнях: українською, російською, польською, англійською. 
 

 
Рис.1 – Результати пошукового запиту «пенсійне забезпечення» 

серед регіонів України за 2016-2020 рр. 

Джерело: власна розробка автора на основі [23] 

 

За результатами порівняння виявлено, що найбільш 

популярним запитом по Україні є «пенсійна система» (українською) 

та «пенсионная система» (російською) (рис. 2), при цьому 
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спостерігається недостатня кількість даних для обробки і аналізу 

«pension system» (англійською), та«system emerytalny» (польською). 

 

 
Рис.2 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійна система» 

російською та польською мовами 

Джерело: власна розробка автора на основі [23] 

 

Як видно з рис.2, певну цікавість і додатковий порівняльний 

аналіз може бути проведений у період початку 2020 року, коли 

відбулось потужне зростання інтересу до пенсійної системи 

російською мовою, та в окремі періоди українською та російською 

мовами одночасно. 

Розглядаючи результати пошуку в розрізі країн «pension 

system» (англійською), виявлено країни, які зацікавлені даною 

тематикою з можливістю формування статистики запитів для 

аналізу: найбільше серед зацікавлених − Індія, Сингапур, Пакістан, 

Великобританія, Філіпіни, США, Нігерія, Австралія, Швеція, Канада, 

ЮАР, найменше − Нідерланди, Німеччина, Чілі, Франція, Індонезія, 

Японія, Росія, Польща. Переважаючим терміном в цілому по світу 

залишається «pension system».  

За результатами порівняння запитів по світу виявлено, що 

найбільш популярним запитом є «pension system« (англійською) 

(рис. 3), при цьому спостерігається недостатня кількість даних для 

обробки і аналізу «пенсійна система» (українською), порівняно з 

«пенсионная система» (російською) і «system emerytalny» 

0

20

40

60

80

100

120

28.08.2016 28.08.2018 28.08.2020

пенсійна система

пенсионная 

система



111 
 

(польською), де частота запитів англійською перевищує в декілька 

десятків разів (рис. 4). 

 

Рис.3 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійна система» 

англійською мовою 

Джерело: власна розробка автора на основі [23] 

 

 
Рис.4 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійна система» 

українською, російською та польською мовами 

Джерело: власна розробка автора на основі [24] 
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Як видно з дослідження, зацікавленість терміном «pension 

system» простежується по всьому світу, зокрема, в країнах Північної 

Америки, Західної Європи та Африки. Аналізуючи дані за 2020 рік, 

слід відзначити стійкий тренд до зростання інтересу до терміну 

«pension provision» (англійською) (рис.2). У табл. 1 наведено 

результати аналізу частоти запитів обраних термінів різними мовами 

у світі та Україні за 2016-2020 рр. 

Як видно з табл.1, тенденція щодо пошуку «пенсійна система» та 

«пенсійне забезпечення (англійською) не збігається по світу та Україні 

щодо пошуку латиницею накопичувальної пенсії, це свідчить про те, що 

накопичувальну пенсію не ототожнюють тільки з пенсійним 

забезпеченням. Особливістю дослідження є виявлення явно виражених 

тенденцій щодо зацікавленості поняттям пенсійного забезпечення у 

країнах Африки і Азії, натомість поняттями накопичувальної пенсії та 

пенсійного ризику зацікавлені у Західних країнах.  

Однак, кількість статистичних результатів за запитами 

«накопичувальна пенсія» та «пенсійний ризик» українською та 

російськими мовами, особливо по Україні, занадто мала, що навіть 

зменшивши період аналізу − відсутня достатня аналітика для 

представлення даних, тому відбувся перехід до аналізу пошуку 

зацікавленості у понятті «пенсійне забезпечення». 

Таблиця 1 

Аналіз частоти запитів по світу та по Україні 
Мова і термін По Україні По світу Зокрема, країни 

1 2 3 4 

пенсійна 

система 

Простежуються 

пікові значення 

в окремі 

періоди 

Простежуються 

пікові значення в 

окремі періоди 

Україна 

пенсионная 

система 

Простежуються 

пікові значення 

в окремі 

періоди 

Простежуються 

пікові значення в 

окремі періоди 

Росія, Україна, 

Казахстан 

pension system Недостатньо 

даних 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Індія, Сингапур, 

Пакістан, 

Великобританія, 

Філіпіни, США, 

Нігерія, Австралія, 

Швеція, Канада, ЮАР, 

Нідерлагди, 

Німеччина, Чілі, 

Франція, Індонезія, 

Японія 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

system emerytalny Недостатньо 

даних 

Простежуються 

пікові значення в 

окремі періоди 

Польща 

пенсійне 

забезпечення 

Простежуються 

пікові значення 

Простежуються 

пікові значення 

Україна 

Пенсионное 

обеспечение 

Простежуються 

пікові значення в 

окремі періоди 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Росія, Україна, 

Беларусь 

Pension provision Недостатньо 

даних - 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Канада, Індія, 

Великобританія, 

США 

Bezpieczeństwo 

emerytalne 

Недостатньо 

даних 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Польща 

Накопичувальна 

пенсія 

Недостатньо 

даних 

Недостатньо 

даних - 

 

Накопительная 

пенсия 

Недостатньо 

даних 

Простежуються 

пікові значення 

Росія, Україна 

Funded pension Недостатньо 

даних - 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Австралія, Канада, 

США, 

Великобританія 

Fundusz emerytalny Недостатньо 

даних 

Простежуються 

пікові значення 

Польща, Франція 

пенсійний ризик Недостатньо 

даних 

Недостатньо 

даних 

- 

Пенсионный риск Недостатньо 

даних 

Недостатньо 

даних 

- 

Pension risk Недостатньо 

даних 

Простежується 

тренд з піковими 

значеннями в 

окремі періоди 

Великобританія, 

Канада, ЮАР, 

США, Австралія, 

Індія 

Ryzyko emerytalne Недостатньо 

даних 

Недостатньо 

даних 

- 

Джерело: власна розробка автора на основі [23] 

 

Дослідження частоти запиту терміну «пенсійне забезпечення» 

розглядався в мовних поданнях: пенсійне забезпечення, пенсионное 

обеспечение, pension provision, system emerytalny.  

Найбільш популярним запитом є пенсійне забезпечення, 

причому в Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Вінницькій, 



114 
 

Чернігівській, Київській, місті Києві, Дніпропетровській, Одеській, 

Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Харківській та Донецькій 

областях, де наочно видно концентрацію двох центрів західного і 

особливо східного, між тим центр зацікавлений менше.  

Якщо розглядати у розрізі країн, активність запиту локалізована 

в таких країнах, як Канада, Індія, Великобританія, США, Росія, 

Білорусь, Польща.  

На рис. 5 та рис. 6 наведено частоту запитів терміну пенсійне 

забезпечення (українською та російською мовами) та «пенсійне 

забезпечення» англійською, українською, російською та польською 

мовами у світі. 

 

 
Рис.5 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійне забезпечення» 

по Україні різними мовами 

Джерело: власна розробка автора 

 

Як видно з рис. 5, стійкий тренд спостерігається при пошуку 

терміну «pension provision» англійською мовою та «system 

emerytalny», при цьому запити за терміном українською та 

російською мовами мають чітко виражені пікові значення та 

сезонність. 
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Рис.6 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійне забезпечення» 

по світу 

Джерело: власна розробка автора 

 

Така саме ситуація спостерігається при аналізі частоти запитів 

по Україні. Аналіз популярності запитів по Україні та світу за 

останній рік підтверджує отримані дані щодо піковості та сезонності. 

 

 
Рис.7 – Динаміка частоти запиту терміну «пенсійне забезпечення» 

різними мовами за рік 

Джерело: власна розробка автора 
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Загальна зацікавленість терміном пенсійне забезпечення є 

постійною, між тим українською і російської тільки в окремі пікові 

періоди, що потребує додаткових вимірювань.  

Дослідження частоти запиту терміну «накопичувальна пенсія» 

розглядався в мовних поданнях: funded pension, накопительная пенсия, 

fundusz emerytalny, накопичувальна пенсія. Як видно з табл. 1, тільки 

англійською, російською і польською мовами наявна інформація для 

аналізу. Аналізуючи рис. 8, можна відзначити, що за запитами у світі 

лідирує «накопительная пенсия» (російською) та «funded pension» 

(англійською). Щодо запитів російською мовою аналогічно 

простежуються пікові значення в окремі періоди, як і в попередніх 

запитах щодо пенсійного забезпечення саме як російською, так і 

українською мовами. По зацікавленості терміном: «funded pension» 

простежуються запити по таким країнам, як Австралія, Канада, США, 

Великобританія. Отже, тут немає такого розмаїття країн світу як щодо 

пенсійного забезпечення. Аналіз запитів за останній рік так само 

показав зацікавленість цим терміном по світу, але, слід відзначити, на 

відміну від терміну «пенсійне забезпечення», більше явно виражені 

пікові значення. Проаналізувати зацікавленість цим терміном по 

Україні немає можливості через відсутність необхідної кількості 

даних. Отже, процес розвитку недержавного пенсійного забезпечення 

в Україні тільки починається. 

 

 
Рис. 8 – Динаміка частоти запиту терміну«накопичувальна пенсія» 

трьома мовами 

Джерело: власна розробка автора 
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Рис.9 – Динаміка частоти запиту терміну «накопичувальна пенсія» 

різними мовами за рік 

Джерело: власна розробка автора 
 

Стратегія формування ризик-орієнтованої системи 

накопичувального пенсійного забезпечення передбачає врахування 

усіх її ризиків. Як видно з табл. 1, тільки англійською мовою є 

наявна інформація для аналізу, що пояснюється недостатньою 

інформованістю населення щодо ризиків накопичувального 

пенсійного забезпечення. 
 

 
Рис.10 – Динаміка частоти запиту терміну «pension risk» різними 

мовами за рік 

Джерело: власна розробка автора 
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Отримані дані доводять зацікавленість поняттями пенсійної 

системи, пенсійного забезпечення, накопичувальною пенсією, як у 

світі, так і в Україні та відображають їх спрямованість для розвитку в 

цих напрямах. Слід відзначити наявну асиметрію щодо 

зацікавленості у термінах як у світі, так і в регіонах України, а також 

наявність чітко виражених пікових значень. Також слід звернути 

увагу на недостатню обізнаність населення щодо ризиків 

накопичувального пенсійного забезпечення, що підтверджує 

інформаційний ризик та потребує вирішення цієї проблеми. 

Впровадження накопичувального пенсійного забезпечення в 

Україні передбачає створення належних умов для її ефективного 

функціонування та включає створення профілю ризиків, 

ідентифікованих у системі накопичувального пенсійного 

забезпечення та практичного захисту від них, що передбачає 

уточнення видів ризиків та груп їх причин.  

В табл. 2 наведено профіль ризиків системи накопичувального 

пенсійного забезпечення, відмінність якого полягає в уточненні видів 

ризиків, що дозволить вдосконалити процес управління, мінімізації 

та захисту від них [26]. 

Отже, метою створення профілю ризиків є подальший 

розвиток та реформування накопичувальної пенсійної системи, що 

включає законодавче, організаційне методичне та інституційне 

удосконалення, забезпечення формування ризик-орієнтованої 

системи накопичувального пенсійного забезпечення, сценарії 

розвитку цієї системи та напрями її імплементації, що враховує 

необхідність використання параметрів ризиків для вирішення 

проблем пенсійного забезпечення в умовах невизначеності, що 

сприятимуть подоланню основних соціальних ризиків [26]. 

Формування профілю ризиків сприятиме: зменшенню розриву 

в розмірах пенсій чоловіків і жінок; належній диференціації розмірів 

пенсій; стимулюванню сплати страхових внесків за період, що 

перевищує тривалість стажу, необхідного для отримання мінімальної 

пенсії за віком; ліквідації диспропорцій у розмірах пенсій, 

призначених відповідно до спеціальних законів щодо пенсійного 

забезпечення окремих категорій громадян, та пенсій, призначених на 

загальних підставах; легалізації заробітної плати та зайнятості.  
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Таблиця 2 

Профіль ризиків системи накопичувального пенсійного забезпечення 
Група 

ризиків 

Назва ризику Способи 

уникнення 

1 2 3 

Ф
ін

ан
со

в
і 

Ризик 1. Підвищення вразливості системи перед 

загальним станом економіки та, зокрема, кризами, 

знецінення пенсійних накопичень унаслідок інфляції 

Страхування, 

сканування 

загроз, 

диверсифікація у 

пенсійному 

страхуванні, 

боротьба з 

інфляцією, 

гарантії щодо 

захисту 

пенсійних 

накопичень. 

Створення 

надійних та 

інвестиційно 

привабливих 

фінансових 

інструментів у 

найкоротший 

термін 

Ризик 2. Ризик втрати та/або знецінення пенсійних 

накопичень через відсутність надійних інструментів 

для розміщення страхових внесків до 

накопичувальної пенсійної системи 

Ризик 3. Неефективне функціонування 

недержавних пенсійних фондів та фінансових 

установ, які не мають достатньо фінансових 

ресурсів для здійснення своєї діяльності  

Ризик 4. Слабке здійснення диверсифікації 

пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти 

через незначні обсяги пенсійних внесків, 

зменшення кількості громадян, які створюють 

пенсійний капітал на майбутнє 

Ризик 5. Можлива втрата коштів через неякісне 

інвестування недержавних пенсійних фондів 

Ризик 6. Відсутність механізмів 

збереження накопичень 

Ризик 7. Нерозвинений фондовий ринок, його 

низька ліквідність 

Ризик 8. Загроза дестабілізації вітчизняних 

фінансового та фондового ринків 

Ризик 9. Розбалансування системи ІІ рівня внаслідок 

не тільки вітчизняних, а й іноземних кризових 

процесів 

Ризик 10. Кредитний ризик 

Ризик 11. Ризик, пов’язаний з оцінюванням вартості 

активів та розрахунку вартості одиниці пенсійних 

активів 

Ризик 12. Ринковий ризик 

Ризик 13. Системний ризик 

Ризик 14. Адміністративно-законодавчий ризик 

Ризик 15. Регіональний, галузевий та виробничий 

ризик 

Ризик 16. Податковий ризик  

Ризик 17. Відтік фінансового капіталу за кордон 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 
Д

ем
о

гр
аф

іч
н

і 

Ризик 18. Старіння населення, зростання 

демоекономічного навантаження на населення 

працездатного віку, низький рівень народжуваності, 

тенденції росту тривалості життя, низький коефіцієнт 

заміщення 

Державні 

програми 

стимулювання 

народжуваності; 

підвищення 

якості та 

доступності 

медичних послуг 

Ризик 19. Соціальний ризик: смерть у пенсійний 

період; втрата годувальника; хвороба у пенсійний 

період; інвалідність у пенсійний період  

Ризик 20 Ризики неконкурентоспроможного ринку 

праці 

У
п

р
ав

л
ін

сь
к
і 

Ризик 21. Неефективне управління пенсійними 

накопиченнями 

Створення 

оптимальної 

ієрархічної 

структури 

управління 

недержавним 

пенсійним 

фондом, 

впровадження 

спеціальних 

пенсійних 

програм для 

працівників НПФ 

Ризик 22. Неправомірне витрачання пенсійних 

коштів, вплив олігархічних структур на 

використання ресурсів накопичувальної пенсійної 

системи через корупційні схеми 

Ризик 23. Нецільова діяльність у зв'язку з 

можливістю інвестування в активи пов'язаних осіб 

засновників 

Ризик 24. Ризик, пов'язаний із структурою 

управління фондами і прозорістю 

Ризик 25. Ризик оцінки страхового стажу 

Ризик 26. Ризик, обмеженого набору можливостей 

для досягнення оптимальної диверсифікації 

портфеля 

Ризик 27. Юридичний ризик 

А
к
ту

ар
н

і 

Ризик 28. Операційний ризик Підвищення 

рівня 

кваліфікації 

працівників 

НПФ; актуарні 

розрахунки 

Ризик 29. Ризик внутрішнього аудиту 

Т
ех

н
о

л
о

гі
ч

н
і Ризик 30. Операційний ризик Впровадження 

найбільш 

сучасних 

інформаційних 

технологій 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 
П

о
л
іт

и
ч

н
і 

Ризик 31. Політичний ризик Зменшення 

впливу 

політичної 

ситуації на 

економічну 

сферу шляхом 

інтеграції у 

світовий 

економічний 

простір 

П
си

х
о

л
о

гі
ч

н
і 

Ризик 32. Ризик перехресного продажу та 

маркетингу 

Підвищення 

рівня обізнаності 

та активності 

населення в 

питаннях 

пенсійного 

забезпечення 

Ризик 33. Недовіра з боку учасників недержавного 

пенсійного забезпечення до фінансової системи та 

зменшення обсягів подальших пенсійних внесків 

Ризик 34. Ризик ділової репутації 

 

Крім цього, він сприятиме розвитку фінансового сектору 

економіки та корпоративного управління; досягненню належного 

рівня проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 

стимулювання роботодавців і найманих працівників до участі у 

накопичувальній системі пенсійного страхування та недержавному 

пенсійному забезпеченні; підвищенню рівня професійної підготовки 

фахівців суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення; 

запровадженню надійних фінансових інструментів для інвестування 

пенсійних активів; широкій обізнаності населення у питаннях 

пенсійного забезпечення; зміцненню довіри до пенсійної системи [19]. 

Для мінімізації ризиків системи недержавного пенсійного 

забезпечення необхідно вжити таких заходів: 

- охоплення загальнообов’язковим державним пенсійним 

страхуванням усіх працюючих, призначення пенсій залежно від 

страхового стажу та сплачених внесків, забезпечення мінімальних 

соціальних стандартів життя пенсіонерів за рахунок державної 

соціальної допомоги [19]; 

- створення економічних передумов реформування пенсійної 

системи, в тому числі шляхом забезпечення фінансової стабільності 

солідарної системи [19]; 

- забезпечення гарантованого мінімального рівня пенсійного 

забезпечення для будь-якого громадянина України з досягненням ним 

пенсійного віку; 



122 
 

- створення умов для формування населенням достатніх 

пенсійних накопичень завдяки механізму обов’язкових платежів, і у 

спосіб заохочення громадян до самозабезпечення на основі 

стимулювання соціального партнерства й індивідуальної ініціативи; 

- підвищення ефективності державного регулювання та нагляду 

в накопичувальній системі пенсійного страхування, удосконалення 

законодавства у сфері накопичувального пенсійного 

забезпечення [19]; 

- побудова на законодавчому рівні надійної системи гарантій; 

- визначення принципів організації персоніфікованого обліку 

учасників системи; 

- приведення національного законодавства у відповідність з 

вимогами міжнародних стандартів, в тому числі із правовими нормами 

Європейського союзу та перехід небанківських установ до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності;  

- подальша імплементація Загальної Директиви Організації 

Об’єднаних Націй, Конвенції МОП № 102, Європейської конвенції 

про соціальне забезпечення, Концепції Світового Банку про 

реформування пенсійного забезпечення, а також інших міжнародних 

документів; 

- створення механізму забезпечення гарантій збереження коштів 

пенсійних накопичень шляхом визначення обсягів зобов’язань, що 

підлягають гарантуванню з урахуванням рівня інфляції, визначення 

суб’єктів гарантування, а також інструментів гарантування; 

- сприяння пенсійних активів обов’язкової накопичувальної 

системи не тільки у грошових коштах, але й у цінних паперах (акції, 

облігації, іпотечні цінні папери тощо) [7]; 

- поетапне охоплення працівників, починаючи з громадян, яким 

у рік запровадження не виповнилося 35 років, з поступовим 

розширенням протягом 5 років кола осіб [6]; 

- розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення 

шляхом удосконалення управління недержавними пенсійними 

фондами, розробки механізмів взаємодії застрахованих осіб (учасників 

пенсійних фондів), банків та небанківських фінансових установ, що їх 

обслуговують, і держави в частині здійснення інвестиційної політики 

щодо пенсійних коштів; забезпечення добросовісності конкуренції 

між недержавними пенсійними фондами; 
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- активізація розвитку корпоративних та професійних державних 

пенсійних фондів, створення накопичувального фонду з чіткою 

організаційною структурою; 

- удосконалення механізму взаємодії усіх суб’єктів пенсійної 

інфраструктури; 

- удосконалення засобів моніторингу фінансових потоків 

недержавних пенсійних фондів та протидії нелегальному і 

непродуктивному відпливу фінансових ресурсів; 

- налагодження ефективної співпраці та співробітництва між 

усіма суб’єктами накопичувального пенсійного забезпечення; 

- підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері накопичувального 

пенсійного забезпечення; 

- забезпечення ефективного інвестування пенсійних активів, що 

передбачає удосконалення інфраструктури фінансового ринку [19]; 

- запобігання знеціненню пенсійних накопичень унаслідок 

інфляції шляхом поступового зниження рівня інфляції до 3% наступні 

5 років і подальша стабілізація на цьому рівні до 2050 року; 

- створення системи та механізмів надійного зберігання та 

накопичення пенсійних коштів, захисту їх від ризиків; 

- мотивація участі роботодавців і робітників у недержавних 

пенсійних фондах шляхом сприяння обізнаності населення з засадами 

функціонування інституту недержавних пенсійних фондів та 

фінансової системи, підвищення довіри до них, а також здійснення 

заходів щодо підвищення іміджу пенсійних фондів;  

- удосконалення інформаційного забезпечення накопичувальної 

пенсійної системи шляхом запровадження системи розкриття 

інформації усіма суб’єктами системи пенсійного забезпечення шляхом 

рейтингового оцінювання фондів пенсійного забезпечення, посилення 

інформаційної прозорості Накопичувального фонду, удосконалення та 

розширення єдиного інформаційного простору електронної взаємодії 

суб’єктів пенсійного забезпечення шляхом створення електронної бази 

даних недержавних пенсійних фондів та їх фінансової звітності. 

Таким чином, створення профілю ризиків дасть змогу 

забезпечити: відновлення фінансової стабільності пенсійної системи, 

збільшення розміру пенсійних виплат відповідно до законодавства, 

підвищення довіри населення до пенсійної систем, запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування, забезпечення 

розвитку державної та недержавної системи недержавного 

пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей країни, дієву 
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співпрацю та постійний інформаційний обмін з суб’єктами 

пенсійного забезпечення, підвищення кваліфікації спеціалістів з 

питань накопичувального пенсійного забезпечення, підвищення 

довіри до функціонування інституту недержавного пенсійного фонду 

та фінансової системи [15]. 

На основі опитування громадської думки про пенсійну систему 

та пенсійну реформу в Україні [15] виявлено, що більшість 

українців: вважають, що держава несе основну відповідальність за 

забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію; не вірять, 

що будуть мати достатній дохід після виходу на пенсію; категорично 

проти підвищення пенсійного віку; мало знають про специфіку 

пенсійної системи, у тому числі про середній розмір пенсійних 

виплат, внесків, добровільні або обов’язкові накопичувальні пенсійні 

програми (2-й та 3-й рівень); не можуть робити (через малу реальну 

заробітну плату/дохід) або не роблять заощаджень на пенсію; не 

надто довіряють органам пенсійного забезпечення або фінансовим 

установам. 

Приблизно половина респондентів ніколи не чули про 

обов’язкову накопичувальну пенсійну систему (2-й рівень). Лише 

6,3% респондентів заявили, що вони добре обізнані з цим питанням, 

а 37% − про те, що вони обізнані частково. Лише 6% респондентів 

вважають себе добре обізнаними з 3-ім рівнем пенсійної системи 

(добровільною системою недержавного пенсійного забезпечення), 

тоді як 34% респондентів щось чули про неї. Більшість респондентів 

(53%) майже нічого не знають про 3-й рівень пенсійної системи. 

Загалом, респонденти скептично ставляться до недержавних 

пенсійних фондів як засобу для пенсійних заощаджень. Більше 

половини (54% всіх респондентів) не бажають стати учасниками 

НПФ. Лише 8% респондентів (в тому числі 11% респондентів віком 

30–39 років) погодились би сплачувати внески до НПФ за умови 

отримання податкової пільги на 40 сплачені внески. У той же час 

18% респондентів погодились би на членство в НПФ за умови, що і 

роботодавці будуть сплачувати внески на їхню користь [15]. 

Таким чином, на основі дослідження можна зробити висновок 

щодо проблеми недостатнього інформаційного забезпечення 

накопичувальної пенсійної системи і Україні, рішенню якої 

сприятиме ефективне застосування засобів Google-Trends. 

Отже, пріоритетним напрямом розвитку накопичувальної 

пенсійної системи України є удосконалення її інформаційного 
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забезпечення шляхом повного розкриття інформації, забезпечення 

ефективної комунікації з учасниками, підвищення їхньої обізнаності, 

поширення фінансової грамотності та сприяння формуванню 

реалістичних очікувань. Доцільним є впровадження новітніх 

технологій та новітніх сервісів в сфері пенсійного забезпечення. 

Напрямами подальших досліджень є визначення спорідненості 

регіонів світу з найбільшої зацікавленістю темою ризик-

орієнтованого накопичувального пенсійного забезпечення та шляхів 

мінімізації його інформаційного ризику. 
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4.4. Ризико-орієнтований підхід до вибору ефективного напряму 

інвестування пенсійних активів за умов провадження 

процедури форензіка 

 

На теперішній час, наявність ефективної системи оцінки 

ризиків діяльності фінансових установ є запорукою успішного 

розвитку ринку фінансових послуг (далі – РФП) в аспекті управління 

активами усіх учасників. Нестабільне економічне середовище, що 

сповнене різноманітних нерегульованих небезпек може призвести до 

втрат для будь-якого учасника процесу надання фінансової послуги, 

в тому числі недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ), що апріорі 

уособлюють соціальний захист населення та мають бути вільними 

від ризиків в процесі пенсійного забезпечення для учасників 
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пенсійних програм. Таким чином, розробка методик, які дозволяють 

збалансовано управляти активами фінансових установ є актуальною 

умовою їх функціонування, що сприятиме зменшенню ризиків на 

РФП загалом та у діяльності НПФ, зокрема. Більш того, розробка 

таких методичних рекомендацій має враховувати не лише ризико-

орієнтовані підходи до управління фінансовими активами суб’єктів 

РФП, а й мати дієві внутрішні механізми унеможливлення ризику, 

що, на сьогоднішній день, реалізуються за допомогою впровадження 

засад форензіка. 

Існує велика кількість думок щодо терміну «форензік», кожна з 

яких уособлює певну сферу діяльності фінансових установ 

(економічну або юридичну), що, в свою чергу, відображається і на 

механізмі реалізації цього процесу. Але загалом, термін походить від 

англійського forensic, яке в перекладі означає «експертиза», що 

передбачає процес виявлення та аналізу об’єкту дослідження для 

встановлення належності заданим вимогам. Саме тому, через 

подібність цієї процедури за родом діяльності більшість форензік 

послуг в Україні надають аудиторські або консалтингові компанії. У 

якості мети форензік послуг такі компанії визначають протидію 

шахрайству, будь-яким службовим зловживанням та конфліктам 

інтересів, що виникають в процесі діяльності фінансової установи. Для 

досягнення мети форензік-фахівцями запропоновано послуги [1, 2] з 

розслідування фінансового шахрайство, з протидії хабарництву та 

корупції, зі сприяння у врегулюванні спірних ситуацій, з комерційної 

розвідки, протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і 

фінансовому тероризму, з управління ризиками і комплаєнсу, з 

аналітики. Усі ці послуги надаються аудиторськими компаніями 

шляхом аналізу бухгалтерської та фінансової звітності, первісної 

документації, електронної кореспонденції та інтерв'ю з персоналом, 

або сторонніми особами, що мають відношення до конкретної 

досліджуваної ситуації. Таким чином, логічним є твердження, що 

форензік послуги мають певну схожість за змістом з процесом 

фінансового моніторингу, що здійснюють відповідні регулятори на 

РФП, але головною відмінністю є приналежність такої процедури до 

зовнішньої або внутрішньої системи управління фінансовою 

установою. Засади форензіка передбачають внутрішні дії із виявлення 

порушень в діяльності фінансової компанії з метою подолання 

корпоративного шахрайства та уникнення подібних ризиків у 

майбутньому. 
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З огляду на вищезазначене, можна дійти висновку, що послуга 

форензіка та ризико-орієнтований підхід мають спільну 

спрямованість у проведенні перевірок щодо протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, а тому подальше 

дослідження аспектів діяльності недержавних пенсійних фондів 

сконцентровано на врахування таких особливостей. Варто нагадати, 

що ризико-орієнтований підхід на РФП України поняття усталене та 

нормативно закріплене ст. 1 Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпорядження 

зброї масового знищення» [3], в якому зазначено, що ризико-

орієнтований підхід – це визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) 

та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття 

відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, 

що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня. 

Також цікавим фактом є те, що поняття почали застосовувати в 

результаті провадження політики захисту глобальної фінансової 

системи, що розробляє та просуває незалежний міжурядовий орган – 

Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів 

(FAFT). На теперішній час, питання реалізації ризико-орієнтованого 

нагляду за діяльністю фінансових установ, в т. ч. недержавних 

пенсійних фондів постійно підіймається цією організацією як 

важливий аспект досягнення стійкої протидії відмиванню коштів.  

Як згадувалось, недержавні пенсійні фонди є складовою 

забезпечення соціального захисту населення, що вдвічі збільшує 

ризики відмивання коштів на РФП, через що варто більше приділили 

уваги питанням інвестування їх пенсійних активів як 

безпосередньому процесу, який відображає грошовідтік. Окрім того, 

ця сторона фінансового моніторингу є маловивченою сучасною 

наукою та потребує дієвих механізмів зменшення ризиків, яким може 

виступати процес вибору безризикового або найменше ризикового 

складу напрямів інвестування. 

Пенсійні активи це активи в грошових коштах, в цінних 

паперах, або інших активах згідно із законодавством (ст. 47 Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [4]), що розміщені 

в пенсійних фондах, страхових організаціях або банківських 

установах для здійснення подальших пенсійних виплат. Таким 
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чином, основними суб’єктами, що здійснюють безпосереднє 

недержавне пенсійне забезпечення є страхові організації, банківські 

установи, НПФ, але фінансовою установою для якої ця діяльність є 

виключною є лише остання, тому подальше дослідження 

запропоновано проводити опираючись на інформацію щодо 

унікальності фондів на РФП. Більш того, повноваження із 

регулювання діяльності НПФ у 2019 році передано до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), що 

розмежовує та виокремлює процес надання фінансової послуги НПФ 

від усіх інших учасників РФП, регулятором для яких виступає 

Національний банк України (далі – НБУ). Тобто, має місце реалізація 

різних підходів щодо регулювання діяльності представлених 

фінансових установ, а значить і певна відмінність у формуванні 

пенсійних активів також присутня. 

Так, у вересні 2021 року НКЦПФР відзвітувала про стан 

приватних пенсійних фондів, де зазначила про результати діяльності 

63 внесених в Державний реєстр фінансових установ НПФ, з яких 58 

є постійно діючими, наголосила на позитивній динаміці кількості 

учасників фондів та вкладників порівняно з минулорічним періодом, 

а також визначила загальну вартість пенсійних активів, що склала 

3713 млрд. грн. [4]. Окрім того, НКЦПФР представила структуру 

інвестованих пенсійних активів, де переважними напрямами 

інвестування стали державні цінні папери (47,2 %), депозити в 

банках (35,6 %), облігації підприємств, емітенти яких є резиденти 

України (8,1 %), об’єкти нерухомості (3,1 %), облігації внутрішніх 

місцевих позик (2,5 %), банківські метали (0,3 %) та інші інвестиції 

[4]. Варто зауважити, що інвестування пенсійних активів є 

законодавчо закріпленим процесом для НПФ, що передбачає жорсткі 

структурні обмеження щодо спрямованості активів недержавних 

пенсійних фондів у певні групи фінансових інструментів (ст. 48 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [5]). Тому, 

наприклад, пенсійні активи фонду в цінних паперах не можуть 

включати: цінні папери суб’єктів відповідного НПФ, цінні папери, 

що не допущені до торгів, цінні папери, емітентами яких є інститути 

спільного інвестування, векселі або похідні цінні папери [5]. 

Структурні обмеження інвестицій пенсійних активів закріплені ст. 49 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [5] та 

узагальнено наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Структурні обмеження інвестиційної діяльності  

з пенсійними активами в Україні 

Фінансові інструменти інвестиційної  Обмеження відповідно до 

чинного законодавства 

України 

Цінні папери одного емітента ≤ 5 % загальної вартості 

пенсійних активів 

пенсійного фонду  
Інші активи, не заборонені 

законодавством України 

Цінні папери, емітентом яких є 

засновником НПФ 

Об’єкти нерухомості  

 

≤ 10 % загальної вартості 

пенсійних активів 

пенсійного фонду  

Банківські метали 

Цінні папери, емітентом яких є засновник 

фонду протягом перших п’яти років із 

початку заснування НПФ 

Акції українських емітентів, що не 

допущені до торгів на регульованому 

фондовому ринку 

Цінні папери, доходи за якими 

гарантовано Радою міністрів АРК, та 

облігації місцевих позик 

≤ 20 % загальної вартості 

пенсійних активів 

пенсійного фонду  

Цінні папери іноземних емітентів  

Іпотечні облігації   

≤ 40 % загальної вартості 

пенсійних активів 

пенсійного фонду  

Акції українських емітентів 

Корпоративні облігації, емітенти яких є 

резиденти України 

Облігації міжнародних фінансових 

організацій 

 

≤ 50 % загальної вартості 

пенсійних активів 

пенсійного фонду 
Банківські депозитні рахунки та ощадні 

сертифікати банків 

Цінні папери, доходи за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України 

Джерело: узагальнено автором на основі [5] 
 

Як видно з табл. 1, в Україні діють жорсткі обмеження щодо 

інвестування пенсійних активів НПФ у різні фінансові інструменти, а 

відсоткові межі, що зазначені у чинному законодавстві засвідчують 

консервативний підхід до формування портфелю інвестицій. Варто 

зауважити, що в процесі регулювання питань недержавного 
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пенсійного забезпечення представлені структурні обмеження з 2003 

року майже не змінювались, єдиним доповненням стало розширення 

переліку фінансових інструментів, що набули чинності у 2011 та 

2020 роках. З одного боку, консервативність наголошує на 

безпечності процесу інвестування – пенсійні активи мають бути, як 

згадувалось, максимально захищеними від ризиків втрати, бо, 

безпосередньо, стосуються соціального захисту населення, а з іншого 

боку, наявний та багаторічно діючий механізм інвестування 

пенсійних активів в Україні не відповідає сучасним умовам РФП, що 

зменшує реалізацію можливих шляхів отримання додаткового 

прибутку для учасників НПФ. 

Також, при розгляді аспектів інвестування необхідно 

зазначити, що для забезпечення принципів захищеності НПФ не 

мають право здійснювати цю діяльність самостійно, для цього 

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [5] 

передбачено таких суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення 

як компанії з управління активами (далі – КУА) та адміністратори 

НПФ. Перші, здійснюють управління активами НПФ, тобто 

інвестування, а другі, забезпечують укладення та виконання 

пенсійних контрактів НПФ. Окрім того, до механізму інвестування 

пенсійних активів залучають банківську установу, що виконує 

функції зберігача коштів учасників НПФ. Таким чином, кожен 

суб’єкт виконує певну функцію в межах виключної складової 

інвестування пенсійних активів в інтересах учасників НПФ, що, в 

свою чергу, знижує ризики втрати коштів. Підсумовуючи можна 

зазначити, що інвестування пенсійних активів НПФ здійснює КУА, 

яка відповідно до чинного законодавства вимушена формувати 

консервативний портфель інвестицій пенсійних активів фонду.  

Протягом багатьох років фахівці з недержавного пенсійного 

забезпечення, в тому числі, КУА та законодавці ведуть дискусію щодо 

необхідності внесення змін до консервативного підходу формування 

інвестиційного портфелю НПФ, що враховували б оновлений перелік 

фінансових інструментів та мали б менш стриману структуру 

обмежень до інвестування пенсійних активів [6, 7], але реальних 

перетворень поки не відбулось. Хоча варто зазначити, що у грудні 

2019 року Верховна Рада України (далі – ВРУ) ініціювала 

законопроєкт № 2683 «Про загальнообов’язкове накопичувальне 

пенсійне забезпечення» [8], який окрім інших кардинальних змін у 

системі недержавного пенсійного забезпечення, надає право вибору 
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учасникам НПФ пенсійного портфеля. Реалізація такого підходу 

спонукає до розуміння типів пенсійних портфелів, їх відмінностей та 

безпосереднього механізму вибору того чи іншого напряму 

інвестування. 

Наукових досліджень щодо вище окреслених питань, на 

теперішній час, небагато, переважна більшість з них походить від 

регулятора НКЦПФР та окреслює головні аспекти провадження 

недержавного пенсійного забезпечення в межах державної 

фінансової політики без уточнень деталей за певними процедурами, 

в тому числі вибору інвестиційного портфеля. Так, регулятор у 

Концепції розбудови другого рівня пенсійної системи [9] зазначає, 

що після впровадження норми обов’язкової участі у системі 

недержавного пенсійного забезпечення усіх категорій працюючих 

осіб до досягнення ними пенсійного віку вкладники мають обрати 

КУА, яка управлятиме їх коштами, а потім обрати тип 

інвестиційного портфеля – консервативний, зважений чи активний. 

Тобто, логічно припустити, що процес вибору пенсійного портфеля 

відбуватиметься за участі КУА, яка має сформувати певні 

рекомендації щодо напрямів інвестування за різними типами.  

Як вже згадувалось, в Україні діє, за відсутності вибору, 

консервативний підхід до формування інвестиційних портфелів 

пенсійних активів, що характеризує стриманість КУА у цьому процесі 

та відображає відповідність їх управління критерію мінімізації рівня 

інвестиційного ризику. Тобто, окрім вище зазначених структурних 

обмежень, консервативний портфель не має включати фінансові 

інструменти, рівень інвестиційного ризику яких перевищує 

середньоринковий. На думку сучасних фахівців [10] з управління 

активами, такий портфель забезпечує високий рівень безпеки 

фінансового інвестування, але при цьому стримує можливість 

досягнення більшого рівня прибутковості для учасників НПФ. 

Щодо зваженого інвестиційного портфеля, то варто відзначити, 

що він формується із фінансових інструментів, за якими загальний 

рівень портфельного ризику наближений до середньоринкового [10]. 

Такий портфель деякі автори називають помірним, збалансованим 

або компромісним. Логіка наявності таких назв є очевидною. За 

такими інвестиційними портфелями норма прибутку також 

знаходитиметься на середньому рівні. 

В свою чергу, активний пенсійний портфель має у своєму складі 

фінансові інструменти з високим рівнем інвестиційного ризику, що 
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передбачає ймовірність часткової або повної втрати коштів учасника 

НПФ, але натомість відповідає критерію максимізації інвестиційного 

капіталу. Іноді можна зустріти інші назви для такого портфеля – 

активний або динамічний пенсійний портфель [10]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що прибуток від 

інвестиційної діяльності КУА, залежить від обраного пенсійного 

портфеля учасником НПФ. На теперішній час, задля захисту 

заощаджень в Україні діють жорсткі умови здійснення інвестиційної 

діяльності, що негативно впливає на дохідність пенсійних активів, бо 

КУА віддається перевага фінансовим інструментам з низьким рівнем 

ризику й дохідності. Аби оцінити можливість перспективної зміни 

консервативного підходу на інші типи інвестиційних портфелів, 

варто дослідити структуру останніх на предмет відсоткового складу 

напрямів інвестування. Так як в Україні така практика відсутня 

проаналізовано досвід тих країн, що мають відповідну систему. 

Результати такого аналізу у порівнянні з існуючою консервативною 

системою України наведено в табл. 2.  

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз складу напрямів інвестування за різними 

типами пенсійних портфелів 

Структурні обмеження за типом портфеля 

Консервативний Зважений Активний 

Державні цінні папери 

або гарантовані 

державою цінні 

папери – до 50 % 

(облігації підприємств 

– 10 %; державні та 

муніципальні облігації 

– 40 %); акції – 10 %; 

депозити – до 40 %;  

інші активи – до 10 % 

Державні цінні папери 

або гарантовані 

державою цінні 

папери – до 45 % 

(облігації підприємств 

– 25 %; державні та 

муніципальні облігації 

– 20 %); акції – 20 %; 

депозити – до 25 %;  

інші активи – до 10 % 

Державні цінні папери 

або гарантовані 

державою цінні 

папери – до 40 % 

(облігації підприємств 

– 25 %; державні та 

муніципальні облігації 

– 15 %); акції – 40 %; 

депозити – до 15 %;  

інші активи – до 5 % 

Країна  

Україна Німеччина, Чехія, 

Румунія, Словенія, 

Словаччина та ін. 

Литва, Фінляндія, 

Польща, Австрія, 

Естонія та ін. 

Джерело: узагальнено автором на основі [4, 11] 

 

Як видно з табл. 2, європейські країни взагалі не застосовують 

консервативний інвестиційний портфель пенсійних активів, а 
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надають переваги зваженому чи активному типам портфелів, що 

свідчить про, по-перше, більш розвинутий фондовий ринок в країнах 

Європи, а по-друге, як наслідок, більш високий рівень 

безризиковості застосовуваних фінансових інструментів для 

формування напрямів інвестування пенсійних активів у портфелі. 

Безперечно, представлений розподіл за напрямами інвестування є 

приблизним та недеталізованим, але прослідковується суттєва 

різниця у типах пенсійних портфелів, що діють у різних країнах, а 

саме у зваженому типі та активному переважає вкладення пенсійних 

активів у цінні папери підприємств, особливо акції, натомість 

вкладення у грошові кошти на депозитах вдвічі менше за структурою 

портфеля, а ніж в Україні. Така ситуація говорить про надання 

іноземними КУА переваги до більш ризикових фінансових 

інструментів, що допущені до торгів на європейських торгівельних 

майданчиках та можливості застосовувати такі підходу в рамках 

діючого законодавства їх країн. Також зазначимо, що у більшості 

Європейських країн вкладники лише здійснюють вибір НПФ, усі 

інші зобов’язання покладаються на процес управління 

розпорядниками коштів, що жорстко контролюється державними 

органами. В Україні пропонується окрім вибору НПФ та КУА, 

здійснювати вибір портфеля, що провокує додаткові питання щодо 

критеріїв, які варто застосовувати в процесі цього вибору 

учасниками НПФ та взагалі механізму здійснення цього процесу.  

Таким чином, українська система недержавного пенсійного 

забезпечення, що реалізовується НПФ, потребує законодавчих 

роз’яснень відносно змін у складі напрямів інвестування для типів 

інвестиційних портфелів, що можуть реалізуватись найближчим 

часом. Для визначення готовності РФП до цих змін в частині 

пенсійного забезпечення учасників НПФ запропоновано дослідити 

процес можливого вибору типу портфелів за допомогою експертного 

оцінювання думки КУА.  

Вибір кращого інвестиційного портфеля передбачає 

застосування експертного методу оцінки можливих альтернатив. 

Першим етапом такої оцінки є визначення оптимальної кількості 

опитувальних експертів. Тобто для того, щоб рекомендувати 

використовувати отримані результати на практиці, потрібно 

обґрунтувати їх статистичну значущість. Доведення 

репрезентативності вибірки, тобто достатності кількості опитуваних 

фахівців проведено за формулою [12]: 



135 
 

𝑛 =
n0

n0+ (N−1)

N

, (1.1) 

де  

𝑛0 =
t2σ2

∆2
, 

(1.2) 

 

де n – скорегований обсяг вибірки; 

N – кількість елементів генеральної сукупності; 

n0 – розрахунковий обсяг вибірки без урахування подвоєності 

відбору; 

t
2
 – таблична величина, що відповідає заданій довірчій 

вірогідності F (t), яка гарантує оцінку генеральної сукупності за 

даними вибіркового дослідження; 

σ
2 
– генеральна дисперсія; 

∆
2
 – допустима похибка, яка задається дослідником виходячи з 

необхідної точності результатів проектованої вибірки. 

 

Дисперсію визначено за допомогою визначення відхилень. 

Якщо відомі Xmax та Xmin, можна визначити середнє квадратичне 

відхилення за правилом «трьох сігм» [12]: 

  

𝜎 =
1

6
 (Xmax − Xmin ) 

(1.3) 

 

Для здійснення вибору кращого інвестиційного портфеля 

сформована генеральна сукупність учасників процесу інвестування 

пенсійних активів в Україні. Зауважено, що генеральною сукупністю 

визначено кількість НПФ, що для реалізації процесу інвестування 

мають залучити таку ж кількість КУА, а саме 58 фінансових установ. 

Оцінювання розбіжностей установлених оцінок проводиться за 9-

бальною шкалою за методом Т. Сааті [14], тому Xmax прийнято 

рівним 9, а Xmin – 1. Допустиму похибку встановлено на рівні 0,5 

балів, а довірчу вірогідність F (t) – 0,9802. Тобто дані, отримані в 

результаті аналізу скоректованого обсягу вибірки, на 98 % 

характеризуватимуть генеральну сукупність. Отже: 
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𝜎 =
1

6
  9 − 1 = 1,33; (1.4) 

𝑛0 =
2,332 ×1,332

0,52 = 38,41; (1.5) 

 

𝑛 =
38,41

38,41+ (58−1)

58

= 23,35 = 23. 

 

 

(1.6) 

 

Як видно з розрахунків за формулами (1.4) – (1.6), для 

отримання достовірних результатів необхідно опитати щонайменше 

23 фахівців з інвестування пенсійних активів у КУА. 

Безпосереднє оцінювання вибору, запропоновано здійснити у 

програмному продукті Decision Making Helper [13].  

Decision Making Helper – це система підтримки прийняття 

рішень (програмний продукт), яка дозволяє вибрати будь-який 

об’єкт відповідно до зазначених критеріїв. Decision Making Helper 

має широке застосування через доступність мережі та дозволяє 

наглядно представити вибір експертів щодо означених критеріїв. 

При опитуванні експертів необхідно визначити вагу по 

кожному з критеріїв, виходячи з їх важливості. У даному 

програмному продукті важливість оцінюється за диференційною 

шкалою від 1 до 5 (від низької (low) до високої (high)). 

Також необхідно оцінити важливість критеріїв кожної опції 

від -5 «низький рівень», до +5 «високий рівень», 0 – нейтральний 

рівень. 

Для виконання завдань дослідження щодо вибору 

інвестиційного портфеля за трьома раніше розглянутими типами, 

запропоновано наступні критерії: 

- рівень прибутку; 

- рівень інвестиційного ризику; 

- рівень розвитку фондового ринку України. 

Такі критерії є ключовими для будь-якого інвестора та 

відображають думку розпорядника коштів щодо інвестиційної 

політики тієї чи іншої КУА. Опосередковані дані опитувань 23 

експертів разом з вагою представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Узагальнені результати опитування 23 фахівців з управління 

пенсійними активами 
 

Як видно з рис. 1, окрім очевидного рівня прибутку за різними 

типами інвестиційних портфелів та відповідного рівня ризику, що 

встановили експерти, важливою складовою вибору є рівень розвитку 

фондового ринку України, який учасники опитування оцінюють 

середніми оцінка від -1 до +1, що свідчить про наявність перепон для 

переходу від одного типу інвестиційного портфеля до іншого, більш 

ризикового вкладення коштів учасників НПФ. Результати вибору 

інвестиційного портфеля пенсійних активів фахівцями з управління 

наведено на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, опитувані КУА не мають бажання 

інвестувати за консервативним підходом фінансування активів, а 

надають перевагу зваженому портфелю інвестицій (28 %), що 

говорить про їх готовність до переходу до інших більш динамічних 

типів управління. Окрім того, за результатами опитування можна 

прослідкувати зацікавленість КУА у розвитку фондового ринку 

задля перспективної реалізації більш активних за теперішні напрямів 

інвестування пенсійних активів. Доречі, за даними голови НКЦПФР, 
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Україна посідає 120 із 125 місць за розвитком фінансового ринку, в 

т. ч фондового, що на його думку, є не розвинутим [15]. Здійснення 

такого вибору КУА є логічним та обґрунтованим з точки зору 

досвіду роботи фінансових установ на РФП, і, як результат, набуття 

власних доходів та розвитку недержавного пенсійного забезпечення. 

Але чи має розумітись учасник НПФ на питаннях вибору пенсійного 

портфеля, враховуючи його структуру, прибутковість та розвиток 

фондового ринку залишається питанням спірним та не вирішеним. 
 

 
Рис. 2. Результати вибору інвестиційного портфеля пенсійних 

активів 
 

Для означення думки щодо вибору інвестиційного портфеля 

пенсійних активів учасниками НПФ, запропоновано провести 

аналогічне опитування 23 вкладників за критеріями: рівень 

безпечності операції, рівень розвитку фондового ринку, рівень 

прибутку, в межах трьох представлених вище варіантів 

фінансування. Опосередковані дані опитувань 23 інвесторів 

пенсійних активів разом з вагою наведено на рис. 3. 

Як видно з рис. 3, для учасників НПФ важливість рівня 

прибутку за їх вкладами дорівнює важливості рівню їх безпечного 

проведення, а розвиток фондового ринку за цих умов майже не має 

для них значення. Також, варто звернути увагу, що оцінюючи рівень 
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захищеності інвестування за різними типами портфелів, учасники 

відзначили для зваженого та активного варіантів оцінки 0 та -1 

відповідно, що наголошує на недовірі до більш ризикового підходу 

до вкладів їх пенсійних активів. Результати вибору інвестиційного 

портфеля учасниками НПФ представлено на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Узагальнені результати опитування 23 фахівців з управління 

пенсійними активами 
 

Як видно з рис. 4, більшість учасників НПФ надають перевагу 

консервативному інвестиційному портфелю пенсійних активів 

(36 %), що є актуальним методом вкладення грошових коштів 

відповідно до чинного законодавства та зрозумілим для користувачів 

такої послуги. Тобто, стабільний та менш прибутковий варіант 

інвестиційного портфеля для вкладників є більш прийнятним та 

оптимальним. Щодо активного та зваженого портфелів пенсійних 

активів переваги оцінені у меншому відсотковому відношенні (по 20 

%), що свідчить про невелику кількість бажаючих користуватись 

такими методами та висловлює певну неготовність збільшувати 

ризики за своїми операціями, навіть незважаючи на високий рівень їх 

прибутковості. 
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Рис. 4. Результати вибору інвестиційного портфеля пенсійних 

активів учасниками НПФ 

 
Таким чином, фінансові установи, що здійснюють управління 

пенсійними активами готові до змін, що ймовірно 

впроваджуватимуть регулятори, але учасники НПФ оцінюють різні 

типи портфелів за власними переконаннями, що протирічить такій 

готовності, а значить можливий перехід до інших портфелів має 

відповідати принципам поступовості, пропорційності та захищеності 

інтересів вкладника. Тобто, вибір типу інвестиційного портфеля має 

враховували, перш за все, інтереси учасника НПФ, його бажання 

ризикувати власними пенсійними активами. Такий підхід сприятиме 

формуванню оновленого фондового ринку, загалом, та системи 

недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, в аспекті розбудови 

більш прибуткових фінансових інструментів на РФП та врахування 

засад форензіка при оцінці ризику. 

З огляду на отриманні результати опитування, можна дійти 

висновку, що для посилення довіри до активного та зваженого 

пенсійного портфелів, КУА необхідно запровадити зміни до складу 

напрямів інвестування, що, безумовно, мають відображатись у 
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відповідних нормах законодавства. Такий склад має відповідати 

ризико-орієнтованим принципам, що реалізуються шляхом 

формування прибуткового портфеля з найменшим ризиком. Такий 

підхід дозволить переорієнтувати учасників НПФ на більш агресивну 

форму взаємодії та задовільнить усіх учасників процесу 

інвестування. 

У наведених раніше табл. 1 та табл. 2 визначено склад 

напрямів інвестування для активного та зваженого пенсійного 

портфелів та чинні структурні обмеження в Україні, що дає 

можливість співвіднести існуючий розподіл активів НПФ з 

ймовірними варіантами вкладення, якщо такі матимуть місце 

найближчим часом. Результати такого порівняння наведено в табл. 3.  

 

Таблиця 3 

Порівняльна характеристика складу напрямів інвестування 

пенсійних активів за різними типами портфеля 

Фінансовий інструмент Розподіл 

активів, станом 

на 2 квартал 

2021 року [4] 

Зважений 

портфель 

інвестицій 

(норма) 

Активний 

портфель 

інвестицій 

(норма) 

Державні цінні папери  47, 2 % 45 % 40 % 

Грошові кошти в 

депозитах  

35, 6 % 25 % 25 % 

Облігації підприємств, 

емітенти яких є 

резидентами України 

8,1 % 25 % 25 % 

Облігації внутрішніх 

місцевих позик 

2,5 % 25 % 25 % 

Акції  1,5 % 20 % 40 % 

Об’єкти нерухомості 3,1 % 10 % 10 % 

Банківські метали 0,3 % 10 % 10 % 

Інші інвестиції 0,4 % 10 % 10 % 

Дебіторська 

заборгованість 

1,3 % 10 % 10 % 

Джерело: узагальнено автором на основі [4, 11] 

  
Як видно з табл. 3, аби здійснити перехід від консервативного 

інвестиційного портфеля пенсійних активів до зваженого чи 

активного необхідно перерозподілити вкладення учасників НПФ із 

грошових коштів в депозитах у облігації підприємств та внутрішніх 
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місцевих позик, акції. Обсяг такого перерозподілу відображатиме 

приналежність складу пенсійного портфеля до зваженого чи 

активного типу. Логічно зауважити, що при цьому акції повинні мати 

високий рівень дохідності та катуватись на фондовому ринку 

України. Також не варто забувати про допустимий рівень ризику за 

такими операціями, що має відповідати очікуванням вкладників 

НПФ.  

Для оцінки ступеня ефективності таких перетворень 

запропоновано визначити сукупний рівень прибутковості за усіма 

напрямами інвестування у пенсійні портфелі в Україні. При 

розрахунку враховувались офіційні ставки прибутковості НБУ [16], 

фондових бірж [15], що розміщені у вільному доступі. Перерозподіл 

здійснено опираючись на дані обсягів інвестованих пенсійних 

активів НКЦПФР [4]. Результати оцінки сукупної ефективності 

інвестиційного портфеля пенсійних інвестицій за різними типами 

наведено в табл. 4.  

Як видно з табл. 4, найбільший рівень прибутковості, 

враховуючи структуру інвестиційного портфеля, що наведена в табл. 

3, має активний портфель пенсійних активів – 22,3 %.  

Натомість, рівень прибутковості зваженого портфеля 

пенсійних активів майже на 1 % (11,7 % – 10,9 %) менший за такий 

же показник консервативного портфеля, що свідчить про низьку 

дохідність тих фінансових інструментів, які мають привалювати у 

інвестиціях зваженого портфеля, а саме акції та державні цінні 

папери.  

Відносно невелика різниця у прибутку між консервативним та 

зваженим портфелями у 28,13 млн. грн. (432,29 млн. грн. – 404,16 

млн. грн.) може виступати невиправданим ризиком для учасників 

НПФ, за сучасних нестабільних економічних умов, сповнених 

різноманітними небезпеками діяльності, що ставить під сумнів 

ефективність вибору такого напряму інвестування.  

Окрім того, залучення у зважений та активний портфелі 

меншого обсягу державних цінних паперів знижує рівень 

захищеності таких фінансових операцій для вкладників, що може 

суттєво вплинути на ступені довіри до недержавного пенсійного 

забезпечення, загалом, та до діяльності НПФ, зокрема.  

  



143 
 

Таблиця 4 

Оцінка прибутковості пенсійних активів інвестованих 

у різні портфелі  
Фінансовий 

інструмент 

Ставка 

дохідності 

фінансового 

активу, 

станом на 

20.10.2021 р. 

Рівень 

прибутковості 

консервативно

го портфеля,  

млн. грн. 

Рівень 

прибутковост

і зваженого 

портфеля,  

млн. грн. 

Рівень 

прибутковост

і активного 

портфеля,  

млн. грн. 

Державні цінні 

папери  

12 % 1754,4*1,12 = 

1964,93 

3682,5*0,45*

1,12= 

1855,98 

3682,5*0,40*1

,12= 

1649,76 

Грошові кошти 

в депозитах  

10,5 % 1323,1*1,105 = 

1462,03 

3682,5*0,1*1,

105 = 406,92 

3682,5*0,15*1

,105 = 610,37 

Облігації 

підприємств, 

емітенти яких є 

резидентами 

України 

8% 302,4*1,08 =  

328,59 

3682,5*0,1*1,

08 = 

397,71 

 

3682,5*0,05*1

,08 = 198,86 

 

Облігації 

внутрішніх 

місцевих позик 

12,5 % 91,7*1,125 = 

103,16 

3682,5*0,1*1,

125 = 414,28 

 

3682,5*0,1*1,

125 = 414,28 

 

Акції  10 % 54,5*1,10 

=59,95 

3682,5*0,20*

1,1 = 810,15 

3682,5*0,25*1

,1 = 1012,69 

Об’єкти 

нерухомості 

15 % 116*1,15 = 

133,4 

3682,5*0,02*

1,15 = 84,70 

3682,5*0,02*1

,15 = 84,70 

Банківські 

метали 

5 % 10,7*1,05 = 

11,235 

3682,5*0,02*

1,05 = 77,33 

3682,5*0,02*1

,05 = 77,33 

Дебіторська 

заборгованість 

7,5 % 47,9*1,075 

=51,49 

3682,5*0,01*

1,075 = 39,59 

3682,5*0,01*1

,075 = 39,59 

Усього 3682,5  4114,79 4086,66 4501,86 

Приріст 

прибутковості 

інвестиційного 

портфеля 

 432,29 (11,7 %) 404,16 (10,9 

%) 

819,36 (22,3 

%) 

 

Отримані результати дослідження складу пенсійного портфеля 

за різними типами дозволяють сформувати ефективну методику 

вибору напрямів інвестування як для зацікавлених у реалізації цієї 

оновленої системи недержавного пенсійного забезпечення КУА, так і 

для неготових до переходу на ризикове фінансування учасників 

НПФ. Стратегічно важливими завданнями залишається розвиток 

фондового ринку, що сприятиме підвищенню дохідності існуючих 

фінансових інструментів. Також, логічним є залучення до 

інвестиційного портфеля пенсійних активів оновлених та сучасних 
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активів для фінансування, бо прибутковість наявних є невеликою, 

хоча і стабільною. Такі зміни мають відображатись у законодавстві з 

питань недержавного пенсійного забезпечення, що сприятиме 

підвищенню надійності фінансових інструментів у складі пенсійного 

портфеля інвестицій.  

Наведені розрахунки ефективності вкладення в НПФ за 

різними типами дозволяють дійти висновку, що ризик є невід’ємною 

складовою процесу інвестування та потребує контролю з боку 

розпорядника пенсійних коштів. Так, керуючись показниками 

дохідності кожного окремого фінансового активу можна визначити 

не лише сукупну прибутковість портфеля, а й рівень ризику втрати 

прибутку в інтересах вкладника. Тобто, співставлення ризику та 

дохідності фінансового активу є основним критерієм за дотриманням 

якого має слідкувати КУА через реалізацію власної ризико-

орієнтованої інвестиційної політики. Контроль за дотриманням 

належного рівня ризику за окремо взятими фінансовими 

інструментами пенсійного портфеля має виконуватись не лише 

регулятором ринку – НКЦПФР, а й внутрішніми службами в межах 

форензіку.  

Висновки. Таким чином, запропонований регулятором 

перспективний підхід до вибору учасником НПФ типу портфеля 

можливо реалізувати за чітких контрольних заходів з боку усіх 

учасників процесу недержавного пенсійного забезпечення, що мають 

відображатись у законодавстві в частині послаблень до переліку 

фінансових інструментів інвестиційного портфеля, їх структурних 

обмежень та норм до розвитку фондового ринку в країні. Такий 

досвід дозволить не лише посилити рівень довіри до НПФ, а, і як 

результат, залучити додаткові грошові кошти в цей ринок. Наслідком 

таких перетворень стане підвищення конкурентоздатності ринку 

недержавного пенсійного забезпечення та його наближення до 

світового рівня розвитку приватної пенсійної системи.  
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4.5. Політичний лідер як агент політичного конфлікту 

 

Вивчення історії людства поставило перед наукою проблему: 

або оволодіти наукою і мистецтвом розв’язання і попередження 

конфліктів, або втратити перспективи виживання людства через 

численні і руйнівні конфлікти. Проблема виникнення конфлікту, 

конфліктної взаємодії між учасниками чи суб’єктами залишається 

актуальною протягом всього часового періоду існування людських 

взаємин. Гострота конфліктної взаємодії особливо чітко відчувається 

у перехідний період певної держави через війни і революції, 

боротьбу за владу чи власність, майно, самогубства, загальне 

незадоволення політичною ситуацією, що неминуче веде до 

конфлікту. Тому часто в структурі конфліктної взаємодії ми 
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виділяємо суб’єкта як носія цінностей, інтересів, потреб, які стають 

конфліктогенами.  

Опції політичного лідера вельми різноманітні. Вони залежать 

від суспільства і держави, в якому йому доводиться управляти, від 

конкретних завдань, що стоять перед країною, від розстановки 

політичних сил. Найважливіші з цих функцій наступні:  

1) інтеграція суспільства, соціальної спільності, класу, партії і 

т. п. на підставі загальних цілей, цінностей, політичних ідей;  

2) визначення стратегічних орієнтирів у розвитку суспільства і 

держави;  

3) участь у процесі вироблення і прийняття політичних 

рішень, виявлення способів і методів реалізації програмних цілей;  

4) мобілізація мас на досягнення політичних цілей;  

5) соціальний арбітраж, підтримка порядку і законності; 

6) комунікація влади і мас, зміцнення каналів політичної та 

емоційного зв'язку з громадянами , наприклад, за допомогою ЗМІ або 

в ході різних масових заходів, у тому числі і в період виборних 

кампаній;  

7) легітимізація влади. 

З перерахованих функцій видно, наскільки велика роль лідера 

в суспільстві і в політичній системі (політичному процесі), де він як 

агент політичних відносин може виконувати багато функцій 

(інтеграції, мобілізації, комунікації, легітимації влади тощо). Але 

найбільш зримо лідерські якості проявляються в політичному 

конфлікті: його ініціюванні, розвитку і завершенні. При цьому прояв 

лідерських якостей і формування іміджу лідера може відбуватись як 

до початку конфлікту, так і в ході його розвитку та заверешення [10]. 

Зіткнення інтересів у політичному житті відбувається в 

контексті боротьби за владу, вплив, прагнення до домінування чи до 

лідерства. Мова йде про володіння найваживішими цінностями, 

головними з яких є життєвий простір, право здійснювати контроль 

над порядком речей, а також право визначати майбутнє. 

Лідери, правляча еліта, контреліта, управлінці і керівники 

мають справу з цілісними реальними конфліктами, а не з окремими 

їх філософськими, психологічними, соціологічними, 

політологічними, правовими аспектами. Тому виникає необхідність 

цілісного усвідомлення ролі і місця особи як лідера, носія елітарних, 

управлінських цінностей і інтересів. 
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Метою даного дослідження є виявлення особливостей 

політичного лідерства через призму політичного конфлікту. 

Відповідно до мети можемо сформулювати наступні завдання:  

- окреслити основні теоретичні положення конфліктологічної 

парадигми; 

- визначити фактори, які уможливлюють для лідера участь в 

політичному конфлікті; 

- означити місце і роль лідера в соціально-політичному 

конфлікті. 

Історія дослідження політичного лідерства і правлячої еліти є 

прикладом різноманітних підходів, наявності концепцій, парадигм, 

однак їх наявність не забезпечує існування загальної теорії. 

Протягом століть особистості вождів, полководців, героїв, монархів, 

законодавців не тільки привертали до себе пильну увагу мислителів, 

але й служили живим втіленням влади. 

В політологічному енциклопедичному словнику поняття 

лідерства визначається перш за все через взаємодію між людьми, в 

ході якої наділені реальною владою авторитетні люди здійснюють 

легітимний вплив на суспільство (чи певну його частину), котра 

добровільно віддає частину своїх політико-владних повноважень і 

прав [8, 186].  

Чимало думок, ідей з приводу конфліктогенних суперечностей 

у природі та суспільстві, зіткнення протилежних бажань і прагнень, 

боротьба між особами, класами і державами можна знайти у працях 

Аристотеля, Т. Гоббса, Г. Гегеля, К. Маркса, А. Сміта. Соціологія 

конфлікту наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття зросла з праць 

Г. Спенсера, Л. Гумпловича, Г. Зиммеля, Г. Парка. 

Варто зауважити, що значний внесок у становлення 

конфліктологічної парадигми зробив німецький соціолог Макс 

Вебер. Найважливіші напрямки його дослідженнь – соціологія 

політики, соціологія релігії і соціологія економіки – наповені 

конфліктологічною проблематикою [6, 21]. Особливу роль у 

сучасном політичному конфлікті М.Вебер відводив бюрократії, яка, 

перетворюючись у верству з особливими інтересами, має можливість 

проводити свою волю через систему державних закладів, 

провокуючи соціальне незадоволення. Хід історії виробляє все більш 

складні форми політичної мотивації конфліктної поведінки, але при 

цьому індивіди не стають все більш вільними від тиску суспільних 

структур і політичних інститутів. 
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Актуальною для розуміння природи і місця лідера, політичної 

еліти в політичному конффлікті є ліволіберальна концепція 

американського вченого Чарльза Райта Міллса (1916-1962), який у 

своїй праці «Правляча еліта» на основі функціонального підходу до 

розуміння суті еліти доводив, що вона є не результатом 

інтелектуального, психологічного й морального переважання, а 

наслідком зайняття командних позицій у суспільній ієрархії: «владна 

еліта складається з осіб, які займають такі позиції, які дають їм 

можливість піднятися над середовищем звичайних людей і приймати 

рішення, які мають масштабні наслідки…Це обумовлено тим, що 

вони керують важливими інститутами і організаціями сучасного 

суспільства» [7, 24]. На думку вченого кожен інститут стабілізується 

лідером, який володіє правом конролю і санкціонування на всіх 

партнерів по інституту. В сучасному світі існує п’ть інституційних 

порядків: політичний, економічний, військовий, сімейний, 

релігійний [3, 66]. Саме зайняття ключових позицій в економіці, 

політиці, військових та інших інститутах забезпечує лідерам владу і 

таким чином конституює правлячу еліту. Систему політичної влади у 

США Ч.Р.Міллс подавав як піраміду, що складається з трьох рівнів. 

Нижній рівень складає маса пасивного, фактично безправного 

населення. Середній відображає групові інтереси. На верхньому рівні 

приймаються найважливіші політичні рішення. Саме верхній рівень 

влади займає правляча еліта та її лідери, що по суті не допускає 

решту населення до визначення реальної політики. Ч.Р.Міллс 

доводив, що найбільш істотний вплив на управлінські структури 

(дуже часто конфліктними засобами) справляють невеликі групи 

політичних діячів, бізнесменів, військових, які формують «групи 

тиску» чи «групи інтересів».  

Можливості впливу мас на еліту за допомогою виборів та 

інших демократичних інститутів досить обмежені. Для покращення 

ситуації варто залучати до управління державними справами лідерів-

інтелектуалів. 

Сукупність різних інтерпретацій дозволяє побачити 

різноманітні сторони політичного лідерства, однак ще не дає його 

цілісної картини. Розглянемо бачення лідерства і його участі в 

соціально-політичних процесах з позиції конфліктологічної 

методології. Конфліктологічний підхід дозволяє побачити 

суспільний розвиток через призму соціальних конфліктів, 

протистоянь, боротьби і конкуренції.  
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Німецький соціолог і філософ Р.Дарендорф стверджує, що в 

кожному об’єднанні внаслідок диференціації та поляризації інтересів 

завжди можна вирізнити дві основні групи: управлінців і підлеглих, 

між якими точиться постійна боротьба. Правляча група завжди 

зацікавлена у збереженні, а підлегла – у перерозподілі влади та 

авторитету [2, 142]. Особливе місце у диференціації і поляризації 

інтересів посідає ставлення до влади чи авторитету. Так, відмічає 

Р.Дарендорф, для суспільства характерна нерівність по відношенню 

людей до розподільчої влади і звідси різні інтереси і прагнення, що 

викликає тертя, антагонізми і як результат – зміни в 

суспільстві [1, 10]. Вслід за М.Вебером Р.Дарендорф визначає владу 

як можливість здійснити свою волю, незважаючи на спротив і 

незалежно від основ, на які спирається ця можливість. Авторитет в 

більшій мірі пов'язаний з легітимним визнанням відносин 

домінування і підкорення. Розвиток зазначеного протиріччя 

становить сутність будь-якого суспільно-політичного конфлікту. 

У кожному суспільстві, за думкою вченого, існують 

концетрати соціаль-політичих конфліктів. А всі конфлікти 

виникають на грунті поділу влади через те, що одна група чи клас 

чинять опір «тиску» або пануванню іншої соціальної сили.  

Американський соціолог, конфліктолог Луїс Козер у працях 

«Функції соціального конфлікту» та «Продовження вивчення 

соціального конфлікту» розглядав політичне лідерство через призму 

соціального конфлікту. Для вченого вихідним пунктом для аналізу 

політичного лідерства є бачення, що в соціальній структурі будь-

якого типу завжди існує привід для конфліктної ситуації, «оскільки 

час від часу в ній виникає конкуренція окремих індивідів з приводу 

дефіцитних ресурсів, престижу, влади» [5, 542]. Методологічною 

основою теорії Л.Козера є функціоналізм та ціннісно-нормативна 

парадигма, оскільки він обгрунтовує функціональне призначення 

конфлікту в суспільстві. На його думку, конфлікт є меодом 

подолання напруженості, який кращої комунікації між суб’єктами 

конфліктної взаємодії, сприяє створенню груп, інститутів та інших 

соціальних організацій. 

На думку вченого, якщо соціальна структура не піддається 

настільки сильним потрясінням і розколам, то й у цьому випадку для 

неї буде характерно неминуче розмежування сил, а саме розбіжність 

між соціальною перспективою лідерів і точкою зору мас [5, 552]. 

Розбіжність позицій підпорядкування й авторитету вимагає від 
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лідера незначних зусиль для того, щоб маси погодилися з його 

інтерпретацією подій. На перших етапах конфлікту лідер покликаний 

переконати тих, хто йде за ним у виправданості їхньої жертви, тобто 

в тім, що боротьба ведеться в ім'я майбутнього благополуччя всіх 

верств суспільства, а не тільки його верхівки. Саме лідер повинен 

довести своїм співвітчизникам, що визнання поразки продиктоване 

інтересами всього суспільства, а не тільки міркуваннями вождів. 

Щоб зробити поразку приємною, потрібно не менше зусиль, ніж для 

того, щоб стала бажаною війна.  

Характерна відмінність лідерів від підлеглих не вичерпується 

різною якістю їхньої соціальної перспективи; воно включає також 

рівень оціночних суджень, тому що лідер зобов'язаний бути більше 

раціональним у своїй інтерпретації наслідків конфлікту й відносних 

переваг своєї сторони [5, 552]. Якщо лідер хоче полегшити вагу 

поразки, він повинен викликати на допомогу своє вміння 

маніпулювати системою символів, за допомогою якої маси 

орієнтуються в поточних подіях. Цей процес нерідко означає 

роз'яснення масам суті здобутих ними часткових перемог для того, 

щоб відволікти їхня увага від переживання відносних невдач. Більше 

того, роль лідера вимагає постійних маніпуляцій 

внутрішньогруповими точками напруги для того, щоб зберегти 

єдність групи в несприятливих обставинах [5, 553]. Ці маніпуляції 

лідера будуть виправдані навіть у тому випадку, якщо досягнення 

загальногрупової мети вимагає жертви.  

Сучасне зародження теорії конфлікту як парадигми політичної 

науки відбулося у 1961 році, коли у Лондоні вийшла книга Джона 

Рекса «Ключові проблеми у соціологічній теорії». Намагаючись 

протиставити свої судження Т.Парсонсу і для більшого успіху 

побудови «чистої теорії конфлікту, він створив абстрактну опозицію 

під назвою теорія порядку [6, 22]. На думку вченого, соціальний 

порядок є свідомим результатом захисту власної влади окремої групи 

(або індивіда), яка встановлює контроль над розподілом ресурсів.  

Джон Рекс додає до причин конфлікту чисто інституційні 

фактори боротьби за владу, яка відтворює конфліктність у 

суспільстві. Найпростіша схема протікання інституційного 

конфлікту за Дж.Рексом, може бути представлена в наступних 

процесах: в зрілому соціальному інституті невідворотно утворюється 

керівне ядро, яке з часом отримує ряд переваг в розподілі благ; по 

мірі розвитку інтереси «правлячої еліти» і інших членів організації 
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починають розходитись, привілейована група, маскуючись 

загальноприйнятими цінностями і стандартами, переслідує перш за 

все свої цілі; наростає напруженість між владними і обділеними 

групами, оголюється протилежність інтересів, які бажають зберегти 

статус-кво і прагнуть перерозподілу владних функцій; висуваються 

лідери опозиції, формується її ідеологічне оформлення, вирішення 

конфлікту приводить до змін, в результаті яких проходить заміна 

правлячої еліти, корекція цілей, інституціональної діяльності [4, 54-

55]. Цикл завершений і готовий до повторення. 

У даному циклі очевидним є використання ідей розвитку 

бюрократичних систем М.Вебера і «правлячої еліти» Р.Міллса. 

Вузловими моментами схеми є наявність в кожному соціальному 

організмі латентних конфліктних цілей в силу неспівпадання 

інтересів людей і поняття «правляча еліта». 

Теорія конфлікту виробила загальні положення, які при всіх 

розбіжностях у розумінні конфлікту є вихідними: 

1. У всіх соціально-політичних системах існує нерівномірний 

розподіл дефіцитних ресурсів; 

2. Нерівність закономірно породжує конфлікт інстересів 

частин системи; 

3. Такі конфлікти в більшості випадків викликають 

протистояння, зіткнення, суперечність між тими, хто володіє, і тими, 

хто не володіє дефіцитними ресурсами; 

4. Ці конфлікти будуть викликати реорганізацію соціальної 

систеи, створювати нові форми неріності, що в свою чергу слугує 

поштовхом до нових конфліктів та змін. 

Важливим є пояснення відносин панування-підкорення з 

позиції конфлікту і те, що конфліктогенним фактором може 

виступати політичний лідер, керівна група, політична еліта. 

У ході розвитку політичного конфлікту відбувається 

консолідація сил та засобів кожної зі сторін і суб’єктивізація її в 

образі свого лідера. Таки чином, лідер наділяється повноваженнями 

представляти в єдиній особі цілу країну або коаліцію, що складається 

з декількох країн (наприклад, лідерство в ході Ялтинської 

конференції). Сильний лідер, як правило, стає об’єктом підвищеної 

уваги з боку потенційних та реальних супротивників. 

Виходячи з викладених теоретичних положень можемо 

запропонувати наступні фактори, за наявності яких, політичний лідер 

може стати потенційним агентом конфлікту. По-перше, це 
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конфліктна свідомість як особливий стан суспільної чи особистісної 

свідомості, специфіка якого полягає в усвідомленні протидіючими 

субєктами несумісної протилежності своїх інтересів, ідеалів чи 

цінностей та перетворення їх на мотивацію конфліктної боротьби в 

політичному просторі. По-друге, домінування конфліктної поведінки 

у здійсненні політичних взаємодії. Таким типом поведінки 

переважно володіють політичні діячі авторитарного складу, які 

керуючись ідеями власної вищості та переваги, схильні жорстко 

домінувати, володарювати і руйнувати чужі цінності. По-третє, мета 

і цілі політичних лідерів не збігаються, або небажані для інших. По-

четверте, якщо політичний лідер є представником соціальної 

спільноти, політичного інституту, який вже бере участь у 

політичному конфлікті. 

Діючий суб’єкт політичного конфлікту формується в процесі 

політичної активності, але стає агентом конфлікту лише тоді, коли 

займає конкретну позицію. Керівники в суспільно-політичних 

організаціях, представники політичної еліти, політичні лідери – є 

субєктами конфлікту, оскільки, вони включаються в боротьбу за 

владу і перерозподіл ресурсів. Крім того, доцільно звернути увагу й 

на те, що дуже часто в конфлікті, який розглядається, йдеться про 

гострі суперечки між політичними лідерами, керівниками партій, 

фракцій у парламенті, просто особистостями. У політичному 

конфлікті слід враховувати й соціальні чинники, які створюють 

умови для конфліктогенів. У цьому контексті ми можемо звернути 

увагу на такі чинники як боротьба за політичні посади у структурах 

виконавчої та законодавчої влади, які пов'язані з розподілом 

матеріальних і фінансових ресурсів і боротьба цінностей та 

ідеологічних доктрин, боротьба конкуренції стратегічного порядку 

щодо майбутнього розвитку країни. Ця сторона політичного 

конфлікту проявляється у полеміці в ЗМІ, деклараціях і заявах 

суб'єктів політичної діяльності. Учасники конфлікту на цій стадії 

конкурують за право впливу на громадську думку й прагнуть 

здобути якомога більше прихильників. 

Таким чином, ми можемо вивести наступні позиції через 

наявність яких ми сприйматимемо політичне лідерство у 

політичному конфлікті: 

1. Політичний лідер у політичному конфлікті як субєкт 

конфліктних прагнень, носій власних ідей, ідеалів, ціностей, які 

стають конфліктогенним фактором. 
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2. Політичне лідерство як обєкт конфлікту. Тут ми перш за все 

маємо на увазі прагнення інших учасників конфліктів зайняти 

посаду, отримати владу, авторитет, дефіцитні ресурси. 

3. Політичний лідер як «третя сторона» (медіатор) у конфлікті 

через виконання арбітражних функцій. Можливість посередництва у 

конфліктній взаємодії можливе у випадку наявності у лідера таких 

якостей як авторитет, харизма, легітимність, або навіть, можливість 

застосування силових методів. 
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4.6. Стратегіологія розвитку поведінкових фінансів й 

державотворчого патріотизму нації за соціально-гуманітарних 

зрушень у мотивах прийняття рішень 

 

Принципове місце у забезпеченні можливостей розвитку та 

активізації соціально-гуманітарного простору пов’язано з 

економікою. Однак, традиційна економіка, включно з теорією 

фінансів, перебуває на роздоріжжі свого стратегіологічного 

розвитку. Характерною особливістю цього стає потреба у цільовій 

спрямованості різнопланових соціально-гуманітарних зрушень через 

врахування відповідних мотивів прийняття рішень, оскільки з ними 

слідує й ефективність результату щодо конкретного вибору напряму: 

шлях ринкового раціоналізму, чи використання шляху 

ірраціоналізму, але ринкової орієнтації. Ніби й кардинальних 

відмінностей між ними немає: але перший щлях стосується 

прийняття людиною раціональних рішень для максимізації 
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очікуваної корисності, що призводять до логічно обґрунтованих 

прогнозів її економічної поведінки, забезпечуючи при цьому й 

прогнозованість такого економічного критерію як прибуток; за 

другим – добавляються ще мотиваційно психологічні чинники 

конкретної людини, тобто її емоції, невпевненість, пересторога, 

азарт, що призводить до певної непередбачуваності в кінцевому 

результаті – прибутку, посилюючи його чи ослаблюючи (залежно від 

рішення та впливу умов).  

Виділена наявність специфічних аномалій в мотивах прийняття 

рішень при соціально-гуманітарних зрушеннях у традиційній 

економічній і фінансовій теорії та відповідно економіко-психологічні 

чинники як прояву, так і управління поведінкою людини в реальних 

ситуаціях й стали предметом чисельних наукових досліджень, а 

також призвела до появи фундаментальних засад поведінкової 

економіки та поведінкових фінансів з їхньою ірраціональністю [1-7]. 

Зазначимо, що науковці, втягуючи в свій науковий оборот 

достатньо різні сторони людського буття з психологічною 

поведінкою людини (тобто засновані на людській діяльності, 

соціальних і емоційних упередженнях, а метою стає прагнення до 

розуміння як прийнятих нею фінансово-економічних рішень, так і 

їхнього впливу на ринкові ціни, прибуток й розподіл фінансових 

ресурсів) загалом замикають свої дослідницькі зусилля на економіці 

та фінансах домашніх господарств і фірм. Однак наукових праць, які 

б стосувались стратегіологічних можливостей поведінкових фінансів 

з ухилом на цілеспрямовану реалізацію мотивного потенціалу 

домінант (якісної і кількісної) державотворчого патріотизму нації 

(зокрема, під впливом соціально-гуманітарних зрушень) ще немає.  

Отже метою даного дослідження є поглиблення теоретичних 

положень поведінкових фінансів, виходячи з особливостей 

мотиваційних проявів раціональності й ірраціональності фінансових 

рішень та доктринальних положень державотворчого патріотизму 

нації, виходячи з особливостей соціально-гуманітарних зрушень. 

Підкреслимо, що мотивація це внутрішня спонукальна сила 

(середовище, світ) людини, яка, виходячи з її потреб, досвіду й 

здібностей, обумовлює прояв рухової активності з ситуаційною 

поведінкою через приймання того чи іншого рішення для 

розв’язання певного завдання. Обмежуючись окресленою 

проблематикою цього дослідження ці рішення конкретизуються у 
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фінансовій сфері, забезпечуючи тим й можливості соціально-

гуманітарних зрушень. 

За класичним визначенням: фінанси – це економічна категорія, 

що відображає економічні відносини в процесі створення й розподілу 

валового внутрішнього продукту (або фондів грошових коштів) [1-3]. 

Як слідує із наведеного трактування, тут достатньо прозоро 

розкриваються можливості раціонального й оптимального вибору 

фінансового рішення особою, однак поза увагою залишається 

властиво сам мотиваційно-поведінковий процес вибору нею саме 

цього рішення. Виходячи з цього, така дуальність розвитку теорії 

сучасних фінансів, об’єктивно обумовлює, як показує практика, 

врахування й психологічних особливостей особи, тобто потребує 

дієвого синтезу положень класичних фінансів з психологією 

ірраціональної участі (врахування особливостей і настрою) людини 

(інвестора) на фінансових ринках. Фактично, в такій інтерпретації 

сучасні фінанси й стають фундаментальним базисом для формування 

концептуальних засад поведінкових фінансів.  

Доцільно зазначити, що у фундаменталізмі мотиваційної 

ефективності поведінкових фінансів лежить соціальна поведінка, 

тобто поведінка конкретних індивідуумів чи груп, яка впливає на 

прийняття ними відповідних фінансових рішень. Загалом, у 

біхевіоризмі поведінкою вважають видимі прояви вчинків 

(усвідомлений набір дій, рефлексій, реакцій на середовище – певна 

узгоджена й послідовно-проявна відповідь на подразники, що 

зачіпають інтереси інших людей, суспільства загалом), які можна 

спостерігати. Окрім того, у фінансовій сфері поведінка може бути 

достатньо імпульсивною, жорсткою, розмитою, заретушованою та 

прихованою, хоча її результативний прояв відбивається на прибутку 

суб’єкта (від домогосподарства до держави) [1, 3-7].  

Можливо стверджувати, що мотиваційним джерелом 

поведінки людини у соціумі виступають потреби, які дозволяють її 

при зважених рішеннях та розумній орієнтації щодо власних 

можливостей реалізувати свій трудовий й творчий потенціал, 

забезпечуючи тим і прогнозовані фінансово-економічні результати 

від своєї діяльності. Не слід нехтувати обставиною, що при 

глибинних трансформаціях у суспільстві з особливою гостротою 

може проявлятись невідповідність соціальної політики й моралі, 

обумовлюючи тим розмиття традиційних гуманітарних норм, а з 
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ними й духовних і моральних устоїв, які додатково впливатимуть на 

фінансові рішення й надходження в бюджети різних рівнів.  

Водночас, ефективність бюджетних надходжень безпосередньо 

залежать від рівня податкової культури платника податків, тобто 

його податкової поведінки у конкретних ситуаціях. У цьому 

контексті, виходячи з потреби в нарощуванні цих надходжень, 

зростає увага до їх активізації через пошук нових підходів до 

вичленення й зміни прояву мотиваційно негативних відхилень у 

податковій поведінці платників від відповідних норм у конкретному 

часовому розрізі (такі соціально-гуманітарні відхилення отримали 

назву девіантної поведінки). Специфічною особливістю девіантної 

поведінки платника податку є те, що вона завдає реальної шкоди не 

лише його внутрішній свідомості, а й оточуючим громадянам, 

оскільки зміщує акцент на розмивання конституційної основи сплати 

податків, як базиса фінансової стійкості держави [1, 3, 7].  

Практично низький рівень податкової культури, проявляється 

через ірраціональні форми поведінки індивіда, які відхиляються або 

суперечать законодавчо встановленим нормам та правилам, що 

сформовані та прийняті в суспільстві й супроводжуються 

відповідним корегуванням через публічне управління та 

адміністрування. Властиво, такі форми поведінки поділяються на: 

девіантні, делінквентні й кримінальні. Гранично-межова різниця між 

цими поведінковими формами в системі податкової культури 

проходить через рівні схвалення зовнішнього оточення, а саме: будь-

яка поведінка платника податків, яка не схвалюється громадською 

думкою, називається девіантною, а поведінка, яка не схвалюється ще 

й законом – делінквентною. Обєктивно, що до кримінальної буде 

відноситись поведінка платника податків, яка пов’язана з 

протиправними діяннями (проступками) і стає безпосередньою 

підставою до порушення кримінальної справи та кваліфікується за 

визначеними (щодо конкретних випадків цих проступків) статтями 

кримінального кодексу держави.  

Окрім того, прийнято, що девіантна поведінка виступає 

першопричиною формування делінквентної та кримінальної 

поведінки, які через характерні поведінкові мотиваційні відхилення 

впливають як на ефективність поведінкових фінансів, так і прояв 

домінант (якісної й кількісної) державотворчого патріотизму нації 

(ДТПН).  
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Аналіз також показує, що можливо виділити конкретні 

мотиваційні фактори (морально-етичні, соціально-економічні, 

організаційні, політичні), що сприяють виникненню девіантної 

поведінки платників податків, обмежуючи тим як можливості 

сучасного державотворення, так і ефективність прояву ДТПН. 

Зокрема, до таких як соціально-гуманітарних, так і соціально-

економічних факторів впливаючих на активізацію й загострення 

прояву негативних поведінкових рис платника податків відносять: 

загострення гуманітарних протистоянь, зростаючий дефіцит 

бюджету, інфляційні процеси, кризу платежів, розбалансованість 

банківської системи, зниження купівельної спроможності населення. 

На жаль, нині проходить накладання на ці фактори ще й проблемних 

аспектів у планетарній боротьбі з коронавірусом COVID-2019 

(COrona VIrus Disease 2019), які безпосередньо вплинули на дохідну 

базу держави, обумовлюючи: спадні процеси в економіці й 

фінансовому просторі, зростання безробіття, зниження соціальних 

гарантій, перекроєння бюджету, додаткові витрати й обмеження в 

можливостях залучення необхідних фінансових ресурсів у 

державотворчі програми соціально-економічного розвитку й 

раціональні соціально-гуманітарні зрушення, які знижують тінізацію 

економіки.  

Доцільно зазначити, що в середньому (за експертними даними 

Світового банку) у тіньовому сегменті економіки світу знаходиться 

від 18% до 35% валового внутрішнього продукту (ВВП). Якщо, за 

даними МВФ обсяг світового ВВП у 2020 році становив 131,65 трлн 

дол. США, то тіньова економіка становила (в грошовому еквіваленті) 

не менше 23,7 трлн дол. США. Між іншим, у 2019 р. обсяг світового 

ВВП становив 134,78 трлн дол. США. Цей спад у 3 трлн дол. США 

пов’язаний, насамперед, із наслідками чи проявністю короновірусу.  

Підкреслимо також, що четверту частину від офіційного ВВП 

України, або 846 млрд гривень, становлять тіньові операції (такі 

експертні результати дослідження стану тіньової економіки в 

Україні, що провела компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard 

у рамках укладеного Меморандуму про співробітництво з 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Національним банком України та Державною 

службою статистики України). За результатами дослідження 

української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного 

ВВП, перебуває в тіні, з них: 
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 19,7% ВВП (702 млрд грн) становить готівкова тіньова 

економіка; 

  4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнє виробництво товарів 

для власного кінцевого використання, тобто – негрошова тіньова 

економіка. 

Властиво на зменшення обсягів тіньової економіки може 

впливати активізація ефективних соціально-гуманітарних зрушень в 

контексті реалізації парадигми державотворчого патріотизму нації, 

зокрема, через: запровадження здійснення соціальних виплат 

виключно у безготівковій формі, податкових пільг, встановлення 

торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього 

бізнесу, а також додаткове стимулювання торговців та споживачів до 

проведення безготівкових розрахунків. Так, попередні дослідження у 

європейських країнах підтверджують, що збільшення частки 

безготівкових платежів на 100% сприяє зменшенню рівня тіньової 

економіки на 0,6 – 3,7% від ВВП, а державні доходи збільшуються на 

0,1 – 0,8% від ВВП досліджуваних країн. 

Загалом, державотворчий патріотизм нації – це все, що народ 

загалом та кожен громадянин зокрема роблять в інтересах творення 

незалежної, суверенної, цивілізованої держави. За своєю природою 

ДТПН можливо оцінювати на основі використання двох підходів: 

якісного та кількісного. Якісний підхід набув значного поширення 

через простоту свого відображення та й того, що лише поговорити 

про державу й патріотизм всі готові. Водночас, кількісний підхід 

раніше не розглядали, оскільки не було запропоновано зрозумілих і 

переконливих кількісних критеріїв такого оцінювання 

державотворчості, та й науковці приділяли більше уваги якісним 

параметрам. На основі проведених авторських досліджень можливо 

стверджувати: податки є кількісним вимірником фактичного 

державотворчого патріотизму нації щодо конкретизації реальної 

участі платників податків у формуванні фінансової складової 

життєзабезпечення й розвитку держави [1, с. 30-33]. Практично 

податки забезпечують належне фінансове функціонування держави, 

а виходячи з означеного, наскільки сформовано та забезпечено у 

конкретних платників податків патріотичне розуміння національної 

важливості безпосереднього фінансового внеску у становлення і 

розвиток фінансової складової держави, то від цього об'єктивно 

залежать подальші фінансові можливості держави виконувати свої 

управлінські функції, зокрема через дієву систему поведінкових 
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фінансів з її раціональністю й ірраціональністю щодо фінансових 

рішень.  

Зазначимо, що часовий проміжок кристалізації ДТПН у формі 

ідентифікаційних характеристик (якісна домінанта) може тривати 

століття, а то й тисячоліття. Водночас, його безпосередня реалізація 

вже у формі ефективного прояву фінансової (кількісно податкової) 

домінанти настає в конкретному році, тобто термін віддачі триває 

визначений (бюджетний) рік. У даному випадку стратегіологія 

розвитку поведінкових фінансів з урахуванням ДТПН передбачає 

можливості досягнення цілей розвитку як потреб, так і поведінкових 

інтересів, виходячи з врахування й обмеженості в ресурсних 

залученнях (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Стратегіологія розвитку поведінкових фінансів з позиції 

взаємодії якісної і кількісної домінант державотворчого патріотизму 

нації зі спрямованістю на формування бюджету 

Джерело: авторська розробка. 

 

Загалом, стратегіологія розвитку поведінкових фінансів – це 

специфічний напрям знань у системі фінансової науки, який 

функціонально-архітектурно окреслюється та конкретизується 

поведінковими фінансами, із властивими їм закономірностями й 

значенням спонукальних мотивів і психологічних (ірраціональних) 

факторів під час вибору індивідами моделі фінансової поведінки і 

прийнятті ними інвестиційних рішень та наслідків цього вибору на 

фінансові ринки, з агрегуванням у розвитку за врахування потреб, 

можливостей і поведінки як населення загалом (чи його окремих 

груп), так і господарюючих суб’єктів. 
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Підкреслимо, що на основі створеної Леоном Фестінгером 

(Leon Festinger) теорії когнітивного дисонансу (внутрішній 

психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості людини 

суперечливих знань, ідей, переконань стосовно деякого об’єкта, 

тобто люди при цьому вступають в протиріччя з самим собою), 

Деніел Канеман (Daniel Kahneman) та Амос Тверські (Amos Tversky) 

сформували теорію можливостей (Prospect Theory), яка й стала 

ідеологічним базисом для становлення поведінкових фінансів 

(Behavioral Finance) [4-7]. 

Зокрема, дослідник в області поведінкових фінансів Херш 

Шефрін ємно зазначив, що поведінкові фінанси – це вивчення того, 

як психологія впливає на прийняття фінансових рішень і фінансові 

ринки [11]. 

Властиво, поведінкові фінанси – це сфера науки, яка вивчає як 

психологія людини (людей), а через неї вже учасники фінансових 

відносин, обумовлює й впливає на процес прийняття їхніх 

фінансових рішень, виходячи з поєднання раціональності й 

ірраціональності, починаючи від рівня домашніх господарств та 

закінчуючи глобальними фінансовими ринками. 

Виходячи з аналізу поведінкової теорії щодо мотиваційності 

прийняття фінансових рішень на конкретних рівнях, можливо 

зазначити на ряд обставин, які обумовлюють їх ірраціональність з 

відходом від стійкої раціональності: 

 індивідууми, приймаючі дані рішення, можуть різні 

погляди й думки, які не є стабільними і можуть змінюватись, як в 

процесі їхнього прийняття, так і під дією зовнішнього середовища; 

 управлінці можуть мати власні цілі, які не обов’язково 

співпадають з цілями організації, а це значить, що вони не можуть 

бути ідеальними виконавцями її інтересів фірми, оскільки у них 

можуть проявлятись власні пріоритети; 

 психологічний прояв цього впливає й на інших, що 

призводить до зміни сутності такого рішення.  

Квазіраціональність у прийнятті фінансового рішення не 

значить, що вона повністю відмінна від раціонально прийнятого на 

засадах прибутковості, тут виступає на перший план більше 

суб’єктивна оцінка ситуації з позиції конкретної особи (індивідуума), 

яка базується більше на її поведінкових уподобаннях ніж на 

зважених розрахункових процедурах. Напевне саме в цьому полягає 

змістове доповнення теорії фінансів з огляду розгляду не лише зі 
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сторони науки, а й мистецтва – у якому задіюється вже психологія 

поведінки людини, що стратегіологічно чіткіше відображає 

мотиваційну частину ідеології формування сучасного фінансового 

менеджменту. 

Висновки. Оскільки поведінкові фінанси пов’язані з 

психологічними факторами та їх безпосередніми проявами на 

фінансовому ринку, то необхідно формувати державотворчу 

управлінську доктрину цього патріотизму так, щоб психологія 

господарюючого суб’єкту та інвестора як платників податків була 

спрямована на забезпечення інтересів держави, виходячи з того, що 

сплачуючи податки конкретний платник творить власну державу, 

забезпечуючи тим належний рівень (стан) фінансової безпеки 

України. Властиво в цьому контексті вагома роль відводиться 

активізації ефективності соціально-гуманітарної сфери. Оскільки в 

умовах пандемії та невизначеності індивідууми часто підпадають під 

зовнішній й внутрішній психологічний тиск, який знижує поріг 

мотиваційної раціональності мислення при прийнятті таких рішень, 

формуючи ірраціональність вчинків, то означене безпосередньо 

обмежує ефективність мотивів прийняття рішень за соціально-

гуманітарних зрушень. 

Водночас, увага до цілеспрямованої мотивації прийняття 

рішень на різних рівнях й відповідно державотворчої позиції 

громадян забезпечила належну сплату податків, навіть у складний 

період пандемії. У цей період (за даними Державної податкової 

служби України), надходження до державного та місцевих бюджетів 

зросли на 13,5% попри зменшення ВВП на 4 % в 2020 році.  

Оцінювання державотворчого патріотизму нації загалом має 

здійснюватись у комплексі взаємодіючих складових, хоча серед них 

податкова є домінантною. 

За результатами цього можливо стверджувати: 

1. Концентрованим проявом результативності національної 

(узагальненої) ідентифікаційної характеристики державотворчого 

патріотизму нації є податки. 

2. Чим вищий рівень прояву ідентифікаційних характеристик 

нації, які відбиваються в якісній складовій, тим, потенційно, буде 

вища віддача у податковій домінанті (більші бюджетні 

надходження). 
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3. Чим вищий рівень ідентифікаційних характеристик 

державотворчого патріотизму нації, тим більші податкові 

надходження можливо отримати за однакових інших умов. 

4. Закон збереження енергії державотворчого патріотизму 

нації: енергія якісних характеристик пропорційно перетворюється в 

енергію кількісної домінанти (для замкненої системи). 

5. Чим надійніші, стійкіші та міцніші якісні параметри 

державотворчого патріотизму нації, тим вищий рівень податкових 

надходжень.  
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4.7. Розвиток податкової системи та її реформування в умовах 

децентралізації влади в Україні 

 

В ході проведення децентралізаційних процесів призначення 

податкової системи полягає не лише у збиранні податків та 

забезпеченні доходної частини бюджету для виконання державою 

своїх функцій, а також у сприянні досягненню стратегічної мети 

розвитку національної економіки. 

На даному етапі спостерігається трохи інший процес: чинна 

податкова система, яка складається із законодавчої, інструктивно-

наказової та структурно-інституціональної частин, а також 

практичних інструментів її функціонування обслуговує модель 

державно-монополістичного капіталізму, що має кланово-

олігархічний характер. Ця система підпорядкована інтересам 
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кланових фінансово-олігархічних груп, створюючи їм умови для 

отримання максимального монопольного прибутку і водночас 

гальмуючи процеси децентралізації в державі  

Українська система оподатковування має гіпертрофовану 

фіскально-карну функцію і погано виконує стимулюючу, 

розподільну та соціальну функції. Вона не стимулює підприємницьку 

діяльність і вільну конкуренцію, не сприяє розвитку економіки на 

інноваційно-інвестиційній основі, не забезпечує зростання добробуту 

та зниження рівня соціального розшарування населення. Вітчизняна 

система оподатковування ускладнена, заплутана й суперечлива. 

Як наслідок, українське суспільство виявилося нездатним 

продукувати багатство, 60% населення не мають змоги себе 

прогодувати, 15 млн. осіб потребують житлових субсидій та інших 

механізмів соціального захисту і підтримки. Для того щоб стати 

успішною, конкурентоспроможною країною у світових перегонах в 

умовах децентралізаційних процесів та інформаційно-технологічної 

революції, Україна мусить кардинально трансформувати модель 

свого економічного розвитку, і насамперед таку її важливу складову, 

як систему оподаткування. 

Фундаментальні та прикладні дослідження, присвячені 

проблемам оподаткування містяться в наукових працях багатьох 

зарубіжних авторів, таких як: Ауербах А., Калдор Н., Лаффер А., 

Масгрейв Р., Мірліс С., Слемрод Дж та ін. Заслуговують на увагу 

публікації українських учених Андрущенка В. Л., Василика О. Д., 

Вишневського В. П., Єфименко Т. І., Крисоватого А. І., Крупки М. І., 

Луніної І. О., Мельника В. М., Мельника П. В., Михайленко С. В., 

Опаріна В. М., Тарангул Л. Л., Федосова В. М., Чернявського О. П., 

Шаблистої Л. М., Юрія С. І. та ін.  

В наукових працях зазначених авторів наведені різні аспекти 

оптимізації оподаткування в Україні, в тому числі і в умовах 

децентралізації влади на місцях. Водночас, модель необхідної 

трансформації податкової системи як цілісного організму в системі 

проведення децентралізації в цілому в державі, коли відбувається 

вибір та становлення конкурентоспроможної моделі економічного 

розвитку країни, практично не представлена в наукових 

дослідженнях вітчизняних учених. 

Головною метою даного наукового дослідження є визначення 

основних рис української податкової системи та обгрунтування 
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напрямів її трансформації в контексті формування сучасної економічної 

моделі України в умовах проведення децентралізаційних процесів. 

Податкова система є інструментом державного регулювання 

економіки, що дозволяє вилучати на постійній основі певну частину 

приватних доходів юридичних та фізичних осіб на користь держави, 

перерозподіляючи таким чином створений у суспільстві продукт. 

Саме податкова система є найважливішим механізмом підтримання 

економічного балансу між інтересами «людина – держава», а зовсім 

не державний чи місцевий бюджет, не межа малозабезпеченості, не 

мінімальна ставка заробітної плати, не соціальні виплати та субсидії. 

Завдання держави полягає в тому, щоб створити таку 

податкову систему, яка б утримувала баланс інтересів «людина – 

держава» у стані стабільності, а не конфліктності, і була 

справедливою. 

Економічний досвід показує, що найоптимальніший рівень 

сукупного оподаткування знаходиться в межах 30%. Найрозвинутішою 

у світі є економіка США, де сукупний рівень оподаткування не 

перевищує 33%. У країнах, де він досягає 40% (Німеччина) або 45-50% 

(Швеція, Фінляндія), починає зростати державний борг, знижується 

ефективність економіки, виникає таке явище, як соціальний паразитизм.  

Сьогодні країни із високою нормою вилучення доходів 

змушені трансформувати систему оподаткування, оскільки існуюча 

вже вичерпала себе.  

Податкові реформи, що проводяться в розвинутих європейських 

країнах, спрямовані на лібералізацію системи оподаткування з метою 

запобігання відтоку капіталу і кваліфікованих спеціалістів. У 

результаті максимальна ставка податку на прибуток корпорацій у 

розвинутих країнах – членах ЄС з 2000-го по 2019-й рік знизилася в 

середньому із 45,5 до 30,5%. 

Формуючи власну систему оподаткування, зауважимо, що до 

серпня 1991 року Україна не існувала як держава, не мала приватної 

власності як інституції і тим паче не була орієнтована на її розвиток. 

Щоб Україна була спроможна стабільно розвиватися, їй потрібно 

задіяти всі чинники економічного зростання і насамперед такий, як 

стимулювання приватної власності за допомогою податкових 

важелів та інструментів.  

Але не зважаючи на це, в Україні діє близько 20 видів податків 

та інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових 

фондів, а також майже 2 тис. нормативно-правових актів, що 
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регулюють процес справляння податків та інших грошових вилучень 

і відрахувань.  

Окрім того, в Україні вкрай складна і непрозора система 

адміністрування податків. За даними проведенного дослідження 

«Система вартості дотримання податкового законодавства в Україні», 

яке було проведене Світовим банком та Міжнародною фінансовою 

корпорацією, Україна займає 180-е місце серед 185-х країн світу за 

рівнем простоти справляння податків. Їх адміністрування потребує 

майже 736 годин і понад 4 млрд. грн. щорічно. У таких умовах будь-

які економічні трансформації приречені на поразку. 

Теперішня податкова система України налаштована таким 

чином, щоб вилучити у підприємців та фізичних осіб найманої праці 

більшу частину їх доходів. Тож щоб вижити в такому 

несприятливому податковому середовищі, малий та середній бізнес, 

громадяни України вимушено вдаються до ухилення від 

оподаткування, що стало в Україні нормою життя. Як наслідок, 

підприємства стають збитковими або переходять у тіньову сферу 

діяльності, а громадяни вишукують способи, як приховати свої 

справжні доходи. 

За результатами соціологічного дослідження, проведеного 

фахівцями Інституту трансформації суспільства, громадяни згодні 

сплачувати податки, якщо вони не перевищують 10%. Сьогодні ця 

тенденція не тільки не змінилася, а набула ще більш усталеного 

вигляду. Таке податкове навантаження є справедливим і може 

активізувати розвиток підприємницької ініціативи. 

Починаючи із середини 1990-х років на державному рівні 

розроблялися різні варіанти Податкового кодексу, численні стратегії, 

концепції, моделі податкової реформи. Вони змінювали одна одну із 

кожною зміною вищого керівництва держави, але жодна з них не 

була втілена у життя. Податкові зміни зводилися до окремих 

нововведень, більшість із яких лише посилювала податковий тиск. 

Слід визнати, що найліберальнішою і доволі сприятливою для 

економічного розвитку була податкова система, яка функціонувала 

напередодні розпаду СРСР. Необтяжлива надмірними податками 

система відтворення та отримання прибутку стала об’єктивним 

підґрунтям того, що в цей період відбувся справжній бум 

нагромадження капіталу, збільшення кількості підприємств і доходів, 

зменшення рівня безробіття. Тож податкову систему, залишену нам у 

спадок Радянським Союзом, можна було сприймати позитивно.  



166 
 

Але з кінця 1992 року ліберальна податкова система фактично 

почала ліквідовуватися. Натомість була запропонована така 

податкова система, що спонукала створення в Україні моделі 

державно-монополістичного капіталізму, втручання держави в 

економічне життя і адміністративно-директивний контроль за 

пересічними громадянами. Для реалізації цієї мети знадобилося 

посилення податкового тиску. Тоді й було створено першу руйнівну 

податкову модель із величезним ПДВ за ставкою 28%, який став 

обчислюватися як податок з обороту, що спричинило значний 

стрибок інфляції, запустивши маховик «накручування» ціни товару. 

Як наслідок, виникла потреба у збільшенні грошової маси для 

обслуговування тієї самої кількості товарів. Замість податку на 

прибуток було введено податок на доход, запроваджено систему 

фінансування дефіциту бюджету через Нацбанк за допомогою емісії 

купоно-карбованців. Започатковані акцизи і мита. Введено систему 

нарахувань на заробітну плату і відрахувань у Чорнобильський і 

Пенсійний фонди, Фонд зайнятості, інші соціальні фонди – усі вони 

лягли тягарем на заробітну плату та доходи малого і середнього 

бізнесу. Під таким тиском зарплатня та доходи юридичних осіб 

почали падати, а «податкові гроші» частково розкрадатися, а 

частково спрямовуватися на утримання бюрократичної системи та 

карно-поліцейського аппарату [7]. 

У 1994 році, усвідомивши, що національна економіка 

перебуває у глибокій кризі, в Україні внесли корективи в податкову 

систему. Замість податку на доход було введено податок на прибуток 

юридичних осіб за ставкою 30%. Стверджувалося, що це 

цивілізований податок, запроваджений з урахуванням світового 

досвіду. Це слушно тільки з формального погляду, але існує й інший 

бік формування цього податку – набір інструкцій, які постійно 

змінюються та ускладнюються. Ставку ПДВ було зменшено з 28 до 

20%, проте почали стрімко підвищуватись непрямі податки – акцизи 

і мито, а також податок на землю. Крім того, зростали нарахування в 

найрізноманітніші фонди, кількість яких постійно збільшувалася. 

Було прийнято безпрецедентне рішення – відрахування у, по суті, 

добровільні фонди стали обов’язково вноситися до бюджету (всюди 

фонди існують лише на добровільні пожертви). Кількість податків 

сягнула 20. Стало абсолютно невигідно розвивати бізнес. Таким 

чином, у 1994 р. було закладено таку податкову систему, яка 

призвела до значного збільшення тиску на працю та капітал. 
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Через некомпетентні дії «податкових експериментаторів» у 

1995 р. почалася обвальна зупинка державних підприємств і 

виснаження приватного сектору. Мільйони людей стали 

безробітними, знецінилися заощадження громадян. Держава 

звернулася по позики до МВФ і Світового банку [6]. 

У 1996 р. в Україні з метою посилення контролю не лише за 

прибутками підприємств, а й за доходами фізичних осіб було 

введено в дію Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб – 

платників податків та інших обов’язкових платежів», згідно якого 

запроваджувалася система індивідуальних ідентифікаційних номерів 

платників податку. А 11 червня 1996 р. внесені зміни до Закону 

України про податкову інспекцію. Останній надано право приймати 

будь-які інструктивні, нормативні акти щодо формування 

електронного досьє на кожного громадянина, якому привласнений 

індивідуальний ідентифікаційний номер платника податку, 

інформувати тих, кого вважають за потрібне, про особисті дані 

людини. 

У серпні 1996 р. вийшов Указ Президента України «Про 

утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих 

податкових адміністрацій». Відповідно до Указу ДПА вийшла із 

підпорядкування Міністерства фінансів, їй було підпорядковано 

податкову поліцію та підрозділи МВС України, до функцій яких 

входила боротьба із кримінальним приховуванням прибутків від 

оподаткування. Утворився симбіоз податкової інспекції з органами 

Міністерства внутрішніх справ, який набув характеру поліцейсько-

карного органу. 

Неможливо назвати «удосконаленням» податкової системи 

реорганізацію ДПІ в ДПА, котра фактично стала міністерством 

податків. Зазначимо, що такі міністерства існують лише у п’яти 

країнах світу, три з яких – африканські. Але там ці міністерства 

об’єднані з митницею. У нас податкова адміністрація об’єднана з 

Міністерством внутрішніх справ, тобто з міліцією. Утворений 

небачений від часів сталінського комуністичного режиму механізм 

дає змогу здійснювати економічні репресії проти громадян 

України [2]. 

Протистояння між державою та підприємцями у податковій 

царині наростало – і наприкінці 1990-х років воно набуло 

антагоністичного характеру. Держава пішла на поступки малому 

бізнесу – 3 липня 1998 р. Президент України видав Указ «Про 
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спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва» № 727. Ця система з деякими поправками 

діє дотепер. 

У 2005-2006 рр. Національна комісія з реформування 

податкової системи України, розробила Стратегію податкової 

реформи. У цей самий період Міністерством фінансів України був 

розроблений проект Концепції реформування податкової системи 

України, запропонований Урядом Президенту України. У 2007 р. 

Кабміном, була розроблена Концепція реформування податкової 

системи, розрахована на період до 2015 року. З огляду на таку 

тенденцію, Урядом ухвалено рішення про істотне зниження 

податкового навантаження на економіку й перегляд співвідношення 

діючих податкових регуляторів [5]. Однак ця Концепція не тільки не 

була впроваджена, вона була відмінена у 2009 році. Натомість була 

затверджена Стратегія реформування податкової системи, 

розрахована до 2018 року. Слід зазначити, що жодний із пунктів цієї 

Стратегії не виконано.  

Подібні зміни податкової системи спричинили посилення 

податкового пресу і експлуатації українського населення. Податок 

став використовуватися як інструмент економічного і навіть 

фізичного тиску на громадян України та контролю за підприємцями. 

Їх позбавили стимулів розвивати бізнес, перетворивши завдяки 

карним законодавчим актам на злочинців. Система оподаткування в 

нашій країні є не просто несправедливою – вона антигуманна, 

оскільки націлена на вилучення у суб’єктів господарювання не 

тільки додаткового, але і необхідного продукту.  

Переломним моментом у формуванні власної ефективної 

системи оподаткування є прийняття Податкового кодексу Україні, 

який є початком нового етапу реформування вітчизняної податкової 

системи. Документ набрав чинності з 1 січня 2011 року. У 

Податковому кодексі значно скорочено перелік загальнодержавних 

(з 29 до 17) та місцевих (з 14 до 5) податків і зборів. 

Одним із напрямів податкової реформи стало зменшення 

ставки податку на прибуток у 2011 р. – з 25 % до 18 % у 2015 році. 

Податок на додану вартість з 2014 р. знизився з 20 % до 17 %. Зазнає 

змін і структура податкових органів – Постанової Кабінету Міністрів 

України від 21.05.2014 р. шляхом рерганізаціцї Міністерства доходів 

і зборів України утворюється Державна фіскальна служба України, 

метою діяльності якої є підвищення якості фіскального 
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адміністрування. Яка з 18 грудня 2018 року розподілилася на 

Державну податкову та Державну митну служби. 

Загалом, починаючи з 2010 року і до сьогоднішнього часу 

проводились різні спроби реформувати податкове законодавство 

України але результи були невтішні. 

На наш погляд, заважають цьому причини насамперед 

суб’єктивного характеру. Адже податкові реформи ініціювалися 

владними силами, які презентують модель державно-

монополістичного капіталізму та обіймають чільні посади у владних 

органах. Носіям цієї моделі здійснення подібної реформи є 

абсолютно невигідним, оскільки потреби малого та середнього 

бізнесу, що формують основу середнього класу в Україні, не 

належать до кола інтересів фінансових і промислових олігархатів, що 

зрослися з владою.  

В умовах децентралізації влади в дежаві досліджуючи 

концептуальні підходи до визначення ролі податкової політики та 

податкового забезпечення, можна зазначити, що процеси їх зміни 

відбуваються у постійній боротьбі противників щодо поглядів на 

рівень втручання держави в економіку через оподаткування. У 

зв’язку із цим об’єднуючим елементом є визначення самого факту 

впливу податкової політики держави на економічні процеси. 

Проте якщо виходити із сутності податкової політики, то 

головним завданням її є встановлення балансу між двома чинниками, 

якими визначається потреба в податках: необхідністю фінансового 

забезпечення виконання державою притаманних їй функцій та 

вирішення соціально-економічних завдань. 

Концепція регулювання економічних процесів шляхом 

застосування засобів податкової політики та податкового 

забезпечення полягає в стимулюванні зміни поведінки учасників 

процесу суспільного виробництва, яка відображається в 

переорієнтуванні ресурсів на виконання завдань, що стоять перед 

економічною системою в цілому. 

Переорієнтація державної стратегії в напрямку проведення 

децентралізаційних процесів економіки ставить нові вимоги до 

податкової політики, вимагаючи пріоритетності реалізації соціально-

економічних функцій податків в оптимальному співвідношенні з 

фіскальною їх функцією. У таких умовах основними завданнями 

податкової політики, разом з традиційним забезпеченням дохідної 

частини державного бюджету, стають: регулювання попиту і 



170 
 

пропозиції, стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів, 

накопичення збережень, забезпечення конкурентного середовища 

для залучення і стимулювання підприємницької діяльності [4]. 

Сьогодні в Україні питання податкової політики та 

податкового забезпечення належать до найгостріших як в 

економічному, так і в політичному контексті. 

Основними завданнями реформування податкової системи 

України є зниження податкового навантаження на економіку. 

Не менш важливим є створення сприятливого середовища для 

розвитку та поширення діяльності малих підприємств вимагає 

спрощеної системи оподаткування, яка дає змогу зменшити 

податковий тиск на підприємства малого бізнесу на початковому 

етапі їх функціонування. Крім того, спрощена система 

оподаткування дозволяє суттєво зменшити витрати на 

адміністрування податків з малого бізнесу, звільняє його 

представників від обов’язку докладного ведення обліку витрат. 

Недосконалість податкової політики та податкового 

забезпечення призводить до таких проблем системного характеру в 

податковій системі держави як: 

- податкової заборгованості платників перед бюджетом та 

державними цільовими фондами, що зумовлено відсутністю 

ефективних механізмів, які забезпечують відповідність суб’єктів 

господарювання за виконанням своїх фінансових зобов’язань; 

недосконалістю системи списання та реструктуризації податкової 

заборгованості підприємств перед бюджетом; проведенням 

взаємозаліків, які роблять невигідною своєчасну сплату податків; 

проблемами окремих галузей (паливно-енергетичного комплексу), 

які є найбільшими боржниками бюджету, зокрема в частині 

регулювання державою цін на енергоносії; 

- бюджетної заборгованості із відшкодування податку на 

додану вартість. Основними причинами, які ускладнюють виконання 

державою зобов’язань перед платникам податку на додану вартість 

(ПДВ) є: пред’явлення необґрунтованих вимог на відшкодування 

ПДВ і заниження сум податкових зобов’язань; виконання 

прогнозних показників надходжень з ПДВ до державного бюджету за 

рахунок неповернення платникам переплачених сум податку; 

недоліки законодавчих норм, якими регулюється процедура 

відшкодування; 
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- ухилення від оподаткування. Ця проблема є однією з 

найгостріших в Україні, що вирізняє її серед більшості європейських 

держав. На масштаби ухилення від сплати податків впливає високий 

рівень податкових ставок, нерівномірний розподіл податкового 

навантаження; порушення принципу рівності платників податків 

перед законом; складність та недосконалість законодавства, яким 

регулюється підприємницька діяльність, зокрема податкового; 

недотримання норм законів, неефективність державної бюджетної 

політики; 

- нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого 

найбільша його частина покладена на законослухняних платників, 

позбавлених податкових пільг. 

Головною метою податкової політики та податкового 

забезпечення в умовах проведення децентралізаційних процесів є 

формування достатнього державного бюджету та стимулювання 

економічного зростання.  

Основним завданням є ефективне застосування елементів 

системи оподаткування, виходячи із стратегічних пріоритетів 

соціально-економічного розвитку держави, а саме: забезпечення 

сталого економічного зростання; утримання стабільної 

макроекономічної ситуації; утвердження інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку; соціальна переорієнтація економічної політики та 

соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу; реалізація 

євроінтеграційного курсу України [3]. 

Вирішувати існуючі проблеми податкової системи держави 

необхідно послідовно, реалізовуючи стратегічні цілі реформування 

податкової політики та податкового забезпечення шляхом: 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; 

легалізації тіньового сектору; активізації інвестиційних процесів в 

економіці; розробки простих і зрозумілих податкових норм для 

суб’єктів господарювання; скорочення витрат платників та держави 

на нарахування і сплату податків направлених на адміністрування; 

адаптації податкового законодавства України до законодавства ЄС; 

створення умов для добровільного виконання вимог податкового 

законодавства платниками податків; запровадження інформаційно-

аналітичної системи державної податкової служби в національному 

масштабі; автоматизації процесів оподаткування із використанням 

сучасних технологій. 
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Для зміни ситуації і формування сучасної, 

конкурентоспроможної економічної моделі України в умовах 

децентралізації влади, податкову систему, на наш погляд, слід 

будувати на таких засадах: 

1. Трансформувати податкову систему, потрібно виходячи з 

того, яку частину свого доходу людина здатна віддавати добровільно 

на утримання державних інституцій, а не з того, скільки у неї можна 

відібрати фіскально-силовими методами. 

2. Податкова система повинна ґрунтуватися на тому 

ключовому положенні, що сплачувати податки має споживач, а не 

виробник. 

3. Податкову систему слід орієнтувати на масу надходжень, а 

не на кількість і величину податків. Прямих і непрямих податків має 

бути не більше чотирьох-п’яти, до того ж простих і зрозумілих в 

адмініструванні. 

4. Податкова система повинна стимулювати капіталотворення, 

забезпечувати процес розширеного суспільного відтворення. 

5. Держава як сукупність інституцій мусить використовувати 

податкові надходження насамперед для розвитку інтелекту нації, її 

молодого покоління, формування сучасної культури й освіти. 

6. Податкова система має враховувати передусім інтереси 

юридичних і фізичних осіб, що виробляють блага, а не тих осіб, які 

їх перерозподіляють та паразитично споживають. 

7. Система оподаткування не повинна порушувати прав і 

свобод громадян (зокрема не можна обкладати податком доходи 

людей, отримані від діяльності у вільний час, що виходить за межі 40 

годин на тиждень). 

8. Формуючи нову податкову систему, потрібно досягти 

справедливого і стабільного балансу в розподілі податків між 

центром та громадами. 

9. Податкова система не повинна бути інструментом для 

збагачення кланово-корпоративних груп і збідніння широких верств 

населення. 

10. Передбачити рівномірний розподіл податкових надходжень 

на місцях, враховуючи суми податкових коштів, які сплачуються 

ними до Державного бюджету.  

Паралельно має відбуватися потужне скорочення державних 

службовців. Посади на всіх рівнях державної служби повинні 
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обійняти працівники з сучасним мисленням, а решта держслужбовців 

мусить пройти через систему перенавчання або бути звільнена. 

Ми пропонуємо замінити чинну систему оподаткування 

прямими податками. На наш погляд, слід запровадити такі види 

податків і зборів, які складуть основу нової податкової системи, що 

має ствердитися в Україні в умовах дії децентралізаційних процесів. 

1. Податок на купівлю за базовою ставкою 7%. Його мають 

сплачувати всі фізичні та юридичні особи за придбані товари і 

послуги. Податок на купівлю стане одним із основних джерел 

наповнення державного і місцевих бюджетів, оскільки більше 

половини доходу від цього податку залишатиметься в тому місці, де 

здійснено акт купівлі.  

2. Податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок). 

Він має стягуватисяза ставкою 10% незалежно від суми доходу. Цей 

податок вводиться тільки за основним місцем роботи, і лише за 40 

годин робочого часу на тиждень. 

3. Податок на землю. До запровадження цього податку кожний 

громадянин України повинен одержати власний земельний 

сертифікат (найменше на 0,3 га).  

4. Акцизний збір. Його повинні сплачувати передусім 

виробники горілчаних та тютюнових виробів.  

5. Мито. Експортним мито мають обкладатися лише сировинні 

товари, щоб їх було невигідно вивозити з країни, а імпортним – 

предмети розкоші, а також товари, що завдають шкоди 

навколишньому середовищу і людині. 

Значна кількість нарікань припадає на ПДВ – непрямий 

багатостадійний податок, який діє фактично як модифікований 

податок з продажу. Це головний фіскальний податок в українській 

податковій системі, стягнення якого сприяє пограбуванню населення 

та підприємств. Через внесення вже понад 200 поправок до Закону 

України «Про податок на додану вартість» його виконання є надто 

ускладнився. Особливу проблему становить неповернення ПДВ 

експортерам. До того ж ПДВ – це найбільш корупційний податок, 

про що свідчить, зокрема, той факт, що «відкати» при його 

повернення фірмам-експортерам досягають 40% і вище. Тож 

сьогодні, на наш погляд, потрібно говорити не про зменшення ПДВ, 

а про його скасування. Це дасть змогу підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів і ефективність 

економіки в цілому. 
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Для належного наповнення Державного бюджету також 

важливо ліквідувати поширену в Україні практику безсистемного і 

економічно необґрунтованого надання пільг та субсидій окремим 

платникам чи категоріям платників податків. 

У нашій державі запроваджені всі можливі податки, що 

існують у світі. Відтак рівень оподаткування в Україні реально є чи 

не найвищим у міжнародному просторі, що знищує основи для 

розвитку приватного бізнесу й унеможливлює збільшення кількості 

заможних громадян. 

На жаль, у нас глибоко вкоренився і діє зв’язок, який 

перетворює Україну в неуспішну країну, а саме: збільшується 

кількість податків і зборів – скорочується підприємницьке 

середовище – зменшуються надходження в бюджет – слабшає міць 

держави, а відтак і можливість забезпечення її економічної та навіть 

політичної незалежності. Тож питання трансформації податкової 

системи вже вийшли з площини економічних і дедалі більше стають 

політичними, торкаються перспектив виживання України, її 

існування як європейської суверенної держави. 

Особливо гострими проблемами в умовах децентралізації 

влади в державі та за умов кризи залишаються недосконалі 

взаємовідносини товаровиробників із державою, часто 

необґрунтоване втручання державних відомств в діяльність 

підприємств, високе податкове навантаження на них та необхідність 

оптимізації оподаткування. 

Постійні зміни та доповнення до Податкового кодексу 

призводять до унеможливлення виконання прогнозних показників 

виробничо-господарської діяльності підприємств та їх кінцевих 

результатів – прибутку, рентабельності, окупності інвестицій. 

Намагаючись зменшити вплив необґрунтованих фіскальних важелів, 

надмірного адміністративного контрою, суб’єкти підприємництва 

приховують свої доходи в так званому «тіньовому» секторі 

економіки. 

У цих умовах виникає необхідність становлення принципово 

нової моделі взаємовідносин між ринковими суб’єктами в межах 

податкового законодавства, та вирішення завдань, які вимагають 

урахування податкового складника при розробці і реалізації багатьох 

антикризових управлінських рішень як на рівні держави, так і на 

рівні підприємств. 
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Реалізація запропонованих нами шляхів трансформації 

податкової системи України, в умовах децентралізації влади, 

сприятиме зростанню сукупності національного багатства на всіх 

етапах розвитку суспільства, формуванню соціально-економічної 

моделі держави з високим розвитком середнього класу приватних 

власників і однаковими правилами для всіх, подоланню поділу 

економіки України на офіційну й тіньову. 
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4.8. Забезпечення стійкості, збалансованості та ефективності 

бюджетної системи в контексті реалізації бюджетної політики 

 

Одним із принципів, на яких ґрунтується бюджетна система 

країни є ефективність та результативність, який полягає у досягненні 

всіма учасниками бюджетного процесу відповідного результату при 

залученні мінімального обсягу бюджетних коштів. Бюджетна 

політика невіддільна від існуючих у країні інститутів, які утворюють 

певне інституційне середовище, що визначає відповідні фінансово-

економічні відносини. Для розробки і реалізації збалансованого 

бюджетного регулювання протягом певного періоду бюджетна 

політика має визначатися, виходячи з циклічності економічного 

розвитку, стану державних фінансів і запасу стійкості бюджетної 

системи, суттєве зменшення якого може призвести до ускладнень у 

проведенні ефективного бюджетного регулювання щодо позитивного 

впливу на економічне зростання. 

За нинішнього стану економічної та фінансової сфер в Україні 

особливої актуальності набуває необхідність посилення рівня якості 
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та ефективності бюджетної політики держави. Формування науково-

обґрунтованих та виважених бюджетних пріоритетів в умов умовах 

обмеженості фінансових ресурсів держави надають можливість 

досягати максимальних цілей та завдань суспільного розвитку при 

використанні наявних коштів бюджету. Трансформація бюджетних 

пріоритетів повинна носити постійний характер, що дозволить 

вносити нові необхідні елементи у процес бюджетного регулювання, 

забезпечувати потреби населення країни. Ефективність бюджетної 

політики вимірюється відношенням отриманих результатів до обсягу 

використаних бюджетних коштів. 

Значним є науковий доробок українських вчених, які багато в 

чому сприяли вирішенню проблем розробки ефективної бюджетної 

політики. Однак вирішення проблеми формування ефективної 

державної бюджетної політики залишається некомплексним. 

Проблемам визначення ролі та місця держави у забезпеченні 

інвестиційного розвитку останнім часом присвячується досить 

велика кількість теоретичних досліджень та практичних розробок як 

в Україні, так і в інших, особливо пострадянських, країнах. Проте на 

сьогодні залишається відкритим питання забезпечення ефективності 

державних інвестицій. Існують також розбіжності у поглядах щодо 

механізмів та форм їх застосування. Виходячи з постулатів 

економічної теорії і практики, успішний розвиток економіки будь-

якої країни завжди ґрунтується на інвестиційній основі. Саме 

оновлення основного капіталу є запорукою сталого економічного 

розвитку суспільства.  

Бюджетна політика уособлює роль держави у регулюванні 

економічних процесів, забезпеченні макроекономічного зростання, 

соціальних гарантій населення, сталого суспільного розвитку. 

Бюджетна політика коригується у відповідності до соціально-

економічних завдань держави на відповідних етапах розвитку, що 

впливає на необхідність визначення відповідної тактики та стратегії 

у формуванні та реалізації політики держави у сфері бюджету. 

Бюджетна політика, як і будь-який управлінський процес, 

повинна мати стратегічні цілі своєї реалізації.  

1. Ідентифікація та формалізація стратегічних цілей бюджетної 

політики. Сучасні підходи до управління базуються не лише на 

визначенні цілей, а й їх формалізації у вигляді конкретних 

показників та їх значень. За умови відсутності ідентифікації та 

формалізації цілей бюджетної політики створюється сприятливі 
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передумови для маніпулювання оцінкою ефективності діяльності 

суб’єктів бюджетної політики на основі цільового підходу. 

Стратегічні цілі повинні бути орієнтиром формування та реалізації 

бюджетної політики та одночасно основним критерієм її 

ефективності.  

2. Моніторинг ефективності бюджетної політики через її 

фіскально-регуляторний потенціал. Поряд з тим, що бюджетна 

політика має свої стратегічні цілі, вона характеризується і наявністю 

власного потенціалу. При формуванні стратегічних цілей потрібно 

обов’язково враховувати функціональні можливості бюджетної 

політики. Адже будь-які стратегічні цілі – це план, який повинен 

буди реальним і досяжним. У даному контексті важливою умовою 

ефективності соціалізації бюджетної політики є моніторинг стану 

фіскально-регуляторного потенціалу останньої в контексті 

функціонального підходу. Це, у свою чергу, вимагає ідентифікації та 

формалізації у вигляді системи збалансованих показників фіскально-

регуляторного потенціалу бюджетної політики та розробки 

технології їх моніторингу.  

3. Підвищення рівня передбачуваності логіки поведінки 

учасників бюджетної політики. Управління бюджетною політикою 

можливе за умови забезпечення стійкості об’єкта управління у сенсі 

передбачуваності логіки його поведінки під дією факторів 

зовнішнього середовища, внутрішніх чинників та безпосередньо 

управлінського впливу. Враховуючи, що з позиції уособленого 

підходу кінцевим об’єктом бюджетної політики є людина, 

передбачення її реакції на зміни в бюджетній політиці є 

обов’язковою умовою. Більш того, підвищення рівня 

передбачуваності логіки поведінки учасників бюджетної політики 

прямо впливає на ефективність останньої [1, c. 64].  

У свою чергу, для забезпечення стійкості об’єкта управління 

бюджетною політикою, першочерговими завданнями є ідентифікація 

та осмислення впливу чинників зовнішнього середовища на 

внутрішніх домінант обґрунтування управлінських рішень на 

поведінку людини як учасника бюджетної політики.  

4. Оптимізація привалювання суспільної корисності над 

індивідуальними (корпоративними) інтересами у суб’єктів 

бюджетної політики. Ключовою домінантою участі людини у 

реалізації державних функцій є природній об’єктивний антагонізм 

індивідуальних та суспільних інтересів. 
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Бюджетна політика повинна створювати сприятливі умови для 

задоволення потреб та розв'язання тих проблем суспільства, які не у 

повній мірі вирішує ринковий механізм саморегулювання. 

Досягнення головної мети бюджетної політики передбачає 

збільшення реальних доходів громадян, поліпшення якості товарів і 

послуг, що надаються населенню, створення належних умов для 

здобуття освіти, охорони здоров’я, підвищення культури, захисту 

конституційних прав, охорони навколишнього природного 

середовища та ін. Для розв’язання таких завдань потрібно 

забезпечити поступальний розвиток підприємницької діяльності, 

прискорення економічного зростання, досягнення повної зайнятості, 

стримування інфляції, активізацію інвестиційної діяльності тощо. 

Зрозуміло, що бюджетна політика не спроможна розв’язати всі 

перелічені проблеми. Тому основними напрямами бюджетної 

політики держави на сучасному етапі є: створення соціально-

орієнтованої ринкової економіки; стабілізація економічного 

середовища як передумови розвитку бізнесу; досягнення 

довготривалого економічного зростання; підвищення життєвого 

рівня населення.  

Задоволення потреб суспільства супроводжується постійним 

ускладненням взаємодії суб'єктів економіки, суспільства, державних 

органів влади; суспільні проблеми охоплюють економічну, 

соціальну, політичну сфери. У цьому контексті необхідною є 

адекватність впливу бюджетної політики на потреби та інтереси 

суспільства, їх узгодження з метою стабільного економічного 

зростання і розвитку. Бюджетна політика є одним з основних засобів 

визначення напрямів впливу органів державного управління на 

досягнення збалансованого розвитку суспільства [4, с. 69]. 

Розроблення системи управлінських рішень з урахуванням 

результатів статистичного аналізу Державного бюджету України 

здійснюється за окремими напрямками розвитку. У табл. 1 наведено 

деякі напрями такого розроблення щодо концепції структурної 

політики бюджетного розвитку. 
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Таблиця 1 

Напрями розроблення управлінських рішень щодо бюджетної 

структурної політики на основі результатів 

статистичного дослідження 
Статистичні 

методи, 

використання яких 

дає можливість 

дістати результати 

дослідження 

Результати 

статистичного 

дослідження 

Напрями розроблення 

управлінських рішень на основі 

результатів статистичного 

дослідження 

1. Зведення та 

обґрунтування 

статистичних 

бюджетних даних, 

аналіз 

інтенсивності та 

тенденцій розвитку. 

Дослідження 

тенденцій у зміні 

макроекономічних 

структур, 

періодичності 

структурних 

циклів і фаз. 

Економічне обґрунтування 

необхідності структурних змін 

у Держбюджеті України. 

2. Індекси 

дефіцитності, 

відповідний 

факторний аналіз. 

Оцінка структури 

та динаміки. 

Вибір із можливих сценаріїв 

прогнозних структур 

ефективно-орієнтованої 

прогнозної структури 

бюджетної системи. 

3. Вимірювання 

взаємозв’язків 

складових 

бюджетних 

показників, 

факторний аналіз 

зміни видатків і 

дефіцитності, аналіз 

і прогнозування 

розподілів, 

статистичне 

прогнозування. 

Оцінка впливу 

екзогенних та 

ендогенних 

чинників на зміну 

макроструктури з 

урахуванням 

наявних ресурсів і 

суспільних 

потреб. 

Динамічне прогнозування 

можливих структурних змін у 

макроструктурі під впливом 

чинників та умов розвитку. 

4. Аналіз 

інтенсивності та 

тенденцій розвитку, 

вимірювання 

взаємозв’язків. 

Оцінка відхилень 

реальних 

макроструктур від 

орієнтованої 

моделі відповідно 

до критеріїв. 

Оцінка і своєчасне запобігання 

на основі прогнозування 

негативним трансформаціям у 

галузевих та інших структурах, 

прогнозування структурних 

відхилень реальної очікуваної 

прогнозної макроструктури від 

цільової макроструктури. 

Джерело: [2, с. 18] 
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Продуктом особливого значення, одержаним у результаті 

статистичного дослідження бюджетної системи України, є 

обґрунтування управлінських рішень щодо потенціалу розвитку. 

Потенціал означає можливості, ресурси, що можуть бути 

використані. Відповідно бюджетний потенціал – бюджетні 

можливості, які можуть бути використані державою для 

забезпечення певних потреб [3].  

Результати статистичного дослідження бюджетної системи 

України дають можливість визначити відхилення фактичного стану 

від визначеної бюджетної політики і на цій основі – способи 

коригування бюджетної діяльності для досягнення мети, обраної 

бюджетною політикою.  

Науковці пропонують розглядати наступні напрями 

розроблення управлінських рішень стосовно основних складових 

Держбюджету України – його доходів і видатків (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Напрями розроблення управлінських рішень щодо доходів і видатків 

Державного бюджету України 
Результати 

статистичного 

дослідження 

Напрями розроблення управлінських рішень 

відповідно до результатів статистичного 

дослідження 

Аналіз варіації доходів 

і видатків бюджету. 

Об’єктивна оцінка рівня доходів за складовими і 

видатків за галузями дасть можливість розробити 

виважену систему заходів соціального захисту і 

визначити загальний курс бюджетного розвитку 

країни. 

Аналіз динаміки 

доходів і видатків 

бюджету. 

На основі оцінки інтенсивності та тенденцій 

зміни доходів і видатків населення, урахування 

інфляційних процесів в економіці та чинників 

економічного зростання розробка заходів 

державного регулювання. 

Аналіз взаємозв’язків 

загального 

(спеціального) фонду 

доходів і видатків та 

загального обсягу цих 

показників. 

Урахування результатів аналізу диференціації 

доходів і видатків Держбюджету України у 

процесі розроблення програм розвитку країни та 

розроблення заходів державного регулювання 

розподілу доходів за складовими і видатків за 

напрямками. 

Джерело: [2, с. 18] 
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Важливою передумовою вирішення завдань сталого 
бюджетного розвитку є формування і реалізація принципів 

стратегічного бюджетування. Це можна визначити як бюджетну 
діяльність, що ґрунтується на стратегічній орієнтації, спрямованій на 

досягнення цільових орієнтирів у перспективі [4, с. 67].  
Передумовою цього є здійснення статистичного аналізу 

бюджетних показників для визначення структурних взаємозв’язків 
елементів стратегічного управління, діагностики стану та визначення 

відповідності можливостей встановленим стратегічним завданням; 
реалізація прогнозно-стратегічного підходу до планування розвитку 

Державного бюджету України.  
На результатах статистичного аналізу Державного бюджету 

України базуються виявлення й оцінка кризових ситуацій в 

економіці держави. Для розроблення управлінських рішень щодо 
подолання кризових ситуацій останні класифікують за такими 

ознаками:  
- рівень виникнення (світові, державні, регіональні, галузеві);  

- сфера виникнення (соціально-політичні, адміністративно-
законодавчі, виробничі, комерційні, фінансові, природно-екологічні, 

демографічні тощо); 
- причини виникнення, можливості прогнозування, ступінь 

реалізації (ті, що реалізовані, або не реалізовані), вплив на діяльність 
суб’єкта управління (руйнує повністю, частково або не впливає), 

наявність рішень щодо антикризового управління.  
Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць у Державному 

бюджеті України виявляється на основі наступних чинників: повноти 
врахування всіх причин та фактів, що призвели до даної ситуації; 

правильність використання методів ідентифікації причин 
економічної кризи; тривалість чинників кризи; вид і фаза фінансової 

кризи; систематизація причин кризи; чинники, які позитивно чи 

негативно вплинули на кінцеві планові показники Держбюджету 
України; систематизація «сильних» і «слабких» місць.  

Виважена державна бюджетна політика дозволяє 
забезпечувати реалізацію національних пріоритетів довгострокового 

розвитку, економічну стабільність та зростання, вирішує нагальні 
ключові завдання у сферах соціального захисту незахищених верст 

населення, охорони здоров'я, освіти, культури, добробуту громадян, 
надання якісних та доступних послуг у житлово-комунальній сфері, 

забезпечення безпеки та правопорядку на території держави. 
Бюджетна політика змінюється та коригується у відповідності до 
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соціально-економічних завдань держави на відповідних етапах 
розвитку, що впливає на необхідність визначення відповідної 

тактики та стратегії у формуванні та реалізації політики держави у 
сфері бюджету. 

Досягнення стратегічних цілей соціально-економічного 
розвитку країни залежить від ступеня врахування в бюджетній 

політиці особливостей інституційного середовища, функціонування 
фінансово-економічних відносин, динаміки суспільного розвитку. 

Формування та реалізація бюджетної політики України відбувається 
на сьогодні за достатньо складних як зовнішніх, так і внутрішніх 

політичних та соціально-економічних умов, водночас зростає 
необхідність посилення соціальної ролі держави. На сьогодні в 

Україні на тлі необхідності вирішення нагальних поточних потреб, 

зокрема збільшення різних форм підтримки потребуючого цього 
верст населення, зростання рівня cоціальної допомоги, високого 

рівня безробіття та збільшення зовнішньої міграції населення всіх 
вікових категорій, постає потреба розробки та впровадження нових 

підвалин бюджетної політики.  
З метою розробки і реалізації збалансованого бюджетного 

регулювання протягом певного періоду бюджетна політика має 
визначатися, виходячи з циклічності економічного розвитку, а також 

зі стану державних фінансів і запасу стійкості бюджетної системи, 
суттєве зменшення якого може призвести до ускладнень у 

проведенні ефективного бюджетного регулювання щодо позитивного 
впливу на економічне зростання. Інституційний підхід передбачає 

розгляд бюджетного регулювання як динамічної системи, що 
постійно вдосконалюється та адаптується до основних завдань 

соціально-економічного розвитку. Визначення шляхів адекватних 
умовам та ступеню розвитку суспільства, використання 

регуляторного потенціалу складових бюджетної політики потребує 

подальшого дослідження взаємозв'язку бюджетних відносин та 
соціально-економічних процесів. Бюджетна політика має 

розглядатися як складова системи інститутів суспільства, розвиток 
системи бюджетного регулювання сприятиме здійсненню 

відповідних інституційних змін сучасного економічного середовища. 
Бюджетна політика невіддільна від існуючих у країні інститутів, які 

утворюють певне інституційне середовище, що визначає відповідні 
фінансово-економічні відносини як результат діяльності держави та 

суб'єктів ринкового механізму. Держава, спрямовуючи діяльність на 
удосконалення базових інститутів економічного розвитку: власності, 
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управління, праці, тим самим створює умови для формування й 
реалізації ефективної бюджетної політики. 

Система державних фінансів вимагає адаптації до динамічних 
процесів, які відбуваються у суспільстві, що проходить за умов 

вилучення з інституційного середовища інститутів, які 
перешкоджають ефективному впливу бюджетної політики на 

соціально-економічні процеси. 
Проведення обґрунтованої бюджетної політики вимагає її 

узгодження з грошово-кредитною політикою — емісією грошових 
коштів та кредитних ресурсів, заходами з підтримки валютних 

курсів, контролем за інфляційними процесами тощо. Бюджетна 
політика пов'язана з мобілізацією та використанням фінансових 

ресурсів з метою забезпечення найважливіших державних програм. 

Це, як правило, соціальні програми, програми, спрямовані на 
економічний розвиток, наукові дослідження, освіту, охорону 

здоров'я, державне управління. Бюджетна політика повинна 
враховувати прогнозовану динаміку валового внутрішнього 

продукту, спиратися на прозору і виважену систему оподаткування, 
яка виконує не лише фіскальну, але й стимулюючу функцію. 

Бюджетна та податкова політика націлені на формування та 
розподіл бюджетних ресурсів, з метою забезпечення ефективності 

управління ними ці складові об'єднують в бюджетно-податкову 
політику. Бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та 

раціоналізацію формування доходів і використання державних 
фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій 

у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у 
сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та 

забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі 
національного доходу. Податкова політика, спрямована на 

забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження 

на суб'єктів господарювання, стимулювання суспільно необхідної 
економічної діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу 

соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян 
при оподаткуванні їх доходів. 

Формування та реалізація бюджетної політики безпосереднім 
чином мають бути пов'язані із соціально-економічною політикою 

держави, її цілями і завданнями щодо економічного зростання. Це 
означає, що бюджетна стратегія повинна реалізувати цілі 

загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку, 
використовуючи широкий арсенал засобів бюджетного механізму. 
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Реалії економіки України одним із першочергових 
загальнонаціональних пріоритетів визначають структурну 

перебудову економіки відповідно до світових тенденцій та розвитку 
технологій з формуванням у кінцевому підсумку адекватного 

ринкового середовища, а також фінансове забезпечення 
інноваційного розвитку національної економіки і створення в Україні 

ринку інноваційних продуктів та послуг. В Україні не всі зазначені 
важелі можуть бути використані. Для розширення інструментального 

впливу бюджетної політики стимулювання економічного зростання 
переважно інтенсивного типу необхідно удосконалити нормативно-

правову базу їх застосування [5, с. 29]. 
Одним із необхідних умов при формуванні та реалізації 

завдань бюджетної політики залишаються посилення довіри соціуму 

через підвищення бюджетної публічності та прозорості, яка полягає 
у доступності своєчасної, актуальної та достовірної інформації про 

стан державних фінансів, планування завдань та цілей, на виконання 
яких направляються кошти бюджету; постійному фінансовому 

моніторингу і контролю використання бюджетних коштів. Заходи, 
спрямовані на підвищення рівня збалансованості і прозорості 

бюджету, ефективності використання бюджетних коштів, 
удосконалення міжбюджетних відносин, забезпечення якісного 

виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового 
контролю дозволять посилити вплив бюджетної політики на 

суспільний розвиток. Одним із орієнтирів під час формування 
бюджетної політики мають бути умови, які стимулюють залучення 

інвестицій та капіталу в країну, у тому числі закордонних; сплату 
податків не за кордоном, а у бюджет своєї країни, що можливо у разі 

підвищення прозорості та зрозумілості податкової системи. 
Перспективне бюджетне планування, яке полягає в розробці 

основних напрямів формування та використання бюджетних коштів 

на середньострокову перспективу, відповідно до завдань, що 
постають перед суспільством на певному етапі його розвитку, є 

одним із основних інструментів державного регулювання соціально-
економічного розвитку. У процесі перспективного бюджетного 

планування створюються умови для розв'язання важливих проблем 
державного впливу на економічний розвиток. Розробка і реалізація 

бюджетної політики має спиратися на науково обґрунтовані 
положення та результати проведених досліджень з питань 

бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість 
державних фінансів та створить необхідні умов и для підвищення 
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рівня керованості економічних процесів країни. Основним завданням 
бюджетного регулювання є забезпечення виконання завдань 

соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-
територіальних одиниць, однак при цьому важливою є підтримка у 

необхідних межах запасу стійкості бюджетної системи. Необхідним є 
не тільки розробка прогнозних бюджетних показників на 

середньострокову перспективу але й визначення довгострокової 
бюджетної стратегії з урахуванням циклічності економічного 

розвитку, що підвищить керованість бюджетного процесу. Під час 
вибору стратегічних напрямів формування бюджетної політики 

визначальними є орієнтири соціально-економічної політики держави, 
у тому числі створення відповідних умов для оптимальної 

структурної перебудови економіки, сприянню розробки та 

запровадженню наукоємних, конкурентоспроможних технологій, 
збереження та розвиток людського капіталу [5, c. 32]. 

Завдяки прийняттю обґрунтованих управлінських рішень має 
досягатись раціональне та цільове використання бюджетних коштів, 

результативність у діяльності розпорядників бюджетних коштів. 
Ефективність виконання бюджету є одним з важливих показників 

якості використання державних коштів. Шляхами поліпшення якості 
управління бюджетними ресурсами має бути, зокрема комплексне 

використання програмно-цільового методу планування бюджетів 
усіх рівнів, подальше удосконалення системи моніторингу й 

оцінювання результативності та ефективності бюджетних програм; 
приведення внутрішнього аудиту у відповідність до світових 

стандартів. У підвищенні якості та ефективності управління 
бюджетними ресурсами необхідним є постійне підвищення ролі 

державного аудиту у системі бюджетного процесу на всіх його 
стадіях. Бюджетна політика має розглядатися як складова системи 

інститутів суспільства, розвиток системи бюджетного регулювання 

сприятиме здійсненню відповідних інституційних змін сучасного 
економічного середовища. 

Виважена державна бюджетна політика дозволяє 
забезпечувати реалізацію національних пріоритетів довгострокового 

розвитку, економічну стабільність та зростання, вирішує нагальні 
ключові завдання у сферах соціального захисту незахищених верст 

населення, охорони здоров'я, освіти, культури, добробуту громадян, 
надання якісних та доступних послуг у житлово-комунальній сфері, 

забезпечення безпеки та правопорядку на території держави. 
Бюджетна політика змінюється та коригується у відповідності до 
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соціально-економічних завдань держави на відповідних етапах 
розвитку, що впливає на необхідність визначення відповідної 

тактики та стратегії у формуванні та реалізації політики держави у 
сфері бюджету. 
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4.9. Бизнес и власть: модели взаимодействия и инструменты 

стимулирования деловой активности 
 

Стимулирование предпринимательской активности и 
экономического развития является одной из важнейших целей 

государственного управления. Для Республики Беларусь, как и для 
большинства стран постсоветского, крайне важной видится задача 

выстраивания эффективной системы взаимодействия власти и 
бизнес-союзов (ассоциаций) – структур, представляющих интересы 

деловых кругов общества. Деятельность союзов предпринимателей 
или бизнес–ассоциаций является чрезвычайно важной для 

компенсации и корректировки недостатков государственного 
регулирования и администрирования предпринимательской 

деятельности, что и обусловливает актуальность темы исследования. 
Как свидетельствует исторический опыт, взаимодействие 

общества с государством реализуется через функционирование 
институтов. С одной стороны, в нем участвуют государственный 

аппарат и органы власти, а с другой – институционализированные 
структуры, объединения граждан. Последние в свою очередь делятся 

на два принципиально отличных образования – политические партии 
и общественные организации, которые коммуницируют с 

государством по своим каналам. Партии делают это через участие в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100343
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работе представительных органов (парламент и местные 
представительные структуры), а организованные граждане, в том 

числе и представители бизнеса, вступают в непосредственный 
контакт с государством, через так называемую систему 

«функционального представительства».  
Вопрос о методах и способах реализации интересов 

представителей бизнеса, их влиянии на процесс разработки и 
принятия государственных решений во многом обусловлен типом 

политической системы, особенностями политической культуры и 
историческими традициями. Поэтому изучение практики 

взаимодействия бизнеса и власти представляет актуальную проблему, 
имеющую научную и практическую значимость. В частности, в 

современной белорусской социально-гуманитарной науке 

наличествуют лишь фрагментарные исследования по проблемам 
взаимодействия бизнес-союзов с государством. Анализу основных 

этапов развития и особенностей функционирования бизнес–союзов 
как в отечественной, таки и в зарубежной практике посвятили работы 

Т. Иванова, Е. Кравчук, Ф. Манцерова, О. Куницкая, В. Симонович и 
другие [1-4]. Авторами исследована сущность, функции и роль 

бизнес–союзов в экономике и политике, выделены и изучены 
основные этапы функционирования бизнес–союзов в Беларуси, 

предложены различные варианты их периодизации.  
Общественные объединения предпринимателей в современной 

рыночной экономике являются значимым элементом рыночной 
инфраструктуры, инструментом коммуникации бизнеса и власти в 

отстаивании коллективных интересов. Общественным организациям 
предпринимателей, как правило, предоставляется возможность 

участвовать в формировании государственной политики по вопросам 
развития бизнес-климата, иметь представительство во власти. Путем 

активного участия представителей общественных организаций в 

составе совещательных советов, комитетов, комиссий, созданных при 
институтах исполнительной власти, объединения пытаются оказывать 

влияние на решения, касающиеся предпринимательства, участвовать в 
разработке законодательных норм. 

Стратегическим направлением деятельности общественных 
организаций может выступать комплексная поддержка членов 

организации, защита их конституционных, социальных, 
экономических прав, лоббирование и отстаивание их интересов, 

содействие развитию малых и средних предприятий. 
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Объединения предпринимателей? создаваемые в целях защиты 
профессиональных интересов имеют много вариантов наименований 

хозяйственной практике. Это союзы, объединения, ассоциации, 
федерации и конфедерации. 

Бизнес-союз (ассоциация) или деловое объединение – это 
общественная организация, объединяющая предпринимателей, 

предоставляет разнообразные услуги своим членам (участникам) и 
представляет их интересы. Понятие «бизнес-ассоциация» содержит 

указание на то, что формируемое профессиональное сообщество 
обладает организационной структурой, является независимой от 

государственных, властных институтов, действует в правовом поле, 
защищает интересы и удовлетворяет потребности своих членов, 

которые входят в ассоциацию на основании добровольности и 

равноправия; ее деятельность подчиняется декларируемой миссии и 
отвечает единой цели и финансируется за счет членских взносов и 

средств, полученных от коммерческой деятельности, не 
противоречащей ее миссии [5, c. 16]. 

К задачам бизнес–ассоциаций относят: посредничество между 
бизнесом и властью; лоббирование интересов членов бизнес-

объединения в органах власти и местного самоуправления; 
поддержка отечественных производителей на внешних рынках; 

содействие развитию кооперационных связей; защита интересов 
национального бизнеса в условиях региональной интеграции 

оказание информационных, консалтинговых и экспертно-
технических услуг [6, с. 14].  

Для развивающихся странах с несовершенной системой 
государственных институтов, бизнес-ассоциации выполняют 

функцию обратной связи, выступают источником информации о 
нарушении прав собственности и барьерах, имеющих место на 

рынке, реализуют важную социальную функцию. [7]. 

Кроме защиты интересов собственных членов бизнес-союзы 
также могут выполнять определенные функции, делегированные им 

государством. Например, ассоциация торговцев ценными бумагами, 
созданная в США и оказывающая влияние на деятельность 

большинства фондовых бирж мира. Такие союзы могут быть также 
рычагами экономической политики как внутри страны, так и за ее 

пределами. 
Для большинства государств современного мира 

функционирование бизнес-союзов является также важным 
показателем способности общества к самоорганизации, защите своих 
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прав и представления своих интересов. Именно поэтому развитию и 
поддержке бизнес–союзов уделяется значительное внимание как со 

стороны государственных институтов, так и со стороны 
общественности. 

В различных регионах стиль и методы работы бизнес–союзов 
отличаются, что обусловлено параметрами соответствующих 

экономических и политических систем, особенностями деловой 
культуры, состоянием институциональной средой и бизнес-

климатом. Эти факторы определили складывание трех моделей 
деятельности бизнес-союзов: американскую, континентально-

европейскую и азиатскую (японскую) [5, c. 82]. 
Так, в Соединенных Штатах Америки отношения 

предпринимательских объединений и правительства четко не 

определены. Вместе с тем, правительство США в своей политике 
ориентируется на требования ассоциаций, количество которых в 

стране достигает по разным источникам 3-3,5 тыс. 
Крупнейшими и влиятельными предпринимательскими 

ассоциациями США являются Национальная ассоциация 
промышленников и Торговая палата. Первая объединяет более 75 % 

компаний США и играет ведущую роль в политическом и 
экономическом развитии США. Более 20 постоянных комитетов 

ассоциации, а также целый ряд региональных центров разрабатывают 
рекомендации по стратегическим направлениям, являющимся сферой 

непосредственной деятельности государственного аппарата США 
(внешняя политика, экономические позиции страны и прогнозирования, 

международная экономическая деятельность, торговая политика, 
налогообложение, социальные вопросы и т. п.) [7, c. 85]. 

В сфере построения взаимоотношений между бизнесом и 
правительством Торговая палата США осуществляет следующие 

основные функции: 

– формирует законодательные позиции деловых кругов по 
широкому спектру вопросов социально-экономического развития; 

– осуществляет всестороннее влияние на государственные 
органы с целью превращения законодательных позиций в 

составляющие государственной политики; 
– обеспечивает различные формы взаимодействия деловых 

кругов с чиновниками и законодателями; 
– собирает и анализирует данные о текущей и перспективной 

деятельности правительства, парламента, судебных инстанций и т. п; 
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– оперативно информирует своих членов о всех изменениях в 
государственной политике, которые прямо или косвенно касаются их 

предпринимательских интересов [8, c. 118]. 
Современные американские бизнес-союзы характеризуются 

способностью приспосабливаться к изменениям, четкой сегментацией 
интересов, стремлением к статусу «ускорителя перемен», 

демократизмом и децентрализованным управлением, реакцией на 
возникающие проблемы и постоянно растущие требования в сфере 

торговой конкуренции, промышленной, структурной, валютной 
политик и международных экономических отношений в целом.  

Континентально-европейский тип бизнес–союзов носит более 
корпоративный характер. Его чертами являются: наличие 

установленной законом сферы деятельности; четкое разграничение 

функций между ассоциациями, которые выполняют разные задачи; 
ограничения конкуренции и соперничества между ними; логически 

выдержан принцип присоединения мелких ассоциаций к 
объединяющей их крупной структуры; высокая степень формального 

участия в работе государственного аппарата, формирующего 
политику в областях, которые касаются бизнеса.  

Характерной чертой национальных систем организации 
частного бизнеса в этом случае является их четкая организационно-

правовая структура, увенчанная, как правило, главными 
(«зонтичными») объединениями. Типичным в этом контексте является 

пример Федеративной Республики Германии, где функционируют: 
«Союз немецкой промышленности» (объединяет 34 отраслевые 

ассоциации); «Союз промышленно-торговых палат Германии (83 
региональных и местных палат); «Центральная ассоциация немецких 

ремесленников» (65 региональных ремесленных палат). 
Главной организацией союзов и объединений 

предпринимателей в Германии является Федеральный союз 

немецкой промышленности (ФСНП), объединяющая не отдельных 
руководителей крупных промышленных предприятий, а 35 мощных 

отраслевых союзов и ассоциаций страны. Представители ФСНП 
являются постоянными членами различных консультативных 

органов в министерствах экономики, финансов, обороны и других, 
принимают участие в совещаниях, «круглых столах», слушаниях, где 

имеют возможность высказать свою позицию, которая обязательно 
учитывается при формировании экономической политики 

правительства. Президент ФСНП регулярно встречается с 
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федеральным канцлером Германии, подавая свое видение тех или 
иных экономических проблем. [5]. 

Необходимо отметить, что Германия является лидером по 
количеству функционирующих бизнес–союзов – 5-7 тыс. по разным 

оценкам. Хотя они и рассматриваются как органы самоуправления в 
сфере бизнеса, крупнейшие из них влияют на процесс разработки 

государственной политики. Так, участие экспертов из 
заинтересованных профессиональных союзов и ассоциаций в 

формировании экономической политики предусмотрено «Единым 
положением о федеральных министерствах». Возможность 

проведения в парламентских комитетах публичных слушаний 
«экспертов и представителей заинтересованных лиц» устанавливает 

«Регламент деятельности немецкого бундестага». Действует также 

закон, принятый в 1972 году, предусматривающий обнародование 
«лоббистского списка», в котором указываются все союзы, 

ассоциации, объединения, получили официальный доступ к 
правительственным и парламентским структурам. 

Подобный континентально-европейскому тип 
предпринимательских объединений укоренился и в Японии. 

Японская модель сотрудничества правительства и бизнеса многими 
экспертами рассматривается едва ли не самой эффективной. В ее 

основе - политика правительства, направленная на поддержку 
компаний-гигантов (международных корпораций), которые 

концентрируют основной потенциал финансово-промышленных и 
торговых корпораций и фирм страны, а потому определяют 

экономическую политику государства. В Японии функционируют 
четыре разветвленных бизнес-союза: «Федерация экономических 

организаций Японии» (Кейденрен) – объединение 700 крупных 
корпораций и более 100 бизнес–ассоциаций; «Ассоциация бизнес-

организаций Японии» (Никкейрен), «Японская торгово-

промышленная палата» (Ніссе) и «Ассоциация руководителей 
корпораций» (Кейдзай доюкай) [3]. 

Предпринимательские союзы имеют большие бюджеты, 
формирующиеся за счет членских взносов и спонсорской помощи. 

Они выступают инициаторами таких необходимых для 
предпринимателей меры, как проведение крупных выставок, 

разработка масштабных экономических проектов, содействие 
развитию производственной кооперации, внедрение новых 

технологиий и эффективных методов управления. Не обладая правом 
вносить в парламент собственные законопроекты, японские бизнес-



192 
 

союзы способны во многих случаях инициировать принятие одних 
законов и способствовать отклонению других, то есть действовать 

как эффективные группы давления. Их предложения не раз 
приводили к существенных изменений в правительственной 

политике. Так, в начале 80-х годов они стали инициаторами 
административных реформ, в начале 90-х повлияли на разработку 

законопроектов о политической реформе. 
Представители союзов являются участниками, а нередко и 

руководителями различных консультативных советов при премьер-
министре и министерствах, где готовятся рекомендации по 

изменениям законодательства и совершенствованию системы 
управления. Фактически через непосредственное взаимодействие 

между «большой четверкой» и правительством, вырабатывается 

экономическая политика страны, которая максимально учитывает 
корпоративные интересы фирм, определяющих международную 

конкурентоспособность Японии. 
Континентально-европейская модель максимально 

формализована, предусматривает разработку четких требований к 
фирмам-членам, их правам и обязанностям. Американская модель 

ориентирована на стимулирование активности членов ассоциации, 
характеризуется более открытым стилем управления, гибким 

реагированием на кризисные ситуации, прагматичным подходом к 
решению насущных вопросов. Азиатская модель предусматривает 

четкую иерархическую систему управления бизнес-ассоциацией, 
отсутствие ротаций должностных лиц. 

Несмотря на указанные отличия, для всех моделей типичными 
направлениями взаимодействия бизнес–союзов с правительствами в 

сфере развития международной экономической деятельности является: 
– участие в разработке политик и стратегий; 

– содействие совершенствованию нормативно-правовой базы 

международной экономической деятельности; 
– участие представителей бизнеса в международных двух- и 

многосторонних переговорах по экономическим вопросам; 
– содействие продвижению национального экспорта и 

производства на мировые товарные и региональные рынки; 
– содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

экспортного производства; 
– участие в совершенствовании тарифного и нетарифного 

регулирования экспортно-импортных потоков;  
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– участие в защите национальных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках путем применения торговых мер 

защиты рынков (антидемпинговых, компенсационных и 
специальных защитных); 

– развитие форм и методов коммерческой дипломатии. 
В Республике Беларусь функционирующие бизнес-союзы 

делятся по организационной форме, по территориальному 
(национального, регионального и местного уровня), а также по 

отраслевому признаку (отраслевые и межотраслевые). 
Организационные формы деловых объединений включают 

ассоциации, союзы, союзы, советы, торгово-промышленные палаты 
и другие виды объединений [9]. Коммерческие организации и (или) 

индивидуальные предприниматели, а также коммерческие и (или) 

некоммерческие организации в целях координации их деятельности, 
представления и защиты общих интересов могут создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся 
некоммерческими организациями (п.1 ст.121 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь) [10]. Отдельно следует отметить Торгово-
промышленную палату Республики Беларусь как организацию, 

которая объединяет как предприятия, так и бизнес-союзы [11]. 
В целом же поле для деятельности бизнес-союзов в Беларуси 

остается достаточно широким. Важнейшим из направлений является 
выравнивание условий ведения бизнеса для предприятий 

государственного и частного сектора, развитие конкуренции на 
белорусском рынке товаров и услуг. Объединение в союзы и 

ассоциации позволяют находить способы взаимовыгодного 
сотрудничества и совместно решать множество задач. Это также 

уникальная возможность через диалог с органами власти влиять на 
формирование благоприятных условий для развития бизнес-климата 

[12-14]. Таким образом, деятельность бизнес–союзов направлена 

главным образом на налаживания диалога власти и бизнеса и 
разрешения текущих проблем, улучшения условий развития 

предпринимательства. 
В развитых странах мира бизнес-союзы являются очень важным 

элементом рыночной инфраструктуры. Причем, чем большее 
количество хозяйственных субъектов привлечено к участию в бизнес-

союзов, тем большее влияние они оказывают как на хозяйственные 
процессы своих членов, так и на национальную экономику в целом. 

Созданию и стимулированию развития таких объединений в развитых 
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странах, особенно США и ЕС, уделяется большое внимание, как со 
стороны государства, так и со стороны общественности. 

Таким образом, мировая практика свидетельствует, что бизнес-
союзы являются не только эффективной формой самоорганизации 

делового сообщества и могут с успехом достигать статуса 
равноправного партнера во взаимоотношениях бизнеса и власти. Это 

особенно актуально для стран с переходной экономикой, в которых 
традиции активного участия субъектов предпринимательской 

деятельности в формировании прозрачных, конкурентных рыночных 
отношений находятся в стадии формирования. В таких странах, 

учитывая интенсивные процессы их интеграции в мировую 
экономику, бизнес-ассоциации могут стать институциональной 

основой экономического развития, органическим элементом 

национальной системы экономической дипломатии и катализатором 
развития гражданского общества. 
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4.10. Stimulators and disincentives for the development of innovation 

and investment potential of the automotive industry of Ukraine 

 

The modern automotive industry is changing under the influence of 

new business models, digitalization and increasing the level of 

automation. In such conditions, the main competitive advantage is 

innovation and investment potential. 

Innovative potential of the automotive enterprise is a quantitative 

and qualitative characteristic of the automaker's resources (those that are 

used and those that are not used at a particular time, but can be used in the 

future), which ensure the implementation of innovations in automobiles 

design and production in accordance with strategic, tactical and 

operational goals of the automotive enterprise. 

Investment potential of the automotive enterprise is a quantitative 

and qualitative characteristic of the automaker's resources (those that are 

used and those that are not used at a particular time, but can be used in the 

future), which provide investment activities subject and object of 

investment in accordance with the strategic, tactical and operational goals 

of the automotive enterprise. 

In a previous study, we suggested the following definition of the 

category ―innovation and investment potential of the automotive 

enterprise‖ as a quantitative and qualitative characteristic of the 

automaker's resources (those that are used and those that are not used at a 

particular time, but can be used in the future), which provide innovation in 

automobiles design and production due to the investment activities of the 

automotive enterprise as a subject and object of investment in accordance 

with the strategic, tactical and operational goals of the automotive 

enterprise [1]. 

We have also developed methodological tools for integrated 

assessment of innovation and investment potential of the automotive 

industry. We have used this methodological tools for an integrated 

assessment of the innovation and investment potential of the automotive 

industry of Ukraine [2]. 



196 
 

Today the automobile industry of Ukraine is represented by 8 

enterprises:  

− PJSC ―Zaporizhia automobile plant‖ (known under the brand 

―ZAZ‖); 

− PrJSC ―Eurocar‖ (works under the brand ―Škoda‖); 

− PrJSC ―AvtoKrAZ‖ (known under the brand ―KrAZ‖); 

− corporation ―Bogdan‖ (known under the brand ―Bogdan‖); 

− PrJSC ―Boryspil automobile plant‖ (known under the brand 

―BAZ‖); 

− PrJSC ―Chasivoyarsky buses‖ (known under the brand ―RUTA‖); 

− PrJSC ―Chernihiv automobile plant‖ (known under the brand 

―ChAZ‖); 

− PJSC ―Cherkasy bus‖ (known under the brand ―Ataman‖). 

For assessing the innovation and investment potential of this 

enterprises we have used such indicators: index of funds return (ІFR); 

index of materials return (ІМR); index of labor productivity (ІLP); index 

of management efficiency (ІME); index of innovation implementation 

(ІIІ); index of cost of implemented investment projects (ІCIIP); index of 

profitability (ІР). Since all of the proposed component indicators can be 

identified as stimulators of innovation and investment potential of the 

automotive industry (if they increase). For their rationing should be used 

approach with the assignment of actual values of indicators to their 

maximum value in a variable range. 

From the results of a previous study [2] we can draw such 

conclusions:  

− we see a positive trend of growth of innovation and investment 

potential of PrJSC ―Eurocar‖ and achievement by the automaker of a high 

level of innovation and investment potential. This situation is due to the 

traditionally effective partnership on the basis of franchising and car 

assembly activities of PrJSC ―Eurocar‖ with leading foreign automakers 

such as Škoda Auto, Volkswagen AG, Hyundai Motor Company, which 

provides international transfer of technology and innovation (both product 

and process), attracting foreign investment and obtaining new 

opportunities to upgrade the material and technical base, the formation of 

human capital, the introduction of world best practices in the organization 

of production and sale of cars; 

− PrJSC ―AvtoKrAZ‖ is characterized by a decrease in the level of 

innovation and investment potential from high to medium. This is largely 

due to some "closure" of the company for external contractors due to the 
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reorientation of the production of trucks for the civil sector to fulfill 

government orders for ATO equipment; 

− we observe the instability of the innovation and investment 

potential of corporation ―Bogdan‖, mainly due to inefficient management, 

low level of innovation activity and unprofitable operating activities; 

− the situation with the innovation and investment potential of 

PrJSC ―Boryspil automobile plant‖ seems catastrophic: the initial 

turbulence in the value of the integrated index of innovation and 

investment potential of the automaker resulted in a sharp loss of positions 

on innovation activity and investment attractiveness; 

− innovation and investment potential of PrJSC ―Chasivoyarsky 

buses‖ looks much more stable: there is some turbulence in the values of 

the integral index of innovation and investment potential of this 

automaker, which, ultimately, was reflected in the reduction of innovation 

and investment potential from ―high level‖ to ―medium level‖. However, 

the efficiency of operating activities of PrJSC ―Chasivoyarsky buses‖, due 

to the competent organization of production and sales activities of the 

automaker and the traditionally high demand of domestic companies for 

buses of brand ―RUTA‖, inspires hope for further stable innovation and 

investment potential; 

− the dynamics of the level of innovation and investment potential 

of PrJSC ―Chernihiv automobile plant‖  seems quite turbulent: in some 

years the level of innovation and investment potential of the automaker is 

even approaching ―high‖; 

− a certain decrease in innovation and investment potential is 

observed in PJSC ―Cherkasy bus‖. However, even demonstrating the 

average level of innovation and investment potential, PJSC ―Cherkasy 

bus‖ has prospects to achieve a high level of this indicator. 

So, the task for today is to identify the stimulators and disincentives 

for the development of innovation and investment potential of the 

automotive industry of Ukraine. 

It is advisable to determine the nature of the influence of factor 

values on the resulting indicator, for which we classify the component 

indices into ―stimulators‖ (s), ―disincentives‖ (d) and ―neutralities‖ (n).  

Table 1 contains the results of factor analysis of the impact on the 

integral indicator of innovation and investment potential of enterprises of 

the automotive industry of Ukraine in 2015-2019. 
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Table 1 

Factor analysis of the impact of component indicators on the value of 

integral indices of enterprises of the automotive industry of Ukraine in 

2015-2019 * 

 
* developed by the authors. 
 
From the Table 1 we see that in the research period, the innovation 

and investment potential of the automotive industry of Ukraine was 
formed mainly due to the following indicators: 

− PJSC ―Zaporizhia automobile plant‖ − labor productivity and cost 
of implemented investment projects; 
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− PrJSC ―Eurocar‖ − materials return and cost of implemented 
investment projects; 

− PrJSC ―AvtoKrAZ‖ − materials return, labor productivity and 
cost of implemented investment projects; 

− corporation ―Bogdan‖ − funds return, labor productivity and cost 
of implemented investment projects; 

− PrJSC ―Boryspil automobile plant‖ − materials return and cost of 
implemented investment projects; 

− PrJSC ―Chasivoyarsky buses‖ – materials return, funds return and 
labor productivity; 

− PrJSC ―Chernihiv automobile plant‖ − cost of implemented 
investment projects and materials return; 

− PJSC ―Cherkasy bus‖ − funds return and costs of implemented 
investment projects. 

The data obtained by factor analysis are quite homogeneous and 
indicate that in the study period, the stimulators of innovation and 
investment potential of the automotive industry of Ukraine were 
indicators of cost of implemented investment projects, funds return, 
materials return and labor productivity. Instead, mainly the destructive 
influence on the integral index of innovation and investment potential of 
the automotive industry of Ukraine was carried out by indicators of 
management efficiency, innovation implementation and profitability. 

Summarizing the results of the applied research, we see that 
currently the ―flagship‖ of innovation and investment development of the 
automotive industry of Ukraine is PrJSC ―Eurocar‖, which is 
characterized by a high level of innovation and investment potential. 
Other automakers are characterized by an medium level of innovation and 
investment potential, except for PrJSC ―Boryspil automobile plant‖.  

There are systematic problems and obstacles to the development of 
innovation and investment potential of the automotive industry of 
Ukraine, the solution of which requires the implementation of a 
comprehensive and non-standard approach, which was initiated in 
publication [3]. 
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