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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність та доведено необхідність проведення фінансової амністії в Україні. 

Обґрунтовано негативний вплив обігу нелегальних капіталів на економіку України. Досліджено резуль-

тати проведення амністії капіталів у країнах ЄС та пострадянського простору. На основі світового до-

свіду сформульовано принципи та фактори проведення успішної амністії тіньових капіталів в Україні. 

ABSTRACT 
The article reveals the essence and proves the need for a financial amnesty in Ukraine. The negative impact 

of the circulation of illegal capital on the economy of Ukraine is substantiated. The results of capital amnesty in 

the EU and post-Soviet countries are studied. Based on world experience, the principles and factors of a success-

ful amnesty of shadow capital in Ukraine are formulated. 

Ключові слова: детінізація, податкова амністія, економічна амністія, тіньові доходи, тіньова еко-

номіка, легалізація капіталів. 

Keywords: de-shadowing, tax amnesty, economic amnesty, shadow income, shadow economy, legalization 

of capital. 

 

Актуальність теми. Стабільний економічний 

розвиток постійно супроводжується протидією 

різноманітним загрозам та шокам, які особливо 

посилюються у період трансформаційних процесів 

глобальних та національних економік. Поряд з 

активним розвитком фінансової системи, інно-

ваційно-технологічним прогресом, проведення 

фінансових операцій та форсованими темпами 

глобалізації, простежується нарощення каналів 

проникненням у національну економіку трансна-

ціональної злочинності, через вливання капіталів, 

отриманих незаконним шляхом. Проблема амністії 

капіталів, одержаних незаконним шляхом є 

надзвичайно актуальною для України, оскільки 

значна частина цих капіталів перетікає за кордон. 

З часом вони повертаються, однак вже у формі 

іноземних інвестицій із відповідними «пільгови-

ми» умовами, так звані round-tripping інвестиції. 

Особливістю round-tripping інвестицій є те, що їх 

джерелом є раніше виведенні кошти. Приплив ін-

вестицій відбувається під імпліцитні (завуальова-

ні, неявні) гарантії. В цілому такі інвестиції консе-

рвують структуру економіки, навіть за ефекту по-

зитивного короткострокового впливу. 

Одним із проблемних аспектів вирішення по-

ставленої проблеми є розбудова ефективної систе-

ми повернення тіньових доходів у легальну еко-

номіку, що вимагає імплементація передового іно-

земного досвіду у вітчизняну практику. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченням осо-

бливостей легалізації або амністування тіньових 

доходів та ризиків, що з ними пов’язані займалися 

такі науковці: А. О. Бойко [4], Є. К. Бондаренко 

[2], Ю. С. Давиденко [1], О. В. Кузьменко [6], Я. І. 

Кальченко [2], Є. Ю. Мордань [7], 

Н. В. Москаленко [3], І. Б. Семеген [5], О. В. Уткі-

на [9] та інші. Незважаючи на наявність численних 

публікацій присвячених дослідженню питанням 

протидії легалізації доходів отриманих незакон-

ним шляхом, пр8облемі амністії капіталів приділя-

ється дуже мало уваги. Зокрема дискусійними за-

лишаються питання щодо процедури податкової 

амністія, процедури повернення активів з-за кор-

дону та контролю за тими, хто відмовиться ле-

галізувати капітал. 

Основна частина. Легалізація капіталів, 

одержаних незаконним шляхом, сьогодні перетво-

рилися у найприбутковіший вид тіньового 

підприємництва у світі. Для надання допомоги 

щодо відмивання коштів, отриманих незаконним 

шляхом, залучаються висококваліфіковані фінан-

сові консультанти та аналітики, адвокати, аудито-

ри та інші спеціалісти. Зауважимо, що найбільш 

значущими суб'єктами первинного фінансового 

моніторингу, в чиї обов'язки входить виявлення 

операцій по легалізації тіньових доходів і по-

відомлення про них у Державну службу фінансо-

вого моніторингу України, є банки. Більшість схем 

легалізації доходів пов'язані саме з банками. Тому 
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основна робота з організації системи виявлення та 

попередження фактів легалізації тіньових доходів 

законодавець покладає саме на банки [2]. 

Під «амністією капіталів» або «податковою 

амністією» розуміють сукупність адміністратив-

них та економічних заходів держави, спрямованих 

на повну чи часткову легалізацію фінансових ре-

сурсів тіньового ринку та господарських процесів, 

що раніше вважалися незаконними, а також поми-

лування осіб, які здійснили правопорушення з ме-

тою зменшення оподатковуваної бази чи відмови 

від сплати податків [9]. 

В Україні давно ведеться дискусія про до-

цільність легалізації тіньових доходів юридичних і 

фізичних осіб, з яких свого часу не сплачено по-

датки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та 

державних цільових фондів або якщо при набутті 

таких доходів іншим чином не додержано вимог 

законодавства. Дослідження, проведені 

соціологічною службою Центру Разумкова, свід-

чать, що легалізацію тіньових капіталів в Україні 

вважають необхідною майже дві третини (61,4%) і 

лише 15,9% дотримуються протилежної думки. 

Визначено, що 57,6% опитаних громадян упевнені 

в тому, що необхідно створювати умови, за яких 

капітали, вивезені за кордон, могли б бути повер-

нуті до України і вкладені в розвиток українського 

підприємництва. В свою чергу 45,9% опитаних 

вважають, що потрібно «пробачити» минулі по-

рушення законодавства тим громадянам, які готові 

вивести свої кошти «з тіні» і вкласти їх в еко-

номіку України. До таких доходів можна віднести: 

1) доходи отримані як в національній та іноземній 

валюті у готівковій та безготівковій формі; 2) цінні 

папери; 3) частки (паї) у майні юридичних осіб, 

земельні ділянки та інші природні ресурси; 

4) об’єкти інтелектуальної власності; 5) інше ру-

хоме, нерухоме майно та майнові права, отримані 

в будь – який час і з яких не були сплачені вста-

новлені законодавством України податки.  

Також, до таких доходів відносяться і доходи, 

отримані за межами митного кордону України. 

Доходи, що отримані внаслідок діянь, які законо-

давством визначаються як тяжкі злочини проти 

основ національної безпеки України, життя, здо-

ров’я та волі особи, а також вчинені у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. За різними оцінками 

таких доходів сформовано в тіньовому секторі 

України більше 50 % від ВВП країни. По своїй 

суті ці кошти обслуговують тіньову економіку або 

економіки інших країн.  

У міжнародній практиці протягом останніх 

десяти років «амністія капіталів» була проведена 

не тільки в деяких країнах з перехідною еко-

номікою, а й у країнах Європейського союзу. Така 

амністія сприяла суттєвому збільшенню податко-

вих надходжень до державного та місцевих бюд-

жетів, наповнення інвестиційного ресурсу для 

економіки країни, легалізації заробітної плати 

працюючих, захищеності підприємницької діяль-

ності. Також вона привела до зменшення частки 

тіньової економіки, формування прозорої ринкової 

економіки, зменшення неправомірного і прихова-

ного перерозподілу об’єктів власності. Згідно з 

Конвенцією Ради Європи «Про відмивання, по-

шук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та про фінансування терориз-

му» [10] та іншими міжнародними нормативно – 

правовими актами з цих питань держави забезпе-

чують їх виконання в межах, передбачених націо-

нальним законом. На законодавчому рівні ме-

ханізми легалізації таких доходів запровадили такі 

країни як Програми амністії капіталів реалізовува-

лись багатьма країнами, серед яких: Австралія, 

Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Гондурас, 

Індія, Індонезія, Ірландія, Італія, Колумбія, Коста-

Ріка, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Пакистан, 

Панама, Перу, Уругвай, Філіппіни, Франція, Чилі, 

Швейцарія, Шрі-Ланка, Еквадор тощо. 

У більшості джерел відзначається, що резуль-

тативність таких програм сильно відрізнялися не 

тільки між країнами, але навіть в одних й тих са-

мих країнах в залежності від періоду застосування 

та умов проведення, методів та цілей амністії, 

наприклад в Італії (з низкою проведених амністій 

від 70-х до 2000-х), Індонезії (1964 р., 1984 р., 2008 

р., 2016-2017 рр.) або Аргентині (1987 р., 2009 р., 

2013 р, 2016 р., 2019 р.) успішними були далеко не 

всі програми. На території ЄС з 2005 р. діє Дирек-

тива про інвестиції, яка передбачає, що податкові 

органи кожної країни ЄС повідомляються про 

прибутки своїх громадян, отримані в інших 

країнах ЄС. 

Найбільш досконалим з погляду практики 

оцінюється бельгійський закон «Про амністію 

капіталів», який набрав чинності 16 січня 2004 р. 

Цей закон передбачає, що в 2004 році бельгійці 

зможуть легалізувати кошти, отримані приватни-

ми особами від інвестицій за межами Бельгії. В 

свою чергу громадяни можуть: 1) просто задекла-

рувати ці кошти, не ввозячи їх в Європу, при 

цьому податок сплачується за ставкою 9%; 2) інве-

стувати їх в країни ЄС не менше ніж на 3 роки, 

при цьому податок сплачується за ставкою 6%; 3) 

за це вони одержують від податківців розписку, 

згідно з якою щодо них не буде порушуватися 

кримінальна справа за укриття від оподаткування 

тих коштів, які ними раніше були вивезені, а тепер 

легалізовані. 

В Італії податкова амністія, проводилася про-

тягом 2001-2002 років (Декрет про легалізацію). 

Платники податків, які в той період скористалися 

податковою амністію, були зобов’язані сплати 

податок у розмірі 2,5% від вартості задекларовано-

го майна або ж інвестувати у державні цінні папе-

ри суму, що була еквівалентною 12% вартості цьо-

го майна. Взамін зазначені вище платники були 

звільнені від перевірок доходу, отриманого до за-

стосовування амністії, та отримували гарантії 

конфіденційності транзакцій по репатріації 

капіталів чи майна. Паралельно урядом Італії були 

встановлені більш жорсткі штрафні санкції за по-

рушення податкового законодавства, в тому числі 

й конфіскацію прихованого доходу (майна). 

Надалі, програма фіскального примирення 2015 
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року, яка, базуючись на широко анонсованому 

одержанні пакета інформації про більш як 200 ти-

сяч відкритих банківських рахунків у Швейцарії, 

дала змогу забезпечити додаткові доходи бюджету 

в розмірі 4 млрд. євро [9]. 

У Латвії було проведено «нульове» декла-

рування відповідно до Закону «Про декларування 

майнового стану та незадекларованих доходів 

фізичних осіб» від 01.12.2011 р., яке, водночас, 

передбачало й проведення амністії капіталу. Такі 

заходи мали колосальний успіх, зокрема велика 

кількість підприємців скористалася можливістю 

амністії капіталів, тим самим сплативши до бюд-

жету близько 9 млрд євро. 

Уряд ФРН прийняв у лютому 2003 року 

рішення про податкову амністію і гарантував усім 

громадянам, які легалізують тіньові кошти, не по-

чинати проти них звичайних заходів кримінально-

го переслідування, якщо вони добровільно оголо-

сять про розміри прихованих доходів. громадяни 

були зобов’язані до кінця 2003 року сплатити з цієї 

суми податок у розмірі 25%. у разі не виконання у 

зазначений термін цієї вимоги сума податку 

збільшується до 35% з 1 січня по 30 червня 2004 

року. після цієї дати дія амністії припиняється, і 

податкові органи ФРН посилили полювання за 

недобросовісними підприємцями. 

На пострадянському просторі економічна ам-

ністія проводилась в Грузії та Казахстані. У Грузії 

податкова амністія 2005 р. встановлювала 

спеціальну податкову ставку в розмірі 1% вартості 

задекларованих доходів (за виключенням восьми 

осіб), однак не мала очікуваного ефекту. У Казах-

стані амністію було проведено у квітні 2001 році. 

Період легалізації передбачався 30 календарних 

днів. Громадяни мали зарахувати легалізовані 

кошти на спеціальні рахунки без права розпоряд-

жатись ними до завершення періоду легалізації. 

Закон не поширювався на випадки легалізації 

коштів, отриманих в результаті корупційних пра-

вопорушень і зазначених у законі злочинів, а та-

кож коштів, що належали іншим особам чи були 

отримані як кредит. Банк, на рахунку якого були 

зараховані кошти, видавав власнику відповідну 

довідку. Ця сума не включалась в оподаткований 

дохід. Суб’єкти легалізації звільнялись від кри-

мінальної та адміністративної відповідальності за 

незаконне зайняття підприємництвом, банківсь-

кою діяльністю, ухиленням від сплати податків. 

Внаслідок цієї амністії було отримано майже 500 

млн. дол. США. В цілому результати проведення 

амністії капіталів по досліджуваних країнах мали 

позитивні результати (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Результати проведення амністії капіталів у різних країнах станом на 2020 рік 

№ 

з/п 
Країна Результати амністії капіталів 

КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

1 БЕЛЬГІЯ 

 уряд планував додаткові надходження до бюджету у розмірі 500 млн дол 

США; 

 зібрано 6% від запланованої суми; 

2 ІТАЛІЯ 

 за перші два місяці повернувся капітал у розмірі 61 млрд. євро; 

 податкові збори склали 24 млрд. євро; 

 одноразовий податок з повернених активів приніс у бюджет 1,4 млрд євро; 

3 ЛАТВІЯ 

 понад 14 тисяч підприємців погодилися сплатити в бюджет борги по подат-

кам; 

 загальний обсяг податків за їхніми заявами складає 120 млн євро; 

 до бюджету надійшло 9 млн євро; 

4 НІМЕЧЧИНА  900 млн. євро (ціль Міністерства фінансів - 5 млрд. євро); 

ПОСТРАДЯНСЬКІ КРАЇНИ 

5 ГРУЗІЯ 
 наприкінці 2005 р. до бюджету Грузії надійшло усього 35,0 тис дол. США, 

замість очікуваних 4,0 млн. доларів США; 

6 КАЗАХСТАН 

 в 2001 року було отримано майже 500 млн дол США; 

 під час податкової амністії 2005-2007 рр., було виведено з тіні близько 6,7 

млрд дол США; 

7 РОСІЯ 

 у 2007 фізичним особам та індивідуальним підприємцям запропонували ле-

галізувати не задекларовані доходи та сплатити 13% податок; 

 у 2007 р. легалізовано близько 1,1 млрд дол, в бюджет надійшло близько 143 

млн дол податків (0,33% від податкової бази за податком на доходи фізичних осіб 

за той самий період); 

 під час перших двох етапів амністії (2015-16 та 2018-19 рр.) було подано 

19 000 декларацій на суму у 35 млрд євро 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 
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За статистикою до 2008 р. із України за кор-

дон незаконним шляхом виведено 17 млрд. грн. 

Тільки за 2008 рік ця цифра вже сягнула 2 млрд. 

грн. В цілому за різними оцінками, у тіньовому 

секторі України обертається від 40 до 60 % ( 8 – 12 

млрд. доларів США щорічно) від валового 

внутрішнього продукту (ВВП). За різними 

експертними оцінками , в останні десять років з 

України вивезено від 50 до 90 млрд. доларів США, 

що здебільшого осіли в офшорних зонах. При 

цьому доля капіталу, вивезеного за кордон особа-

ми, які, згідно з розмірами їх легальних доходів, не 

могли сформувати жодного капіталу, становить 

близько 30 %. Велика частина успішних 

підприємців в Україні – це особи, які водночас є 

чи у свій час були високими державними служ-

бовцями, високопоставленими військовослуж-

бовцями. До цієї групи успішних бізнесменів 

(«нових українців») долучився і криміналітет у 

своєму тісному переплетінні з ними. Саме з цих 

причин українська легалізація доходів юридичних 

і фізичних осіб, з яких свого часу не сплачено по-

датки, збори (обов’язкові платежі) до бюджету та 

державних цільових фондів або набутих іншим 

чином не додержання вимог законів, гальмується 

на законодавчому рівні. 

Міжнародний досвід щодо амністії капіталів 

свідчить, що для ефективності реалізації таких 

заходів можна виділити відповідний набір фак-

торів успішності (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фактори успішності проведення амністії капіталів 

№ 

з/п 
Фактор Роз’яснення 

1 

Підготовка майбутніх уча-

сників і відповідних дер-

жавних структур до амніс-

тії 

Обов’язковою є широка роз’яснювальна кампанія уряду (мінімум 3–

6 місяців) 

2 

Продумана підготовка 

процедур амністії та доста-

тня їхня тривалість 

Мінімум процедур контролю, максимум державних гарантій і трива-

лість активної фази амністії щонайменше 12 місяців. Досвід деяких 

країн свідчить, що недостатні терміни проведення амністії можуть 

привести до значного зниження її ефективності 

3 

Усвідомлення учасниками 

амністії невідворотності 

відповідальності 

Потенційні учасники амністії мають зрозуміти, що держава впро-

довж нетривалого часу все одно довідається (або вже знає) про акти-

ви, які приховуються, але потім умови легалізації будуть значно жо-

рсткішими. Прикладом є італійська Програма фіскального прими-

рення 2015 року 

4 
Наявність привабливих 

особливостей амністії 

Як це продемонструвала індонезійська амністія 2017 року, що ство-

рила два внутрішні податкові притулки для капіталів, що втекли (ос-

трови Bintan і Rempang), або італійська амністія 2001-2001 рр., яка 

пропонувала анонімний варіант амністування 

5 Ставка податкової амністії 

Міжнародний досвід каже про те, що ефективними були амністії, 

проведені, як правило, під помірні та знижені ставки (мінімальні 

ставки на рівні 0,1–3%, одна з найбільших – ставка 10% в Аргентині) 

6 Довіри суспільства Один із найважливіших аспектів проведення амністії 

Джерело: побудовано автором на основі [1-9] 

 

Є очевидним, що для українських «ам-

ністорів» особливо важливим постає необхідність 

гарантій того, що ніхто і ніколи не довідається про 

легалізацію ними коштів. Не менш важливою умо-

вою постає вимога (гарантія), що проти такої осо-

би не порушуватиметься кримінальна справа, не 

розпочинатиметься провадження у справі про 

адміністративне правопорушення з підстав пору-

шення податкового чи іншого законодавства у 

зв’язку з одержанням задекларованих доходів, що 

легалізуються. Тобто, суб’єкти легалізації очіку-

ють скоріше фактичну амністію ніж легалізацію зі 

сплатою податків. В цілому вивчення міжнародно-

го досвіду та вітчизняної практики дозволило вио-

кремити ключові принципи амністії капіталів, до-

тримання яких сприятиме ефективності таких про-

цедур (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципи амністії капіталів 

Джерело: побудовано автором на основі [1-9] 

 

Отже, країна повинна стати на шлях повер-

нення коштів в легальний економічний обіг із 

«тіньового сектору» або «витягування» їх із–за 

кордону шляхом прийняття відповідного законо-

давства через закон про амністію або закон про 

легалізацію. Станом на 2021 рік в Україні розроб-

лено Проект Закону «Про амністію капіталу» [11]. 

Він передбачає правові умови повернення до 

України капіталу та спрямований на створення 

передумов для повернення коштів та майнових 

цінностей, раніше вивезених з території України, 

та легалізації доходів юридичних та фізичних осіб. 

Законодавець пропонує заповнити нульову декла-

рацію і вказати будь-яке незадеклароване майно, 

гроші та нерухомість. Заплативши невеликий по-

даток, можна буде уникнути будь-якого покарання 

за заробіток «у тіні», що відповідає передовій 

міжнародній практиці. Законодавці пропонують 

встановити ставку від 2,5% (якщо гроші витрачали 

на купівлю державних цінних паперів) до 10% (за 

все майно, крім нерухомості, авто, прав інтелекту-

альної власності). У Проекті ЗУ визначено вигляд 

у якому можуть запустити нульову декларацію: 1) 

дохід до 100 тис. грн буде амністовуватися авто-

матично і без сплати податків; 2) амністовувати не 

можна гроші, отримані корупційним або незакон-

ним шляхом (тобто легалізувати можна тільки 

неврахований прибуток, зарплати в конверті, за-

роблене в «тіньовому секторі», але не вкрадене); 3) 

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної влас-

ності, прав на майно юридичних осіб, авто треба 

буде заплатити податок 5%; 4) з усієї іншої влас-

ності доведеться заплатити податок 10%; 5) якщо 

гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити 

доведеться податок 2,5%; 6) всі легалізовані гроші 

треба покласти в банк щонайменше на рік; 7) де-

кларації заповнюватимуться добровільно, а подану 

інформацію не можна використовувати для того, 

щоби притягти платника податків до відповідаль-

ності. 

Також, основою повинно стати законодавче 

забезпечення звільнення осіб, які стануть 

суб’єктами легалізації, від кримінальної 

відповідальності. При цьому необхідно передбачи-

ти і чітко виписати у тексті закону усі можливі 

ситуації та варіанти. Паралельно повинні бути 

внесені зміни до законів, що регулюють діяльність 

відповідних підрозділів правоохоронних органів 

щодо боротьби зі злочинами у сфері господарської 

діяльності, які завдають найбільш суттєвих збитків 

державі. Необхідним є встановлення одноразової 

можливості амністії доходів. Тому, вже у другій 

декларації, якщо витрати не відповідатимуть ма-

теріальному становищу, в Державній податковій 

службі (ДПС) можуть поцікавитися, де взяли 

гроші і як це відображено в декларації. 

Широкомасштабна компанія по легалізації чи 

амністії доходів може бути успішною лише у разі 

комплексного здійснення на державному рівні 

відповідних заходів економічного, адміністратив-

ного, політичного та іншого характеру (лібе-

ралізації валютного ринку та експортного контро-

лю, надання пріоритетів у вкладанні легалізованих 

капіталів, стабілізації грошової одиниці України, 

пом’якшенні контролю з боку Держфінмоніторин-

гу, роз’яснювальної роботи та інше). Суб’єкти ле-

галізації повинні мати широкі державні гарантії, 

не обмежуючи їх зобов’язанням щодо звільнення 

від відповідальності та збереженням таємниці про 

суб’єктів легалізації та їх доходів. Ставка такого 

податку може бути і вищою ніж у Проекті Закону, 

приблизно на рівні 5-8 %. Не висока податкова 

ставка дозволила б у певній частині компенсувати 

шкоду, заподіяну зазначеними суб’єктами еко-

номіці держави від ухилення свого часу від сплати 

податків. Важливо, щоб разом із нульовою декла-

рацією покращили і контроль за тими хто відмо-

виться легалізувати майно. В цілому успішна по-

даткова амністія може дозволити Україні повер-

нути активи з-за кордону і поповнити бюджет на 
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мільярди гривень, що сприяло б макрофінансовій 

стабілізації покриваючи дефіцит бюджету, особ-

ливо в період коронакризи. 
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено міжнародний досвід оподаткування нерухомого майна фізичних осіб в Україні та краї-

нах світу. Зосереджено увагу на відмінностях у визначенні вартості об’єкта нерухомості для оподатку-

вання. Зроблено висновок про необхідність в Україні при оподаткуванні брати до уваги вартість нерухо-

мого майна, а не його площу. Запропоновано при оподаткуванні нерухомого майна фізичних осіб в якос-

ті податкової бази визначати для кожного об’єкта оподаткування його кадастрову вартість. Доведено 

необхідність створення в Україні Державного кадастру нерухомості. Створення та ведення Державного 

кадастру нерухомості пропонується здійснити у чотири етапи: створення органу управління та ведення 

кадастру; розробка нормативно-правового забезпечення створення та функціонування Державного када-

стру нерухомості; внесення даних до інформаційної системи кадастру; оцінка вартості об’єктів нерухо-

мості.  

ABSTRACT 
The international experience of taxation of real estate of individuals in Ukraine and countries of the world 

has been investigated. Attention is focused on the differences in determining the value of a property for taxation. 

The conclusion is made about the need for the transition in Ukraine to take into account the value of real estate, 

and not its area when taxing It is proposed to determine the cadastral value of each taxable object as a tax base 

when taxing real estate of individuals. The necessity of creating a State Real Estate Cadastre in Ukraine has been 

proved. The creation and maintenance of the State Real Estate Cadastre is proposed to be carried out in four 

stages: the creation of a body for management and maintenance of the cadastre, the development of regulatory 

support for the creation and operation of the State Real Estate Cadastre; entering data into the information sys-

tem of the cadastre, appraisal of the value of real estate objects.  

Ключові слова: податок на нерухомість, об’єкт оподаткування, кадастрова вартість, кадастр неру-

хомості. 
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Податок на майно існує в багатьох країнах 

світу, він є основною статтею доходів місцевих 

бюджетів. В Україні існує нагальна потреба в ре-

формуванні системи оподаткування нерухомого 

майна фізичних осіб. В першу чергу це стосується 

питання визначення вартості об’єкта нерухомості. 

На сьогодні в Україні податок розраховується на 

основі площі об’єкта нерухомості, схожий підхід 

використовується у Польщі, але в більшості країн 

світу при розрахунку податку визначають вартість 

нерухомості: кадастрову (Росія, Італія, Іспанія), 

ринкову (США) чи податкову (Болгарія).  

Теоретико-методичні засади формування ме-

ханізму оподаткування нерухомого майна в різних 

країнах світу представлено у працях таких дослід-

ників як: Н. Кислица, Дж. Граф, Дж. К. Брюкнер, 

Т. Баскаран, П. Мешковский, Л. Андерсон, В. 

Хойт та інш. Серед українських науковців про-

блемі оподаткування нерухомості присвячено не-

значна кількість робіт. Заслуговують на увагу дос-

лідження А. Дулько [1], яке присвячено станов-

ленню і розвитку оподаткування нерухомого 

майна в Україні та розробці рекомендацій щодо 

його удосконалення. В. Прокопенко [2] зосередила 

увагу на формуванні нормативно-правового забез-

печення оподаткування нерухомості в Україні. І. 

Шепель [3] узагальнила міжнародний досвід сис-

теми оподаткування нерухомого майна та порівня-

ла його з процесами впровадження в Україні, а 

також визначила особливості їх відображення в 

бухгалтерському обліку. Роль податку на нерухо-
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мість в соціальній політиці країни досліджували 

М. Карлін та Н. Бобох [4]. 

Мета дослідження полягає у вивченні міжна-

родного досвіду системи оподаткування нерухо-

мого майна фізичних осіб та розробка рекоменда-

цій щодо імплементації його в Україні.  

Системи оподаткування нерухомості фізич-

них осіб в кожній країні відрізняються своїми осо-

бливостями. 

Найбільш складною є система оподаткування 

нерухомості в Німеччині. Податок на майно в Ні-

меччині складається з трьох факторів, які визна-

чаються муніципалітетами та податковими уста-

новами та використовуються для розрахунку. Для 

розрахунку податку на майно податкова інспекція 

визначає його вартість. Вартість одиниці обчислю-

ється на основі вартості землі у 1935 р. (Східна 

Німеччина) та 1964 р. (Західна Німеччина). Площа 

майна множиться на вартість землі, потім подат-

кові органи для розрахунку використовують або 

метод капіталізованого прибутку, або метод реа-

льної вартості активів. Оскільки з тих пір ціни си-

льно змінилися, визначені значення часто нижче 

реальної ринкової ціни об’єктів нерухомості. При 

розрахунку податку на нерухомість використову-

ється коефіцієнт, який залежить від населеного 

пункту [5]. 

Оподаткування нерухомості, що ґрунтується 

на оціночній вартості, застосовується у Швеції. 

База для розрахунку податку вказується власником 

у податковій декларації. Податок на нерухомість 

включається до кінцевого розрахунку податку фі-

зичних осіб. Ставка податку залежить від виду 

нерухомості: приватний будинок (0,75% від оціно-

чної вартості), приватний будинок, що будується 

(1%), квартира у багатоквартирному будинку 

(0,75%). Так, у Швеції податок на нерухомість за 

будинок у 2021 р. складає 0,75 % від оціночної 

вартості нерухомості, але не більше 8524 шведсь-

ких крон (встановлена максимальна сума, яка 

прив’язана до індексу зміни річного доходу) [6]. 

У Польщі розмір податку на нерухомість ви-

значає гміна, базою для оподаткування виступає 

корисна площа нерухомості. Податок стягується з 

площі квартири, з площі землі і частини будинку, 

в якому власник володіє часткою як власник квар-

тири тощо. Податкова ставка встановлюється му-

ніципальними радами, але вона не може переви-

щувати максимальні ставки, що встановлює мініс-

терство Фінансів. Максимальна ставка залежить 

від індексу цін і встановлюється щорічно. У 2021 

р. максимальна ставка податку на житлові будинки 

складає 0,85 злотих за 1 кв2 корисної площі; буди-

нки, пов’язані з веденням бізнесу – 24,84 злотих за 

1 кв2 корисної площі, будівлі, що використовують-

ся для ведення бізнесу в галузі торгівлі сертифіко-

ваним насінням – 11,62 злотих за 1 кв2 корисної 

площі, будинки, в яких здійснюється діяльність, 

пов’язана із медичними послугами – 5,06 злотих за 

1 кв2 корисної площі, інші будівлі – 8,37 злотих за 

1 кв2 корисної площі. У Польщі суттєво відрізня-

ються ставки податку на нерухомість у містах з 

населенням більше 100 тис. чол., так у 2020 р. у 

Варшаві ставка податку на приватний будинок 

складає 0,85 злотих за 1 кв2 корисної площі, в Ке-

льце – 0,69 злотих, а в Зелена Гора – 0,44 злотих. 

[7]  

В Болгарії ставка податку на нерухомість за-

лежить від виду майна, місцезнаходження, площі, 

амортизації, розраховується податковою і повідо-

мляється платникам податку. Ставка податку на 

нерухоме майно визначається постановою муніци-

пальної ради в межах від 0,1 до 4,5 % від податко-

вої вартості майна. Для житлової нерухомості, ро-

зташованої на території поселення або поселення, 

що входить до Переліку курортів Республіки Бол-

гарія від 4,5 до 7 % від податкової оцінки нерухо-

мого майна. Податок визначається працівником 

муніципальної адміністрації за місцем знаходжен-

ня нерухомого майна та повідомляється платнику 

податку. Встановлено податкові ставки для курор-

тної зони. Нерухомість з податковою оцінкою до 

1680 левів звільнена від оподаткування. [8] 

В США сума податку на нерухомість збіль-

шується з роками по мірі того, як нерухомість збі-

льшується у ціні. Податок не регулюється федера-

льною владою, залежить від особливостей регулю-

вання штату чи округу. Для нерухомості 

встановлюється коефіцієнт оцінки – співвідно-

шення вартості будинку, визначеного офіційною 

оцінкою (оцінку проводить оцінщик округу) та 

ринковою вартістю. Оціночна вартість нерухомос-

ті для цілей оподаткування визначається множен-

ням ринкової вартості на коефіцієнт оцінки неру-

хомості в даному окрузі. Власники будинків пла-

тять більше всього податків в Нью-Джерсі, 

середня ефективна ставка штату складає 2,42% від 

вартості будинку (в середньому по країні 1,07%). З 

середньою ефективною ставкою 0,28% найбільш 

дешевим штатом за податками на нерухомість є 

Гаваї, в цьому штаті є пільги для постійних жите-

лів [9].  

У табл. 1 наведено особливості оподаткування 

нерухомості фізичних осіб в країнах світу. 
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Таблиця 1 

Оподаткування нерухомості фізичних осіб в країнах світу 

Визначення 

вартості 

Країни Особливості розрахунку Переваги Недоліки 

Кадастрова 

вартість 

Росія, Італія, 

Швеція, Іспанія, 

Фінляндія 

В країні є єдиний дер-

жавний реєстр нерухо-

мості, вартість нерухо-

мості встановлена для 

кожної кадастрової ка-

тегорії.  

Легкість адмініст-

рування 

Кадастрова вар-

тість нерухомос-

ті при інфляції не 

відповідає рин-

ковій. 

Завищення або 

заниження када-

стрової вартості. 

 

Ринкова вар-

тість 

США Визначається як спів-

відношення вартості 

будинку, визначеного 

офіційною оцінкою 

(оцінку проводить оці-

нщик округу) та ринко-

вою вартістю. 

Об’єктивна оцінка 

нерухомості 

Складність та 

трудомісткість 

Великобританія  База оподаткування ви-

значається на основі 

орендних платежів 

Корисна пло-

ща 

Польща, Словач-

чина, Чехія, Уго-

рщина 

Податок стягується в 

залежності від корисної 

площі будинку або його 

частини 

Широка база. 

Повнота охоплен-

ня. 

Відносна простота 

адміністрування 

Не визначається 

ринкова вартість 

майна. 

Відсутність ди-

ференціації май-

на за якістю 

Оціночна вар-

тість 

Болгарія, Швеція Для оцінки майна вра-

ховують вид майна, мі-

сцезнаходження, площа, 

амортизація. 

Кадастрова вартість 

майна корегується за 

допомогою коефіцієнтів 

Широка база. 

Повнота охоплен-

ня. 

Відносна простота 

адміністрування 

Ринкова вартість 

може не збігати-

ся з оціночною 

вартістю. 

 

Комплексна 

оціночна вар-

тість 

Німеччина Вартість одиниці майна, 

що залежить від вартос-

ті землі у 1935 р. (Схід-

на Німеччина) та 1964 р. 

(Західна Німеччина), 

податкова може засто-

совувати метод капіта-

лізованого прибутку, 

або метод реальної вар-

тості активів, а у нових 

федеральних землях 

корисну площу також 

враховується тип майна 

за кадастром.  

Податок може пе-

рекладатися на 

орендарів. Врахо-

вуються поліп-

шення, які збіль-

шують вартість 

майна 

Складність і тру-

домісткість оцін-

ки. 

Складено за даними [5-15] 

 

Як видно з табл. 1, в країнах світу є суттєві ві-

дмінності у визначенні вартості об’єкта нерухомо-

сті для оподаткування та підходу для розрахунку 

податку на нерухомість фізичних осіб. Ключовою 

особливістю є вибір між підходами в основі яких 

лежить корисна (загальна) площа, або вартість 

об’єкту нерухомості. 

У більшості країн світу при визначені вартості 

об’єкта нерухомості перевагу надають кадастровій 

вартості.  

Кадастр (англ. саdastre) – систематизоване 

зведення повідомлень, зібраних періодично або 

шляхом безперервних спостережень над 

об’єктами, які підлягають податковому обкладен-

ню [16]. 

Кадастрова вартість – ціна нерухомості, яка 

встановлюється на основі оцінки або незалежними 

експертами і вноситься в державну базу. Порядок 

оцінки об’єктів нерухомості визначається, частіше 

всього законом про оціночну діяльність, кадастро-

ва оцінка проводиться один раз на 3-5 років. Када-
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строва вартість визначається для всіх об’єктів, які 

зареєстровані в реєстрі нерухомості країни. У кра-

їнах світу використовують три основні методи 

кадастрової оцінки:  

порівняльний метод – кадастрова вартість 

об’єкту нерухомості визначається як результат 

порівняння ціни купівлі/продажу об’єктів нерухо-

мості в конкретному сегменті ринку з об’єктами, 

що мають схожі характеристики, при необхідності 

ціна корегується в залежності від площі, стану, 

інших особливостей; 

витратний метод – аналізується обсяг витрат 

на будівлю об’єкта з аналогічними характеристи-

ками, застосовується для новобудов, враховує вар-

тість земельної ділянки, підключення комунікацій, 

собівартість будівництва; 

дохідний метод – аналізується обсяг доходів, 

які може приносити об’єкт нерухомості, частіше 

всього це орендні платежі. 

Найвища об’єктивність оцінки нерухомості за 

методикою США [9]. Для кожного об’єкту неру-

хомості встановлюється оціночний коефіцієнт – 

співвідношення вартості будинку, визначеного 

офіційною оцінкою (оцінку проводить оцінщик 

округу) та ринковою вартістю (оціночна вартість 

будинку складає 200 тис. дол, а ринкова 250 тис. 

дол, коефіцієнт оцінки складатиме 80%). Оціночна 

вартість нерухомості для цілей оподаткування ви-

значається множенням ринкової вартості на коефі-

цієнт оцінки нерухомості в даному окрузі. В де-

яких штатах оціночна вартість дорівнює ринковій 

ціні нерухомості. Оцінщик порівнює ціни продажу 

подібної нерухомості у даному окрузі. В кожному 

штаті та окрузі встановлена своя ставка на пода-

ток, а також пільги для окремих видів нерухомос-

ті, платників тощо. 

В Польщі, Україні, Словаччині, Чехії, частко-

во Угорщині податок на нерухомість фізичних 

осіб стягується в залежності від корисної (загаль-

ної) площі нерухомості або його частини. Перева-

гою використання площі нерухомого майна в яко-

сті бази оподаткування являється легкість адмініс-

трування податку, оскільки інформація є в реєстрі 

власників нерухомого майна, проте вона не відо-

бражає важливі споживчі характеристики майна 

(знос, вартість поліпшень, місце розташування). 

Податок не враховує різницю у вартості нерухомо-

го майна (житло у великих і малих містах, курорт-

ній зоні, розташування в центрі чи на околиці, як-

ість нерухомості «хрущовки» чи новобудови, па-

нельні, блочні чи цегляні будинки, рівень зносу, 

наявність інфраструктури).  

Зараз в Україні більшість нерухомого майна 

фізичних осіб не потрапляє під оподаткування, 

податком обкладаються «зайві» квадратні метри: 

квартири площею більше 60 квадратних метрів, 

будинки більше 120 квадратів, а також квартира і 

будинок загальною площею більше 180 квадрат-

них метрів. Розмір податку може самостійно ви-

значати місцева влада, але він не повинен переви-

щувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2020-му 

доводилося платити 62,5 грн за кожен «зайвий» 

квадратний метр. Цього року через підвищення 

мінімальної зарплати виросте і податок на неру-

хомість: у 2021-му – 70,8 грн [17].  

Базою для оподаткування нерухомості повин-

на бути кадастрова чи оціночна вартість, що вима-

гає інвентаризації об’єктів нерухомості та ство-

рення кадастру нерухомого майна, інформацію в 

якому з метою визначення суми податку на неру-

хомість доцільно оновлювати кожні 3-5 років. На 

сьогодні в Україні створено Державний реєстр 

речових прав на нерухоме майно, на підставі відо-

мостей якого здійснюється розрахунок податку на 

нерухомість [17], в подальшому, використовуючи 

досвід формування системи Державного земельно-

го кадастру необхідно створити Державний ка-

дастр нерухомості.  

Таким чином, в Україні існує нагальна потре-

ба при оподаткуванні нерухомого майна фізичних 

осіб в якості податкової бази визначати для кож-

ного об’єкта оподаткування його кадастрову вар-

тість, що передбачає створення Державного када-

стру нерухомості. 

Важливими елементами Державного кадастру 

нерухомості є облік, економічний опис, оцінка 

вартості та інвентаризація нерухомості. Створення 

та ведення Державного кадастру нерухомості про-

понується здійснювати у чотири етапи:  

1. Створення єдиного органу управління та 

ведення кадастру.  

2. Розробка нормативно-правового забезпе-

чення створення та функціонування Державного 

кадастру нерухомості; 

3. Внесення даних до інформаційної системи 

кадастру. Кожен об’єкт нерухомості повинен бути 

зареєстрованим в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. При формуванні Держав-

ного кадастру нерухомості необхідно провести 

інвентаризацію та присвоїти обліковий (кадастро-

вий) номер об’єктам нерухомості, що зареєстрова-

ні в Державному реєстрі  

4. Оцінка вартості об’єктів нерухомості. Пра-

во визначення кадастрової вартості має бути за-

кріплене за сертифікованими спеціалістами-

оцінювачами, а методика оцінки має бути чітко 

визначена на законодавчому рівні з метою попере-

дження випадків маніпулювання вартістю, її зави-

щення або заниження. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто необхідність проведення бенчмаркінгового аналізу споживчої цінності підпри-

ємств сфери ритейл. Авторами розроблено послідовність етапів здійснення бенчмаркінгового аналізу 

споживчої цінності та проведено її оцінювання в розрізі підприємств сфери ритейл міста Харкова. За ре-

зультатами дослідження розраховано порівняльну оцінку, інтегральний показник рівня споживчої цінно-

сті досліджуваних підприємств. 

ABSTRACT 

The article considers the actuality of benchmarking analysis of the consumer value of retail enterprises. The 

authors developed a sequence of stages in the implementation of benchmarking analysis of consumer value and 

evaluated it in the context of retail enterprises in Kharkiv. Based on the results of the study, a comparative as-

sessment, an integral indicator of the level of consumer value of the studied enterprises, are calculated. 

Ключові слова: маркетинг, управління, споживча цінність, бенчмаркінговий аналіз, ритейл підпри-

ємства. 

Keywords: marketing, management, consumer value, benchmarking analysis, enterprise retail. 

 

Постановка проблеми. Підприємства вітчиз-

няного ритейл сектору намагаються відповідати 

новим запитам споживачів та витримувати жорст-

ку конкуренцію на ринку. Новий вимір маркетинго-

вої діяльності, вимагає з боку підприємств орієнта-

цію їх цінностей на споживачів і робить їх більш 

обізнаними щодо впливу ціннісних дій у світі.  

Маркетинг 4.0 зміщує акценти до участі та 

створення цінності на основі співпраці, де покупець 

може бути більш обізнаним про діяльність підприєм-

ства. Зокрема, репутація підприємства сфери ритейл 

будується через компроміс в якості продуктів, якості 

досвіду покупців і, нарешті, якості ціннісно-

орієнтованих дій, здійснюваних виробниками. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемам аналізу діяльності роздрібних підпри-

ємств присвятили наукові праці Андрійчук В. Г., 

Апопій В. В., Виноградська А. М., Лігоненко Л. 

О., Федулова Л. І., Дима О. О., Забарило М., Гор-

бенко О. В., Павлова М. Б., Ящук В. І. та інші. 

Проблеми, тренди та перспективи розвитку розг-

лядаються міжнародними і вітчизняними дослід-

ницькими установами: GfK Ukraine, GT Partners 

Ukraine, Nielsen Ukraine, міжнародна асоціація 

ритейлерів тощо. 

Особливості бенчмаркінгового аналізу марке-

тингової діяльності розглянено у працях таких 

авторів Г.Л.Багієв, В.М.Тарасевич, Х.Анн, Дж. 

Пірс II., Р. Робінсон. 

Поняття споживчої цінності товарів та послуг 

розглядалось науковцями протягом тривалого пе-

ріоду, однак з часом зацікавленість дослідників не 

лише не знизилася, але й зростала. Зокрема, мар-

кетинговий підхід до вивчення споживчої цінності, 

який зосереджений на розгляді досліджуваного 

поняття з позиції взаємодії з споживачами шляхом 

виявлення їх бажань та задоволення потреб висві-

тлювалась П. Друкером, Ф. Котлером та Р. Бле-

ккуел, П. Мінікард та Дж. Енжел, які є його послі-

довниками, К. Прахаладом та В. Рамасвамі.  

Результати досліджень свідчать, що здатність 

підприємства завоювати лояльність клієнтів в дов-

гостроковій перспективі залежить від того, як під-

приємство ставиться до покупців в семи критич-

них точках їх життєвого циклу.  

Доцільність проведення дослідження потен-

ційних та реальних споживачів, визначення їх сві-

домих та несвідомих переваг і мотивів, визначення 

їх лояльності, а також співставлення даних чинни-

ків підприємств-конкурентів, обумовлюють необ-
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хідність проведення бенчмаркінгового аналізу 

підприємств в сфері ритейл. 

Метою статті є розробка практичних рекоме-

ндацій щодо проведення бенчмаркінгового аналізу 

споживчої цінності підприємств сфери ритейл. 

Все більше вітчизняних підприємств роздріб-

ної торгівлі починають працювати над створенням 

та підвищенням споживчої цінності. В межах про-

веденого дослідження було проаналізовано торго-

вельні підприємства ритейлорських мереж міста 

Харків.  

Об’єктами бенчмаркінгового аналізу спо-

живчої цінності стали ритейлорські мережі міста 

Харків: мережа «АТБ-маркет», гіпермаркет 

«FOZZY», мережі супермаркетів «РОСТ», «Сіль-

по», «Класс», «Восторг», супермаркети мережі 

«Ашан», делікатес-маркет LeSilpo. 

Динамічне конкурентне еволюціонування 

підприємств передбачає, перш за все, визначення 

потенціалу успіху не тільки на основі комплексу 

наявних ресурсів, але і в контексті постійного і 

цілісного процесу вдосконалення своїх маркетин-

гових технологій і пошуку оптимальних орієнтирів 

для інноваційного розвитку. У цьому зв’язку акту-

альною є концепція бенчмаркінгу, що орієнтована 

на виявлення найкращих бізнес-практик і допома-

гає підприємствам відслідковувати тенденції роз-

витку ринку в інтересах отримання стійких конку-

рентних переваг.  

Використання бенчмаркінгу при здійснені 

аналізу підприємств сфери ритейл обумовлюється 

певними перевагами (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Переваги використання бенчмаркінгу при здійсненні аналізу підприємств сфери ритейл 

 

Серед чинників, що забезпечують успіх про-

цесу бенчмаркінгу в маркетинговій діяльності слід 

виділити об’єктивні та суб’єктивні.  

Об'єктивні чинники містять у собі визначення 

чітких границь діяльності, точне планування часу, 

дотримання стандартів якості, прийняття до уваги 

бюджетні обмеження. До суб’єктивних чинників 

відносяться: сприятливий клімат для співробітни-

цтва, орієнтація на досягнення результату, усвідо-

млення важливості якості, зацікавленість, творчий 

підхід, етика підприємництва. 

Бенчмаркінг споживчої цінності доцільно 

здійснювати за наступними етапами (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Етапи здійснення бенчмаркінгу споживчої цінності підприємств сфери ритейл 

 

На етапі планування, необхідним є визначен-

ня предмету, об’єкту і цілей аналізу. Предметом 

бенчмаркінгового дослідження, в даному випадку 

виступають елементи формування споживчої цін-

ності в підприємствах сфери ритейл та ефективно-

го їх використання. Необхідність бенчмаркінгу 

саме споживчої цінності обумовлена динамічним 

конкурентним середовищем, яке оточує досліджу-

вані підприємства, що діють на сучасному ринку 

споживчих товарів.  

У якості об’єктів для еталонного зіставлення 

необхідно розглядати показники споживчої цінно-

сті у розрізі елементів, що були визначені за допо-

могою анонімного опитування споживачів дослі-

джуваних підприємств. які, на наш погляд, значно 

більше, ніж інші показники діяльності підпри-

ємств, корелюють з ключовими чинниками успіху 

в конкурентній боротьбі.  

У таблиці 1 наведено порівняльну оцінку рів-

ня споживчої цінності підприємств сфери ритейл, 

що досліджуються. 

За результатами порівняльної оцінки по еле-

ментам споживчої цінності було визначено, що 

найбільша сума балів по елементам у мережі супе-

рмаркетів «Класс» - 97 балів; «Рост» - 93 бали та 

«Восторг» - 89 балів. Найнижчий рівень споживчої 

цінності, згідно проведеної оцінки має гіпермаркет 

Fozzy – 45 балів.  
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Таблиця 1  

Порівняльна оцінка рівня споживчої цінності досліджуваних підприємств 

 
 

Елементи, що формують споживчу цінність 

підприємств сфери ритейл міста Харкова умовно 

розділені на дві групи: свідомі та несвідомі. Під 

свідомими елементами розуміються чинники, які 

сприймаються споживачами торговельних підпри-

ємств та можуть бути об’єктивно ними оцінені. До 

зазначених чинників можна віднести: сприйнята 

якість обслуговування; зручність здійснення поку-

пки; поінформованість про діяльність підприємст-

ва; задоволеність асортиментом підприємства; 

сприйнятий рівень цін; стандарти поведінки при 

роботі з покупцями; комплекс додаткових послуг. 
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До несвідомих чинників, що формують спо-

живчу цінність можна віднести елементи, що іно-

ді, при прямому опитуванні, оцінюються 

суб’єктивно та можуть бути зміненні під впливом 

стереотипів, референтних груп або стандартів 

споживчої поведінки.  

До несвідомих елементів, що формують спо-

живчу цінність торговельних підприємств віднесе-

но: середній розмір покупки; нецінові витрати по-

купця (час на здійснення купівлі, паркування та 

інші); автоматичне здійснення купівлі товарів по-

всякденного попиту; індекс лояльності; за-

пам’ятовування розташування відділів і секцій; 

легкість переключення на купівлі у інших підпри-

ємств; довіра до private label. 

З метою проведення бенчмаркінгового аналізу 

було розроблено математичну модель визначення 

інтегрального показника споживчої цінності підп-

риємств сфери ритейл. 

Розрахунок інтегрального показника рівня 

споживчої цінності проводиться в декілька етапів. 

По-перше, визначаються одиничні показники 

споживчої цінності окремого підприємства (qi) як 

відношення величини і-го критерію для аналізова-

ного аспекту Si ; Ci  до величини і-го параметра 

ідеального показника споживчої цінності за окре-

мим елементом, що її формує. Аналізовані аспекти 

S та C відповідають групам свідомих та несвідо-

мих елементів споживчої цінності досліджуваних 

підприємств (формула 1). 
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де S
iq , С

iq  – одиничний коефіцієнт споживчої 

цінності за окремим елементом групи свідомих 

елементів, що формують споживчу цінність; 

S

im , C

im  – значимість елементів, що формують 

споживчу цінність, відповідно за групами свідо-

мих та несвідомих елементів, визначена експерт-

ним шляхом; 
S

ib , S

ib  – бальна оцінка елементів, що форму-

ють споживчу цінність; 
Sb0
, Sb0

 – бальна оцінка ідеального елементу, 

що формує споживчу цінність; 
S

iQ , C

iQ  – зважена оцінка елементів, що фор-

мують споживчу цінність; 
SQ0
, CQ0

 – зважена оцінка ідеальних елементу, 

що формує споживчу цінність. 

На наступному етапі, необхідним є визначен-

ня групових показників елементів, що формують 

споживчу цінність відповідно за групами свідомих 

та несвідомих елементів (IS, IC). 
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Заключним етапом є визначення інтегрально-

го показника рівня споживчої цінності за форму-

лою 4: 

 

Iint = .   (4) 

 

Приклад проведеної оцінки за розробленою 

послідовністю етапів, на основі запропонованих 

формул було наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2  

Бенчмаркінговий аналіз споживчої цінності досліджуваних підприємств 

Чинники цінності 

В
аг
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ч

и
н

н
и
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Класс Восторг Рост 
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о
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В
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н
о

сн
а 

д
о
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-

л
о

н
у

 о
ц

ін
к
а
 

 

1. Свідомі 

Задоволеність асор-

тиментом 
0,3 10 3 1 8 2,4 0,8 9 2,7 0,9 10 3 

Сприйнятий рівень 

цін 
0,2 6 1,2 0,75 5 1 0,63 8 1,6 1 8 1,6 

Сприйнята якість об-

слуговування 
0,1  7 0,7 0,86 8 0,8 1 7 0,7 0,88 8 0,8 

Зручність здійснення 

покупки 
0,3 6 1,8 1 6 1,8 1 3 0,9 0,5 6 1,8 

Участь у програмах 

лояльності 
0,1 7 0,7 0,86 8 0,7 0,86 6 0,7 0,88 8 0,8 

Інтегральна оцінка 1,00 - 7,4 0,93 - 6,7 0,84 - 6,6 0,83 - 8 

Усереднена              

2. Несвідомі 

Показник Top of Mind 0,1 10 1 1 5 0,5 0,5 9 0,9 0,9 10 1 

Частота відвідування 0,25 8 2 1 6 1,5 0,75 6 1,5 0,75 8 2 

Систематичне здійс-

нення купівлі товарів 

повсякденного попи-

ту 

0,3 7 2,1 1 7 2,1 1 6 1,8 0,86 7 2,1 

Індекс лояльності 0,1 8 0,8 0,89 9 0,9 1 8 0,8 0,89 9 0,9 

Простота перемикан-

ня на інші підприємс-

тва 

0,1 7 0,7 0,88 6 0,6 0,75 8 0,8 1 8 0,8 

Рівень довіри до Pri-

vate Label 
0,15 5 0,75 0,63 5 0,75 0,63 8 1,2 1 8 1,2 

Інтегральна оцінка 1,00 - 7,35 0,92  6,35 0,79  7 0,88 - 8 

Інтегральний показ-

ник рівня споживчої 

цінності 

 0,92  0,92  0,85  

 

Базою для бенчмаркінгового аналізу спожив-

чої цінності підприємств сфери ритейл стали дос-

ліджувані підприємства із найбільшою споживчою 

цінністю, а саме мережі супермаркетів «Класс», 

«Рост» та «Восторг». 

Найбільший рівень показника споживчої цін-

ності за групою свідомих елементів отримала ме-

режа супермаркетів  

Таким чином, були отримані наступні оцінки:  

- інтегральні показники рівня споживчої 

цінності мереж супермаркетів «Класс» та «Рост» 

дорівнюють 0,92, що свідчить про високий рівень 

споживчої цінності; 

- інтегральний показник рівня споживчої 

цінності мережі супермаркетів «Восторг» дорів-

нює 0,85, що є також досить високим показником. 

На заключному етапі бенчмаркінгового дослі-

дження - етапі розробки рекомендацій - здійснюєть-

ся розробка конкретних заходів з удосконалення 

споживчої цінності підприємства і плану дій щодо 

їх впровадження. Проводяться необхідні заходи 

щодо забезпечення підтримки з боку ключових 

груп менеджерів маркетингових змін. Це знахо-

дить відображення в конкретних стратегіях з удо-

сконалення комплексу маркетингу підприємств. 

Таким чином, бенчмаркінг виступає потуж-

ним інструментом управління споживчою цінніс-

тю підприємств сфери ритейл, у зв’язку з тим, що 

націлює підприємства на постійний пошук ефек-

тивних технологій маркетингової діяльності і фо-

рмування на цій основі досконалих маркетингових 

стратегій, спрямованих на забезпечення стійкої 

конкурентоспроможності.  
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АНОТАЦІЯ 

Газети вищих навчальних закладів (ВНЗ) – різновид багатотиражних газет – специфічного виду ра-

дянської преси, що виходила на підприємствах, у колгоспах, радгоспах, установах, військових частинах, 

навчальних закладах різних рівнів. Як сегмент радянської преси багатотиражні газети і студентські, зок-

рема, виконували завдання формування масової свідомості, містили у собі чітко виражений ідеологічний 

аспект, були важелем формування внутрішнього психологічного клімату в колективі через конкретні 

засоби впливу на його членів. Цей вплив базувався на застосуванні методів урахування соціально-

психологічного стану колективу, всі учасники якого пов’язані між собою спільною діяльністю та постав-

леними завданнями, що сприяють згуртуванню колективу. З метою забезпечення організації цієї спільної 

діяльності для найшвидшого і успішного виконання поставлених завдань, використовувалися і маніпуля-

тивні методики. 

ABSTRACT 

Newspapers of higher educational institutions (HEIs) are a kind of mass-circulation newspapers, a specific 

type of Soviet press published at enterprises, collective farms, state farms, institutions, military units, and educa-

tional institutions of various levels. As a segment of the Soviet press, mass-circulation newspapers, in particular 

student newspapers, performed the task of forming mass consciousness, contained a clear ideological aspect, 

were the lever of forming an internal psychological climate in the team through specific means of influencing its 

members. This influence was based on the application of methods of taking into account the social and psycho-

logical state of the team, all members of which are connected by joint activities and tasks that contribute to the 

cohesion of the team. In order to ensure this joint activity for the fastest and most successful implementation of 

the tasks, manipulative techniques were used. 

Ключові слова: багатотиражна преса, радянська періодика, газети вищих навчальних закладів, дже-

рело. 

Keywords: mass-circulation press, soviet periodicals, newspapers of higher educational institutions, source. 

 

У сукупності всіх аспектів радянської багато-

тиражної преси, у тому числі, і газет вищих навча-

льних закладів, її історичне значення як соціально-

го явища може бути охарактеризовано як унікаль-

ний феномен радянської періодики, комплексне 

історичне джерело, що відображає як методи 

впливу на свідомість, на формування відносин у 

колективі, так і факти повсякденного життя, де 

зафіксовані всі проблеми і події, актуальні у пев-

ний історичний період, – від побутових до загаль-

нополітичних. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тема студе-

нтської періодики достатньо широко висвітлюва-

лася у працях багатьох авторів. Роль, яку відігра-

вала преса ВНЗ у формуванні світогляду радянсь-

кої молоді, дослідив В. П. Воробйов [1], виховний 

потенціал студентської преси став предметом дос-

лідження С. О. Бабікової [2], молодіжну пресу як 

фактор соціалізації розглянув М. Недопитанський 

[3], студентській пресі Київського політехнічного 

інституту присвячено роботу Г. Лози [4]; про газе-

ти ВНЗ йдеться у працях М. Тимошика [5], Р. Са-

мотій [6], Ю. Ярмиша [7] та ін. авторів.  

Мета роботи: охарактеризувати газети, що 

випускалися у вищих навчальних закладах Украї-

ни у період 1920– на початку 1940-х років, розгля-

нути їх як один із сегментів радянської багатоти-

ражної преси, розкрити потенціал цієї періодики 

як історичного джерела. 

Виклад основного матеріалу. Час заснуван-

ня газет ВНЗ – 1920-і роки. Перші друковані бага-

тотиражні видання створювалися на основі стін-
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них газет шляхом тиражування їх на гектографі – 

спеціальному копіювальному апараті, що забезпе-

чував швидке і дешеве тиражування. Сама ж стін-

на газета (стінгазета, стіннівка) здебільшого писа-

лася від руки, вивішувалася на стіні або спеціаль-

ному стенді і відображала основну діяльність 

певного колективу. Перші студентські стінгазети 

виникли на початку 1920-х років. Навколо газет 

гуртувався студентський актив, вони мали популя-

рність і серед студентства, і серед викладачів. Од-

на з перших відомих стіннівок – газета київського 

політехнічного інституту (КПІ) «Новый путь», 

котра веде свою історію з травня 1923 р. У газеті 

значна увага приділялася партійному і комсомоль-

ському життю інституту, пропаганді марксистко-

ленінських ідей, висвітленню партійного курсу, 

ідеологічному вихованню. Особливою популярні-

стю користувалися гумористичні і сатиричні мате-

ріали, наближені до життя ВНЗ, такі, як у газеті 

«Промывалка чи у факультетських сатиричних 

стіннівках «Бегемот», «Индикатор», «Молния», 

«Шлакосниматель» [4]. У КПІ стінгазети випуска-

лися на всіх факультетах, і навіть у більшості груп. 

Загальноуніверситетські і факультетські стіннівки 

у 1920–1940-х рр. існували в усіх ВНЗ України і 

випускалися, як правило, з періодичністю 1–4 рази 

на місяць, виготовлялися на листку паперу форма-

ту А1 редакційною колегією, обраною на загаль-

них зборах колективу. 

На початку стінгазети готувалися до свят або 

присвячувалися поточним справам, не існувало і 

загальних вимог до їх оформлення. Все змінилося 

після ХІІІ з’їзду РКП(б), який відбувся у травні 

1924 р. Резолюцією з’їзду визначено роль стінні-

вок у системі друку СРСР і зазначено, що вони є 

знаряддям впливу на маси і, одночасно, формою 

активності мас [8, с. 256]; постановою Оргбюро 

ЦК РКП(б) «Про стінні газети» (вийшла у грудні 

1924 р.) [9, с. 325] закріплено положення про 

обов’язковість партійного нагляду і контролю над 

стінними газетами. Зазначені документи надали 

поштовх до розгортання масового випуску стінга-

зет: на кожному підприємстві, у цехах і бригадах, 

навчальних закладах, наукових установах, театрах, 

клубах, залізничних станціях, армійських підроз-

ділах, лікарнях існували стінні газети – рукописні 

або друковані. Про життєздатність стіннівок гово-

рить той факт, що вони проіснували понад 90 ро-

ків і нині не втратили своєї популярності, хоча і 

значно видозмінилися, перетворившись зі знаряд-

дя пропаганди ідей КПРС на сучасні інформативні 

засоби, для яких характерна свобода творчості, що 

проявляється як у формальних, так і змістовних 

ознаках.  

Серед перших друкованих газет ВНЗ – бага-

тотиражка Харківського Комуністичного універ-

ситету імені Артема «Артемовець», газета з од-

нойменною назвою Донецького гірничого інститу-

ту, газети Харківського технологічного інституту 

«Червоний технолог», Харківського медичного 

інституту «Рефлекс», Київського політехнічного 

інституту «Київський політехнік», Дніпропетров-

ського гірничого інституту «В забої навчання», 

Київського університету «Кузня освіти» тощо. Час 

їх заснування – 1926–1929 роки. Тематика публі-

кацій відповідає основним партійним постулатам і 

виконує пропагандистську функцію через ідеоло-

гічні штампи: «партосвітня робота», «марксо-

ленінська методологія», настанови для молоді тов. 

Сталіна, партійні чистки студентських і виклада-

цьких кадрів, комсомольський запал у навчанні, 

заохочення до вступу у лави комсомольської орга-

нізації і компартії. Суто інститутські справи теж 

знаходили своє відображення у пресі: організація 

робітничих факультетів (робфаків), діяльність на-

укових гуртків, виробнича практика, результати 

сесій, культмасова робота на факультетах тощо. Є 

на сторінках газет ВНЗ дружні шаржі, листування, 

реклама про вихід книжок і підручників.  

У 1930-і рр. ситуація щодо тематики публіка-

цій змінюється у бік посилення пропаганди, яка 

стає дедалі настирливішою і всеохоплюючою. До 

прикладу, газета медиків «Рефлекс» за 1931 р. ря-

сніє заголовками: «В кожну лекцію, кожен семінар 

– марксо-ленінську методологію», «Настановлення 

т. Сталіна не реалізовані» [10]. До професійної 

діяльності такі публікації не мали жодного стосун-

ку і з сьогодення виглядають навіть дещо гротеск-

но: виходило, що для майбутнього лікаря найваж-

ливіше – бути «ідеологічно витриманим» і стояти 

на принципах партійності. Надалі у газеті все бі-

льше з’являється інформації про збільшення лав 

комсомольців, їхню громадську активність, участь 

у соцзмаганні. 

У 1930-ті роки розгорнулася реформа вищої 

освіти: відбувалося «злиття вишів», деякі інститу-

ти виокремлювалися з великих ВНЗ і ставали са-

мостійними одиницями, створювалися інститути 

народної та професійної освіти, технікуми, школи, 

отже, засновувалися та існували й їхні газети. Се-

ред ВНЗ у 1920–1930-і рр. поширення набули Ін-

ститути Народної Освіти (ІНО) — вищі педагогіч-

ні навчальні заклади, створені, здебільшого, на 

базі університетів. В УРСР перший ІНО з’явився у 

1920 р. у Харкові. Ці заклади готували працівників 

освіти для загальноосвітніх і професійних шкіл 

усіх типів і виховних установ, мали у своєму скла-

ді зазвичай два-три факультети: соціального вихо-

вання з три-чотирирічним терміном навчання, 

професійної освіти (чотирирічний), інколи – робі-

тничий факультет (трирічний). У 1930–1933 рр. 

вже на базі ІНО для підготовки професійних кад-

рів створено інститути професійної освіти за 

принципом фахової орієнтації та інститути соціа-

льного виховання і відроджено університети. 

Інститути професійної освіти готували викла-

дачів для технікумів, фабрично-заводських семи-

річок, робітничих факультетів при заводах і мали 

такі факультети: соціальний, фізико-

математичний, агробіологічний з терміном нав-

чання 4 роки. У 1931 р. в УСРР існувало 8 інсти-

тутів професійної освіти, де здобували освіту 2400 

студентів. Втім, ці заклади проіснували недовго, у 

1933 р. у ході реорганізації їх ліквідовано. 

В інститутах соціального виховання працюва-

ли шкільний, педагогічний та позашкільний фа-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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культети, термін навчання складав 3 роки. У 1931 

р. такі інститути існували у Дніпропетровську, 

Кам'янці-Подільському, Києві, Миколаєві, Ніжині, 

Одесі, Полтаві, Харкові, Чернігові (всього 9); 1933 

р. заклади «соцвиху» реорганізовано в педагогічні 

інститути [11]. У процесі переформатування ви-

щих навчальних закладів, разом з ними реоргані-

зовувалися і їхні багатотиражки. 

Друковані органи педагогічних інститутів ви-

никли одночасно з відкриттям відповідних ВНЗ. У 

Харківському державному педагогічному інститу-

ті на початку 1933 р. починає виходити багатоти-

ражна газета «За більшовицького педагога», а до 

того випускалося декілька факультетських стінні-

вок. У багатотиражній газеті співпрацювали ви-

кладачі і студенти – майбутні педагоги, на її сторі-

нках висвітлювалися як загальнополітичні питан-

ня, так і події, безпосередньо пов’язані з життям 

інституту – умови прийому на різні факультети, 

наукові пошуки, студентське життя. Наприклад, у 

листопадовому №18 за 1933 р. у рубриці «Мето-

дичний куток» надруковано статтю професора О. 

Феоктістова «Як конспектувати читане», що мала 

на меті допомогти студентам і порадити, як пра-

цювати з книгою, навчитися відрізняти основне 

від другорядного, як на основі прочитаного склас-

ти конспект: «Читання повинно бути активним: до 

читаного треба підійти критично, намітити, як йо-

го використати, а як це найпродуктивніше зроби-

ти, скажемо в іншому номері» [12]. Дійсно, продо-

вження з’явилося у №22 під назвою «Шкідливе 

конспектування», де професор Феоктістов радить 

студентам, слухаючи лекцію, робити нотатки, а не 

намагатися записати все, що говорить викладач: 

«Докладно конспектувати, слухаючи, не можна… 

Лектор має так поставити свою лекцію, щоб план 

її був цілком чіткий. Він повинен підкреслювати 

найважливіше, затримуватися, де треба студентам 

занотовувати, знати, що саме студенти повинні 

записати. Студент же занотовує максимально ко-

ротко…» [13]. Цього ж року газета «За більшови-

цького педагога» з власної ініціативи та ініціативи 

парткому, комітету комсомолу та профкому ого-

лосила конкурс на кращу групову та факультетсь-

ку газету інституту, підкреслюючи «велике зна-

чення, яке відограє низова преса в боротьбі за як-

ість навчання, виконання навчальних планів та 

посиленої участи студентів у громадсько-

політичній роботі» [14]. 

Серед матеріалів газети «За більшовицького 

педагога», присвячених інститутським справам – 

«Третя декада – старт до сесії», «В академбюро», 

«Кращі і гірші», «Приймаємо виклик педологів», 

«Хід навчання і підготовка до сесії» тощо. Статті 

загальної тематики мають назви, характерні для 

того часу: «До партз’їздів прийдемо з новими пе-

ремогами», «Битися за першість», «Комсомол – 

ініціатор нових форм змагання», «Про перевибори 

парторганізацій», «Дамо рішучу відсіч вилазкам 

класового ворога» тощо.  

Процес реформування та організації навчання 

висвітлювався у «великій» пресі. У «Пролетарсь-

кій правді» 30 березня 1930 р. надрукована велика 

стаття «До перебудови вишівських багатотираж-

них газет», появі якої передувало обговорення 

цього питання на нараді редакторів газет ВНЗ. За-

значалося, що у зв’язку з реорганізацією ВНЗ, збі-

льшенням їх кількості, мати кожному свою газету 

«не вистачить ні фінансів, ні змоги, ні сили», тому 

нарадою запропоновано об’єднати ВНЗ у групи за 

фахом і видавати такі ж «об’єднані» газети: «для 

індустріяльних виш’ів, кооперативно-

економічних, індустріяльно-педагогічної вертика-

лі, для сільськогосподарських виш’ів та для меди-

чних виш’ів», тобто, усього 5 багатотиражок зі 

спільною редколегією, яка повинна керувати ред-

колегіями газет окремих ВНЗ, а ті, у свою чергу, 

спиратимуться на робкорів (студкорів). Редколегі-

ям автор статті дає пораду: «Робота ваша, товари-

ші, не тільки в інформації і фіксуванні того, що 

зроблено. Будь ласка, організуйте навколо газети 

студентську громадську думку, щоб якнайшвидше 

й найкраще готувати кадри. …Зробіть з вашої га-

зети… організатора громадської думки» [15].  

У 1930-х рр. виходила газета «За більшовиць-

кі бібліотечні кадри» (Харків, 1935–1936, у 1935 р. 

мала назву «За масову комосвіту») – орган парт-

комітету, комітету ЛКСМУ, профкому, місцевого 

комітету та дирекції Українського бібліотечного 

інституту (УБІ). Харківський Бібліотечний інсти-

тут постав у 1935 р. у результаті кількох реоргані-

зацій, у 1930-і роки змінив декілька назв. «За ма-

сову комосвіту» у 1930-і рр. мало чим відрізнялася 

від решти подібних видань: все ті ж партійні чист-

ки, «бойовий огляд революційних сил міжнарод-

ного пролетаріату», боротьба за «більшовицьку 

партійність», партосвіта, культмасова робота. У 

квітневому № 24 за 1935 р. автор статті «Перевірка 

особового складу студентів» повідомляє, що у 

зв’язку із «засміченістю складу студентів трикут-

ник бібліотечного факультету» взявся до їх пере-

вірки «з усією більшовицькою пильністю» і допо-

відає, що з 455 перевірених особових справ не ви-

стачає 12 документів про соціальний стан, 113 – 

про соціальне походження, у ході перевірки також 

виявлено 18 «контрреволюційних виступів і роз-

мов» [16]. У цьому ж році в усіх інших вищих нав-

чальних закладах також організовано перевірку 

особового складу студентів на предмет чистки, 

про це розміщували інформацію всі інститутські 

багатотиражки. У травні окремий, 27-й номер га-

зети присвячено питанням розвитку інститутських 

багатотиражок, роботі студкомів, підведенню під-

сумків конкурсу на кращу «факультетську, курсо-

ву та відділкову газету», названо кращих редакто-

рів, кореспондентів, «організаторів преси». Серед 

відстаючих опинилася газета бібліотечного факу-

льтету «Червоний бібліотекар», її піддано критиці 

за неякісне художнє оформлення, є і нарікання з 

приводу грамотності [17]. У листопадовому номері 

цієї ж газети вміщено матеріали про організацію 

навчання на бібліотечному факультеті без відриву 

від виробництва: «На факультеті вчаться кращі 

бібліотекарі, які не мають вищої освіти, як, примі-

ром, зав. відділу бібліотеки ім. Короленка т. Борщ 

(член партії), ударниця бібліотеки комсомолка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)


24 Sciences of Europe # 67, (2021) 

Шамрай… Всіх студентів навчається 134, з них 25 

комуністів і комсомольців»; повідомляється та-

кож, що, порівняно з минулими роками, збільшено 

кількість годин на фахові предмети і вивчення ук-

раїнської мови; зазначено, що на факультеті добре 

організовано громадсько-політичну роботу, регу-

лярно випускається стінгазета, у підготовці якої 

задіяні кращі студенти-ударники [18].  

У лютому 1936 р. газета «За більшовицькі бі-

бліотечні кадри» оголосила про організацію кон-

курсу на кращу факультетську, курсову газету та 

на кращий «сигнальний пост» у рамках виконання 

вказівок П. Постишева щодо преси. Серед умов 

для отримання перемоги – «висока ідейна витри-

маність, більшовицька непримиренність, нещадна 

критика», а також регулярність виходу газети (не 

менше 3-х раз на місяць), достатня кількість допи-

сів, їхня дієвість; оперативність у роботі студкорів, 

з боку останніх – не лише констатація фактів: сво-

їми дописами вони мають «сигналізувати і викри-

вати всі хиби в роботі». І, вкотре, в окремій статті, 

редакція звертається до редакторів факультетських 

і курсових газет із закликами покращити, приско-

рити, розгорнути, піднести, виконати, боротися 

тощо [19]. 

У 1932 р. у Харкові починає виходити ще од-

на студентська газета відомого і впливового у той 

час ВНЗ – Українського інституту журналістики 

(УКІЖ) – «Укіжовець»: орган партійного колекти-

ву, профкому та дирекції (з №27 – «Вукіжовець»). 

У січневому № 1 від імені керівництва надрукова-

не «більшовицьке вітання» багатотиражці – «кра-

щому помічникові парторганізації УКІЖ’у в боро-

тьбі за генеральну лінію партії, за більшовицькі 

темпи підготовки ленінських кадрів» [20]. Весь 

номер просякнутий гаслами, статті заідеологізова-

ні, про що свідчать заголовки: «За більшовицьку 

пильність і непримиренність», «Вище прапор Ле-

нінізму», «Створімо бойову більшовицьку пресу», 

«Дати більшовицьку відсіч хниканням» тощо.. 

Наступні номери за змістом мало чим відрізняють-

ся від першого. Все ті ж гасла: «Більшовицький 

привіт ХVІІ Всесоюзній партконференції» «Войо-

вничою партійністю просякнути навчальні про-

грами в УКІЖ», у статтях – перманентна боротьба 

«проти правого опортунізму…, з лівим опортуніз-

мом та гнилим лібералізмом», «за кращі якісні 

показники», «за більшовицьку якість навчання», 

«за перехідний Червоний прапор», «вищі показни-

ки в учбі», заклики «вдарити по опортуністичному 

ставленню до учоби», «керувати оперативно й 

працювати по-новому», рапорти про опанування 

«марксо-ленінської науки» і численні портрети 

Сталіна, фото студентів-ударників, ударних груп і 

т. ін. 

У травні 1932 р. у газеті «Укіжовець» надру-

ковано постанову бюро партколективу про її робо-

ту, де йдеться, що в цілому газета «правильно роз-

горнула боротьбу і бореться за організацію навча-

льного процесу та партійно-громадську роботу». 

Однак, зазначається, що серед низки недоліків, на 

які страждає газета – непослідовність у виконанні 

завдань, незадовільна критика і самокритика у пи-

таннях навчання і громадської роботи. Бюро парт-

колективу інституту постановило, окрім стандарт-

них «забезпечити», «покращити», «розгорнути», 

зобов’язати профком надати редакції викладача 

української мови для підвищення рівня роботи 

редакції [21]. У 1935–1940 рр. «Укіжовець» вихо-

див з додатками, такими, як «Комсомольська сто-

рінка», «Літературна сторінка», «Бюлетень прак-

тики», різними спецвипусками. Останній рік вихо-

ду газети – 1940-й, у 1941 р. УКІЖ евакуйовано до 

Казахстану, після війни інститут до Харкова не 

повернувся і перестав існувати як ВНЗ. У 1944 р. 

на підставі постанови ЦК ВКП(б) журналістську 

освіту перенесено до університетів і в 1947 р. у 

Харківському та Київському університетах на фі-

лологічному факультеті створено відділення і ка-

федри журналістики [22].  

Зазначимо, що вихід багатьох багатотиражок 

був нерегулярним, але це не стосується газет вели-

ких ВНЗ, таких, як, наприклад «Київський політе-

хнік» (№ 1 вийшов 1927 р.). У 1930-і рр. газета 

декілька раз змінювала назву: «За червоні кадри» 

(1930), «Пролетарский студент» (1934), «Радянсь-

кий студент» (1936). Станом на 1932 р. склад її 

редакційної колегії налічував 35 осіб, а в 1936 р. з 

газетою співпрацювало уже майже 150 активістів, 

матеріали висвітлювали всі основні події, що від-

бувалися в інституті. Окрім основної газети, готу-

валися і «Літературні сторінки», де друкувалися 

вірші студентів інституту. У 1938 р. в КПІ урочис-

то відзначали вихід 200-го номера своєї газети. 

Показово, що випускники КПІ – студкори багато-

тиражки у подальшому вже на підприємствах і в 

установах продовжували журналістську справу, 

долучившись до випуску багатотиражних газет на 

заводах, шахтах, в установах. 

Жовтень 1929 р. – час заснування газети Київ-

ського університету (у той час – Інституту народ-

ної освіти). Як і інші періодичні видання тих років, 

вона декілька разів змінювала назву: «Кузня осві-

ти» (1929), «За комуністичні кадри» (1931), «За 

радянські кадри» (1946). Тематика загальних пуб-

лікацій не відрізняється від решти тогочасної пре-

си: виконання завдань першої п’ятирічки, розгор-

тання соцзмагання, комуністичне виховання моло-

ді, боротьба за політику партії, посилення 

«класового наступу», вивчення «революційної те-

орії», «боротьба з правим ухилом». Специфіка ви-

дання проявляється лише у матеріалах, присвяче-

них життю закладу: підготовка до сесії і її резуль-

тати, будні і дозвілля студентів, відзнака 

відмінників і «проробка хвостистів». Так, вже у 

№1–2 (1929) «Кузня освіти» пише про «кадри для 

масової трудшколи», закликає «підвищити мате-

матичну підготовку студентів нового набору», 

приділити «більше уваги укрмові», повідомляє про 

роботу драматичної, музичної та фото студій, 

конференцію студкомів тощо [23]. 

У 1930-х рр. газета Київського університету 

посилює ідеологічну складову своїх матеріалів, 

змінює стиль їх викладення. Все більше 

з’являється гасел, портретів Сталіна, статей про 

роботу комсомольської і партійної організацій 
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університету, державну позику, зустрічі з ударни-

ками-«орденоносцями», військову підготовку (у 

квітневому № 14 за 1936 р. навіть є фото О. В. 

Палладіна з рушницею, підписане: «Недавно ака-

деміки Шмальгаузен, Світальський і Палладін 

склали норми на значок «Ворошилівський стрі-

лець»). У №16 є матеріал у формі листа від імені 

студентів-учасників походу «Київ–Москва у про-

тигазах»: «Пройшли 247 км. Почуваємо себе доб-

ре, бадьоро, весело… неможливо передати у лис-

тівці нашого почуття і збудження від такого чудо-

вого переходу, організованого з ініціативи нашого 

любимого парторга комсомолу України П. П. Пос-

тишева». У першотравневому номері газети знахо-

димо вірш М. Рильського «Пісня про Сталіна», у 

жовтневому – його ж «Пісню про Якіра»; у номері 

за 18 грудня – вірш Л. Новиченка «Радість наро-

дів». Червневий номер присвячено М. Горькому, а 

до 100-річчя від дня смерті О. Пушкіна у газеті 

надруковано статтю «Читайте Пушкіна» і декілька 

віршів поета (більшість – у перекладі українською 

мовою); березневий номер майже весь – про Т. 

Шевченка: статті, вірші, оповідання. У №37 (гру-

день 1936 р.) студент літфаку А. Тиванюк написав 

про сталінську конституцію, називаючи її «піснею 

про щастя», у цьому номері повно матеріалів про 

«вождя», зокрема, і віршів, зміст яких можна пе-

редати одним рядком: «Сталин, по-нашему значит 

– Солнце и человек» [24]. 

Втім, було б несправедливо стверджувати, що 

у 1930-і рр. газета повністю перебувала під ідеоло-

гічним тиском і не друкувала матеріалів з життя 

університету. Статті «До обліку знань студентів», 

«Перші заліки», «Конференція молодих науковців 

Київського державного університету», «Навести 

порядок у читальні», «Створити нормальні умови 

для слухання лекцій», «На пленумі кафедр істфа-

ку», «Відмінники», «Про жінок-науковців» інфор-

мують про успіхи студентів та викладачів, їх уч-

асть у наукових заходах і спортивних змаганнях, 

про розробку навчальних програм з різних пред-

метів, проблеми університету; у додатку «Літера-

турна сторінка» газета друкує вірші, оповідання, 

фейлетони студентів літфаку. Чимало матеріалів 

проілюстровані фотографіями, зображеннями про-

ектів будівель, які планувалося звести у роки дру-

гої п’ятирічки, портретами видатних вчених, пи-

сьменників та ін. відомих у той час людей. 

Після перерви, що припала на роки війни, га-

зета Київського університету відновилася у 1946 р. 

під назвою «За радянські кадри». Незважаючи на 

чималий відсоток публікацій ідеологічного ґатун-

ку, видання містить цікаву інформацію з різних 

питань: наукові конференції, іспити, плани науко-

вої роботи, обговорення навчальних програм, за-

хист дипломних робіт на різних факультетах, ку-

льтурно-масові заходи і художня самодіяльність 

(хорова капела, студія художнього читання), нала-

годження побуту у гуртожитку, хроніка спортив-

них подій; матеріали про М. Боголюбова, О. Бого-

мольця, М. Горького, М. Ломоносова, М. Мусорг-

ського, М. Некрасова, І. Павлова, О. Палладіна, М. 

Пирогова, К. Тимірязєва, Л. Українку, І. Франка, 

Т. Шевченка; спогади і розповіді про війну; літе-

ратурна творчість. 

Починаючи з вересня 1946 р. у газеті «За ра-

дянські кадри» з’являються статті, що спричинили 

подальше посилення ідеологічного тиску: «Усуну-

ти хиби і викорінити буржуазно-націоналістичні 

помилки в роботі деяких кафедр», «Проти націо-

налістичних концепцій у висвітленні історії Укра-

їни» (йдеться про «засади націоналістичного розу-

міння історії України» М. Грушевським), «Про 

помилки і буржуазно-націоналістичні перекручен-

ня в історії України», «Про перекручення і помил-

ки у висвітленні історії української літератури в 

«Нарисі історії української літератури» (передрук 

постанови ЦК КП(б)У від 24.08. 1946 р.), де затав-

ровано працю, видану колективом Інституту мови 

і літератури Академії наук УРСР: «ЦК КП(б)У 

відзначає, що автори «Нарису» перекрутили марк-

систко-ленінське розуміння історії української 

літератури і подали її в буржуазно-

націоналістичному дусі» [25]. 

Не лише Харків і Київ, але й навчальні закла-

ди інших міст України мали свої газети. Так, Оде-

ський університет, Сумський педагогічний інсти-

тут, Чернігівська вища комуністична сільськогос-

подарська школа, Білоцерківський 

сільськогосподарський інститут, Мелітопольський 

інститут механізації сільського господарства у 

1930-і рр. випускали кожна свою «За більшовицькі 

кадри»; виходило кілька газет, назва яких почина-

лася зі слова «Кадри»: «Кадро-кузня» – газета ме-

ханіко-технологічного інституту консервної про-

мисловості (Одеса, 1932–1933), «Кадры индуст-

рии» – газета Сталінського вечірнього 

університету (Сталіно, 1932), «Кадри» – газета 

Лубенського інституту соціального виховання 

(Лубни, 1932), «Кадри п’ятирічки» – орган бюро 

пролетарського студентства та міської секції нау-

кових робітників (Дніпропетровськ, 1930) тощо. 

У 1930-ті роки порівняно з 1920-ми чисель-

ність багатотиражних газет всіх типів значно збі-

льшилася, збільшилися обсяги інформації, розши-

рилася тематика публікацій, підвищився загальний 

професійний рівень авторів. Тогочасними багато-

тиражними газетами активно підтримувалася ідея 

професійного та колективного патріотизму, тому 

низова преса набула великої популярності. Разом з 

тим, багатотиражна преса контролювалася та ін-

структувалася партійними органами не менше, ніж 

«велика», адже займала важливе місце у суспіль-

ному житті всього СРСР. 

Висновки. У сукупності всіх аспектів багато-

тиражної преси як соціального явища, її історичне 

значення може бути охарактеризовано як унікаль-

ний феномен радянської періодики, комплексне 

історичне джерело, що відображає як методи 

впливу на свідомість, на формування відносин у 

колективі, так і факти повсякденного життя, де 

зафіксовані всі проблеми і події, актуальні у пев-

ний історичний період, – від побутових до загаль-

нополітичних. Багатотиражна преса у колі джерел 

посідає належне місце: у ній зафіксована історія 

вітчизняних підприємств, установ, навчальних 
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закладів. У багатотиражних виданнях час «розби-

тий» по днях і годинах, на їхніх сторінках пред-

ставлений «пантеон» тогочасних героїв, зберегли-

ся рідкісні фото та описи подій, що не увійшли до 

офіційних матеріалів і звітів. Багатотиражна преса 

України не могла виступати і не виступала механі-

змом чи засобом повноцінного відтворення життя 

підприємства, установи, навчального закладу як 

автономного феномену, адже культивувала, на-

самперед, ідеологічну складову. Газети ВНЗ, як і 

решта радянських багатотиражних газет, на всіх 

рівнях, аж до найменших за чисельністю колекти-

вах, пропагували систему цінностей, нав’язуваних 

радянською ідеологією.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню матеріалів кримінальної справи Стуса В.С., що знаходиться у Галу-

зевому державному архіві Служби безпеки України. Розкрито зміст нещодавно оприлюдених заяв Стуса, 

які були надруковані у періодичній пресі ; поданий перелік інших матеріалів, які лягли в основу справи у 

якості доказів.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the research of the materials of the criminal case of Stus V.S., which is in the 

Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine. The content of Stus's recently published statements, 

which were published in the periodical press, is revealed; a list of other materials that formed the basis of the 

case as evidence. 
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Постановка проблеми. Архіви – скарбниця 

пам’яті народної, невичерпне джерело з історії 

держав і народів, конкретних осіб і подій. Незва-

жаючи на розмаїття архівних документів за 

змістом, видами і походженням, часом створення, 

станом збереження, авторством і актуальністю, їх 

єднає одна спільна риса – історико-культурна й 

наукова цінність. Дослідників приваблює 

незвіданість архівного материка, який завжди за-

лишає таємниці, відкриває нові наукові обрії, ва-

гомі факти суспільного і людського буття. Більше 

таємниць, ніж зберігають архіви спецслужб, які 

діяли на теренах радянських республік у 1918–

1991 рр., важко й уявити [4]. Накопичені в резуль-

таті діяльності радянських органів державної без-

пеки документи день за днем відкладалися у за-

критих від стороннього ока архівосховищах. По-

чинаючи з 1920-х років, облік та збереження 

чекістських документів було покладено на Відділ 

центральної реєстратури Секретно-оперативного 

управління Об’єднаного державного політичного 

управління при РНК СРСР у Москві та з 1925 року 

у Харкові. Архів створювався винятково для за-

безпечення оперативних потреб чекістів та продо-

вжувачів їхньої справи. Як складова каральноре-

пресивної системи, він був суворо режимним, за-

секреченим і недоступним об’єктом, а абсолютна 

більшість документів мали грифи «Секретно», 

«Совершенно секретно», «Лично» і т. д. У наш час 

Галузевий державний архів СБУ є одним із 

найбільш відкритих і доступних серед архівів ко-

лишнього КДБ у пострадянських країнах. Ма-

теріали, які тут зберігаються, охоплюють період 

від 1918 року до розпаду СРСР. Це майже 224 ти-

сячі томів тільки в Києві. Також понад 735 тисяч 

томів – в обласних підрозділах. Значна частина 

Архіву – це кримінальні справи на репресованих у 

1920-1980 роках українських діячів. Зокрема, це 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/department
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/department
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справи Василя Стуса, Юрія Тютюнника, Сергія 

Єфремова, Миколи Куліша, В’ячеслава Чорновола.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

свідчить, що й сьогодні дослідження на підставі 

колись засекречених документів все ще залиша-

ються актуальними через величезний масив не-

опрацьованих архівних матеріалів, які не тільки 

доповнюють фактографічні прогалини, але стають 

новим джерелом вивчення та аналізу. Не менш 

важливим є і студіювання біографій особистостей, 

які зазнали репресій у радянський період. До твор-

чості Стуса та його життєвого шляху, сповненого 

трагічних подій зверталися Стус Д., Бондаренко 

А., Овсієнко В., Просалова В., Бузов А., Агеєва В., 

Егорченко М., Зінкевич О., Орач О., Качкан А. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. У наукових працях зазначених 

дослідників розкриваються окремі аспекти життя й 

творчості Стуса В.С., приділяється увагам певним 

етапам його творчого та життєвого шлялу, 

аналізується літературна спадщина поета. Разом з 

тим, авторами вбачається важливою проблема 

висвітлення архівних матеріалів, що лягли в осно-

ву кримінальної справи, які у звязку із прийняттям 

низки законодавчих актів поступово розсекречу-

ють недоступні раніше до суспільного ознайом-

лення дані.  

Метою статті є презентація масиву доку-

ментів, які складають особову справу на арешто-

ваного каральними органами СРСР поета, куль-

турного та політичного діяча, митця та патріота 

Стуса В.С., а також аналіз віднайдених матеріалів 

та систематизація інформації у спробі відтворити 

біографію митця. 

Виклад основного матеріалу. Визначне, 

місце в культурній та політичній спадщині шістде-

сятників належить Василю Стусу. Його доробок 

(епістолярій, перекладні твори, поезія) виокрем-

люється не лише колосальним тематичним багат-

ством, а й великим емоційним навантаженням і 

філософською заглибленістю [5], що сформувала-

ся під натиском страшних життєвих подій. Друзям 

та рідним він часто повторював: «Долі не обира-

ють... Її приймають — яка вона вже не є»… Ва-

силь Семенович - поет, політв’язень, десидент, 

перекладач, прозаїк, мислитель, літературо-

знавець, правозахисник [2], борець за незалежність 

України, що увійшов в історію як один із найза-

тятіших ворогів Радянського Союзу. 

Майже половину свого життя він провів у ра-

дянських слідчих ізоляторах, карцерах, камерах-

одиночках, мордовських таборах, на Колимі, на 

каторжній роботі в шахті. Його позбавляли поба-

чень з рідними, вилучали вірші, листи й рукописи, 

знущалися фізично й намагалися знищити мораль-

но [8].  

Документи архівів, що могли б пролити ще 

трохи світла на постать борця за незалежність, і 

досі не втрачають своєї актуальності. Із розпадом 

СРСР та здобуттям Україною незалежності в 1991 

р. науковці-гуманітарії отримали змогу ознайоми-

тися з архівними матеріалами, що довгий час уза-

галі не були доступними для вивчення та до-

слідження. Це, передовсім, документи, пов’язані з 

діяльністю радянських карально-репресивних ор-

ганів, а серед них і особові справи тих, хто потра-

пив до сфери «зацікавлення» НК–ГПУ–НКВС–

МДБ–КДБ.  

Особливістю роботи із такими документами є 

їхня специфіка, зумовлена низкою чинників: 

1. спеціальність документів (постанови про 

арешт, ордер про арешт, протоколи допитів, очних 

ставок, обвинувальні висновки, свідчення свідків, 

протоколи судових засідань та ін.);  

2. достовірність/недостовірність інформації, 

що міститься в документах;  

3. наявність/відсутність додаткових ма-

теріалів (особистих документів, свідчень);  

4. сфальшованість документів, особливо 

протоколів допиту, обвинувальних висновків; 

5. відсутність достатньої інформації 

біографічного характеру; 

6. часто неможливість прослідкувати по-

дальшу долю фігуранта справи;  

7. документи, пов’язані із процесом ре-

абілітації, тощо [1, с.234]. 

Дослідження та ретельте вивчення доку-

ментів, що нині зберігаються в Галузевому дер-

жавному архіві Служби безпеки України (далі – 

ГДА СБУ) – це можливість не просто «погортати 

сторінки історії» нашого багатостраждального 

народу, але й повернути історичну пам’ять про 

тих, хто лишився нескореним, бодай навіть і ціною 

власного життя. Робота з архівними документами 

СБУ, що нині відкриті та розсекречені – це мож-

ливість заповнити прогалини в біографіях людей 

та ще раз нагадати про великий вклад земляків у 

розбудову незалежної української держави.  

Справа В.С. Стуса (проходить під №67524), 

що зберігається у ГДА СБУ, містить велику кіль-

кість документів, що становлять інтерес для до-

слідників життя та творчості В.С. Стуса. Багато-

томна справа є важливим інформаційним джере-

лом для істориків, біографів поета, науковців. 

Гортаючи сторінки справи, ознойомлюючись з 

документами, що у неї увійшли, вимальовується 

картина величезної радянської каральної машини, 

яка ставила меті знищення будь-якого прояву 

непокори державній політиці, прояву національної 

свідомості, та, зрештою патріотизму. Наведемо 

деякі із «важливих» на думку слідства документів, 

які свідчать про провину В.С. Стуса та лягли у 

якості доказів вини В.С. Стуса у кримінальну 

справу [3]: 

1. Бланк посилки з міста Нью-Йорк на ім'я 

Василя Стуса ( документ написаний англійською 

мовою. Бланк посилки містить перелік та кількість 

речей, що їх було надіслано на ім’я Стуса: куртка, 

светр, сорочка, шарф, носки, костюм, рушник, 

світшот, лезо, кулькові ручки, хустки, сливи, мило, 

кава, какао. Місце створення – Нью-Йорк. Автор ( 

відправник) невідомий, дата - невідома). 

2. Вірш Василя Стуса "У темінь сну за-

нурюється час" (дата створення невідома). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
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3. Зразки шрифтів друкарської машинки 

"Еріка" вилученої у Василя Стуса для експертизи. 

Дата та місце створення невідомі. 

4. Лист Василя Стуса Христині Бретер в 

Німеччину. Переклад з німецької Манук'яна. ( 

містить подяку зі сторони Василя Стуса за посил-

ку, що її отримав та песимістичні роздуми про 

життя). Дата створення невідома. 

5. Міжнародна телеграма з Лондона адресо-

вана Василю Стусу (з перекладом). Телеграма 

містить запрошення для Василя Стуса, від пред-

ставника лондонського Пен-клубу, читати лекції у 

Лондоні та інформацію про підписання Іваном 

Стусом в Канаді урочистої письмової заяви (аф-

фідевіт) для сім'ї Стуса). Дата невідома.  

6. «Веселий цвинтар» — поетична збірка Ва-

силя Стуса (зміст документа: поетична збірка Ва-

силя Стуса, що була долучена до кримінальної 

справи). Дата створення – 1970 рік. 

7. Відкритий лист Василя Стуса до Івана 

Дзюби надрукований у суспільно-політичному і 

науково-літературному місячнику "Визвольний 

шлях". У ньому Стус звератється до літературо-

знавця та дисидента Івана Дзюби із засудженням 

його життєвого вибору та шляху. Дата створення – 

1976 рік. 

8. Конверт з листом Василя Стуса до Левка 

Лук'яненка надісланий авіа-поштою. Стус надіслав 

його з Магаданської області в місто Чернігів до 

Левка Лук'яненка. Розповідає про ситуацію на 

зоні, книги та листи, що їх отримав від Мирослава 

Мариновича, Євгена Сверстюка, Михайла Хейфе-

ца, вітання дружині Л. Лук'яненка. Дата 

створення: 12.06.1977 

9. Лист-звернення Василя Стуса до Верхов-

ного Суду УРСР з проханням скасувати ухвалу 

Жовтневого Суду та підставної справи на Миколу 

Горбаля. Зміст документа: місить прохання Василя 

Стуса по виправдання Миколи Горбаля та відміну 

ухвали Жовтневого райсуду. Наведено аргументи 

про події, що були розроблені працівниками ор-

ганів для інсценізації підставного нападу на Ми-

колу Горбаля з подальшим притягненням до кри-

мінальної відповідальності. Датовано 17.02.1980 р. 

10. "Провокація КГБ. Заява Василя Стуса в 

обороні Миколи Горбаля". Публікація в газеті 

"Українське слово" №2002-2003 від 6 квітня 1980 

року. Зміст документа: публікація в газеті 

"Українське слово" заяви Василя Стуса на захист 

правозахисника Миколи Горбаля. Розкрито питан-

ня про провокації карних органів УРСР по відно-

шенню до дисидентів; вимога відкритого суду. 

Дата створення: 06.04.1980 

11. Текст передачі зарубіжної радіостанції 

"Радіо Свобода" щодо Василя Стуса від 27 лютого 

1980 року, надісланий заступником Голови Держ-

телерадіо УРСР Хропко в КГБ. Зміст документа: 

документ містить запис з радіостанції про виступ 

Василя Стуса на захист правозахисника Миколи 

Горбаля. Подано біографічну довідку про Василя 

Стуса та його творчу діяльність. Дата створення: 

01.08.1980. Автори: Єрмак , Хропко , Павлова. 

12. Письмове звернення Василя Стуса до Го-

лови суду з проханням ознайомитися з протоколом 

судового засідання і копією вироку ( від 

08.10.1980) 

13. Довідка Голови ЖЕКу копальні ім. Мат-

росова ─ Гуськова про вирахування квартирної 

плати з Василя Стуса та дружини Валентини По-

пелюх за проживання у гуртожитку та готелі. 

Зміст документа: у довідці зазначено розмір квар-

тирної плати, що вираховувалась з Василя Стуса 

та дружини Валентини під час проживання у го-

телі ( за липень 1977 року) та гуртожитку (з 21 

липня 1978 року) 

14. Конверт з вітальною листівкою Коца Ми-

коли до Василя Стуса. Зміст документа: вітальна 

листівка від Коца Миколи до Василя Стуса, що 

містить привітання з Великоднем та розповідь про 

особисте життя та нову роботу.  

Усі вище перелічені та багато інших «до-

казів», зібраних завдяки кропіткій праці радянсь-

ких співробітників спецслужби призвели до того, 

що 12 січня 1972 р. Стуса арештували, а 7 вересня 

1972 р. Закритий суд в Києві засудив його на 5 

років таборів і 3 роки заслань. Проте, не дивлячись 

на сильний тиск з боку слідства, Стус до останього 

боровся за власну свободу та відстояння права 

людини і громадянина.  

Наше сьогоднішнє дослідження присвячене 

аналізу нещодавно оприлюдених документів з 

об’ємної кримінальної справи, а саме трьом заявам 

Стуса, що обули надруковані у радянській 

періодиці. Характерним є те, що ні назви видання, 

ні року створення немає. Вказані лишень при-

близні (крайні дати) можливого видання: 1938 – 

1977 рр. 

Перша із трьох заяв, наявних у справі [3], ад-

ресована Президії Верховної Ради СССР. У ній 

Василь Семенович пише: «Я боровся за демокра-

тизацію, а це оцінили як спробу звести наклеп на 

советський лад; мою дюбов до рідного народу, 

занепокоєння кризовим станом української куль-

тури закваліфікували як націоналізм; моє не-

визнання практики, на грунті якої виросли 

сталінізм, беріївщина та інші подібні явища визна-

ли, як зокрема, злобний наклеп. Мої вірші, літера-

турно-критичні статті, офіційні звертання до ЦК 

КП України, Спілки письменників і до інших 

офіційних органів сприйняли як докази пропаган-

ди та агітації. Слідство і суд насправді перекрес-

лили всі мої надії на будь-яку участь в літератур-

ному процесі, надовго позбавили мене прав люди-

ни. Усю мою творчість – поета, критика, 

перекладача, прозаїка поставили поза законом; 

увесь мій 15-річний дорібок сконфіскували і 

напевно в більшості вже знищили. В ув'язненні я 

зазнав ще більшого пониження. Згнітивши серце, я 

довго стримував себе від природного кроку - 

відмови від громадянства, сподіваючись, що в 

найближчому часі буде привенене моє правне ста-

новище моїх друзів неволі, а прийнятий курс за-

гострення політичного клімату буде зревізований - 

хоч би тому, що він наявно безперспективний. Ви-

явилося, що я помилявся. Репресії 1972 року пока-

http://avr.org.ua/?as=false&sp=false&tb=apers&f%5B0%5D%5Bname%5D=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA&f%5B0%5D%5Btype%5D=apers
http://avr.org.ua/?as=false&sp=false&tb=apers&f%5B0%5D%5Bname%5D=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE&f%5B0%5D%5Btype%5D=apers
http://avr.org.ua/?as=false&sp=false&tb=apers&f%5B0%5D%5Bname%5D=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&f%5B0%5D%5Btype%5D=apers
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зали, що в дискyсії з укрaїнськими патріотами 

влада не знайшла переконливіших аргументів, ніж 

застосування сили. А таборові умови переконують 

в тому, що позмір застосування тієї сили не має 

меж».  

Лист В.Стуса закінчується такими словами: 

«Сьогодні я прийшов до висновку, що мене свідо-

мо звели настановище одиниці - власності КГБ. 

Крім того, в СССР бути українським патріотом 

просто заборонено, а в такій ситуації мені на все 

життя ще гарантують опіку органів розшуку. Та-

ким чином я заявляю: залишатися підданим СССР 

я більше не вважаю можливим для себе і тому 

прошу виселити мене за границі країни в якій мої 

права людини нахабно знехтовані. Рішитися на 

такий крок – не легко, але стримуватися від нього 

в таких обставинах – ще важче». Ця заява датована 

1 серпня 1976 року. З неї маємо уявлення про 

сильний стан психологічного занепаду та відчаю, 

про край, до якого доведена людина тортурами та 

нелюдськими умовами утримання у таборах. Стає 

зрозумілим, що згода з переїздом закордон та ба-

жання покинути рідні землі – є криком душі заму-

ченого допитами Василя. Далі, у 1978 році Стус 

зрікається радянського громадянства: «Бути ра-

дянським громадянином – це значить бути рабом. 

Я ж до такої ролі не надаюся. Чим більше тортур і 

знущань я зазнаю, тим більший мій опір проти 

системи наруги над людиною і її елементарними 

правами, проти мого рабства» [3].  

У другій заяві ( датованій 1 серпня 1977 року) 

Стус звертається до Голови Президії Верховної 

Ради СРСР: «В річницю Гельсінської конферен-

ції... я пропоную Вам подумати над тим, чи спра-

ведливо називати бандитами борців за демократію. 

Я пропоную Вам подумати, чи багато слави при-

носить СССР наявність інституцій політичних 

в’язнів. І чи можна повністю обвинувачувати 

Піночета в браку справедливости, коли останньо 

він так енергійно висилає поза межі своєї країни 

людей з небезпечними для держави мозками? Я 

вважаю, що з амністією для політв’язнів в CCCР 

безнадійно спізнилися, а кожний день відкладання 

її приходиться надто дорого для престижу країни в 

світі.  

Свободу советським політв'язням! Винуватих 

за репресії - до відповідальности!» 

Третя заява В.С.Стуса (датована 11 серпня 

1976 року) адресована ПЕН-клубу (International 

PEN, PEN Club) — міжнародній неурядовій ор-

ганізації, яка об'єднує професійних письменників, 

редакторів і перекладачів. Він був офіційно прий-

нятий до нього у 1978 році (після зречення радян-

ського громадянства). Свого часу клуб був створе-

ний з метою сприяння дружбі й інтелектуальній 

співпраці письменників всього світу; акцентуванні 

уваги на ролі літератури в розвитку взаєморо-

зуміння і світової культури; боротьби за свободу 

слова; захисту прав письменників, яких садять до 

в'язниці, а деколи і вбивають за їх погляди. Це од-

на з найстаріших організацій, яка бореться за пра-

ва людини, і одна з найстаріших міжнародних 

письменницьких організацій. Назва клубу —ПЕН 

— це абревіатура від англійських слів «Poets, 

Playwrights, Essayists and Novelists» — «поети, 

драматурги, есеїсти, романісти», які утворюють 

слово «пен» (англ. PEN) — ручка для писання. 

Тепер охоплює також представників інших жанрів, 

таких як журналісти й історики. ПЕН-клуб є 

неполітичною, недержавною організацією, яка 

перебуває в формальних консультаційних зв'язках 

з ЮНЕСКО і має спеціальний консультативний 

статус в Економічній і Соціальній Раді ООН. ПЕН-

клуб засновано 5 жовтня 1921 року в Лондоні з 

ініціативи англійських письменників Кетрін Емі 

Доусон-Скотт і Джон Голсуорсі (останній став 

першим президентом клубу). Першими членами 

ПЕН-клубу стали письменники Джозеф Конрад, 

Бернард Шоу та Герберт Веллс [7]. 

«Я, український літератор, репресований в 

січні 1972 року разом з іншими українськими літе-

раторами. Органа КГБ, використовуючи жупел 

українського буржуазного націоналізму і наскрізь 

сфабриковану «справу Добоша», провели чергову 

розправу над представниками української інтеле-

генції і в першій мірі над творчою інтелегенцією. 

Адже їх ціль – знищити ту літературу, яка не вкла-

дається в прокрустове ложе соцреалізму, розпра-

витися з тими літераторами, які рішуче відмовили-

ся бути мовчазними чиновниками на державній 

службі. Під час арешту мені забрали книжки К. 

Ясперса, К.Юнга, К.Едеміда, В.Вовк, Л.Костенко, 

В.Кордуна, М.Вінграновського, В.Симоненка, 

І.Калинця, Г.Чубая, М.Холодного. Сконфіскували 

рукописи моїх віршів, рукописні поетичні збірки 

«Зимові дерева», «Веселий цвинтар», незакінчені 

повісті «Поїдка в Счастєвськ», «Щоденник Петра 

Шкоди», нарисні варіянти, декілька інших 

оповідань і повістей. Серед сконфіскованих речей 

були около дві десятки літературно-художніх ста-

тей, присвячених творчості П.Тичини, 

В.Свідзінського, Г.Белля, Брехта, Гете і Рільке, 

Енценберга, П.Целяна, І.Бамана, Бобровського. 

Загально мені забрали около 500 оригінальних 

віршів, около 10 друкованих аркушів прози, стіль-

ки ж публіцистики, около 30 друкованих аркушів 

поетичних перекладів; окрему велику книжку 

можно було б скласти з моїх літературно-художніх 

статтей. Практично це значить, що мені забрали 

все написане мною протягом 15 років літературної 

діяльности. Тільки мала частина написаного поба-

чила вже світ – адже мені постійно відмовляли 

права друкуватися.  

Вже в таборі я написав декількасот віршів, 

переклав приблизно 200 віршів Гете, около 100 

віршів Рільке (Елегії, сонети до Орфея) і т.д. 

Сьогодні все написане мною в таборі знаходиться 

під загрозою знищення. Довгий час мені не дозво-

ляли висилати мої вірші в листах до рідних. 

Місцева цензура КГБ погодилася з тим, що вірші 

не мають політичного характеру, але конфіскують 

їх тільки тому, що вже сама перебування автора в 

ув’язненні може надати ліричним текстам 

політичного значення.  

Доведений до розлуки похмурною перспекти-

вою втратити весь свій літературний дорібок за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%94%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81
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1972-196 рр., я проголосив 4 серпня 1976 поку 

політичну голодівку протесту. Все ж таки, це нічо-

го не дало. Усі листи з віршами, як і раніше, неми-

лосердно вилучують. Недавно я помітив у листі 

декілька сонетів Пєра Шарля бодлера – їх 

конфіскували, знайшовши в них «складності».  

Я неодноразово звертався до правлячих ін-

станцій СССР – це нічого не помогло. Тому я 

звертаюся до Вас з проханням використати весь 

Ваш авторитет для захисту моєї літературної твор-

чости від знищення. Допоможіть мені врятувати 

вірші від вогню!» [3]. 

 Епістолярій поета є унікальним, неповторним 

явищем в різноманітних планах: духовному, 

політичному, філософському, історичному, екзи-

стенційному, що й визначає ці листи як феномен 

епістолярної творчості, запозичуючи вислів 

Ю.Шевельова – це, воістину, «скарби, якими во-

лодіємо» [5]. В.Стус живе серед нас своїми твора-

ми, своєю безприкладною стійкістю [2], непохи-

тністю ЛЮДИНИ, яка протистояла тоталітарному 

режиму і вистояла, щоб ми могли лишатися людь-

ми. 

Висновки. Звичайно, кримінальні справи, що 

зберігаються у ГДА СБУ, не завжди є надійним 

історичним джерелом, на яке можна повністю по-

кладатися досліднику чи фахівцю, котрий нама-

гається встановити істинні історичні факти. Проте, 

все ж чимало фактів із життя В.С. Стуса, особливо 

періоду його ув'язнення в Росії, дають нам мож-

ливість під іншим кутом подивитися на цього 

сильного духом борця за долю укранського наро-

ду. Архівна справа Стуса з документами, левова 

частка з яких не датована та не має автора є ще 

однією науково-дослідницькою ілюстрацією 

діяльності радянської тоталітарної системи, без 

уявлення про яку не можливо скласти правдиву 

історію ХХ століття. 
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ABSTRACT 

This article examines the key factors that influence the formation of social relations, their interrelationship 

and the consequences of unbalanced social relations. The change of people's outlook in the process of establish-

ing a subculture of the evil world, a clear correlation between evil and certain social factors, such as: ethical and 

cultural affiliation, social and economic status, as well as their interconnectedness and interdependence. The 

authors have investigated and disclosed the essence of materialistic and idealistic approaches. They paid atten-

tion to social control as one of the important functions of public administration, the purpose of which is to main-

tain the established social and legal order that is based on the system of values that form the basis of social or-

ganization. 

Keywords: philosophical and economic factors, social relations, crimes, social control, victimization. 

 

1. Statement of the Problem. 

The scientific community, paying attention to the 

historical process of the development of society, tried 

to solve the problem by various means of undesirable 

behaviors of people. By doing so, it encouraged them 

to act in a socially-correct manner and also to take into 

account the importance of philosophical and economic 

factors in shaping society’s relations. 

The most important condition of interaction in 

society is to be anticipated in people’s actions and 

behavior, but if this is not possible, such behavior 

leads to disorganization and disintegration of any so-

ciety. In order to prevent this, the associations create 

mechanisms of social control, which must consolidate 

the society, regulate the activity of its members and 

ensure social order, stability, development and pro-

gress [1, p. 58]. 

5. Analysis of recent research and publica-

tions.  

The results of the study of special literature indi-

cate that at this moment there is a fairly large number 

of works, in particular: Kuntzman P., Lersh F., 

Condov K., Shandra B., etc. 

5. Formation of research goals. 

To reveal key factors that affect the formation of 

social relations, their interconnection between them-

selves and the consequences of unbalanced social rela-

tions, as systematization of social regulators is of great 

importance for knowledge of processes taking place in 

society and their regulation by the legislator. 

 

 

4. Summary of the main research material. 

Public relations are not homogeneous and simple. 

According to the philosophical encyclopedic diction-

ary, under them understood “Various ties that arise 

between social groups, classes, nations, as well as in 

the middle of them in the process of their economic, 

social, political and cultural life” [8, p. 435]. Depend-

ing on the ideological position, it is possible to distin-

guish materialist and idealistic approaches to their 

interpretation. Materialist explanation was developed 

mainly by Marxism and was the fact of the division of 

all social relations on the primary, which are material, 

economic or fundamental, and secondary – peculiar 

ideological superstructures. Material social relations 

determine, first of all, by the production forces of so-

ciety and do not depend on the consciousness and will 

of man. All other, so-called “ideological social rela-

tions”, which includes moral, legal, political, cultural, 

etc., according to Marxist doctrine, is a kind of super-

structure over the economic base. Also, social rela-

tions are specific in each socio-economic formation 

and may be antagonistic or, conversely, non-

antagonistic, depending on whose ratings of social 

groups they are hostile or friendly. Public relations are 

not static, but are constantly in the process of devel-

opment. Thus, the material character of the social rela-

tions between the classes of feudal or capitalist for-

mations have, on the one hand, an antagonistic charac-

ter, and on the other hand, to these relations, the 

relationships that have been preserved from previously 

existing formations, which also have certain germs of 

the new new embryo. Formation, where antagonism 
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would be eliminated as a result of the socialist revolu-

tion. 

It is worth paying tribute to the Marxist doctrine 

of the importance of economic factors in the formation 

of public relations. However, in our opinion, it is dif-

ficult to agree that all the other sides of such a diverse 

human life are only a superstructure over the material 

base. Therefore, it is worth considering other ap-

proaches to understanding social relations that can 

help us in the study of their subject. 

On the foundation of biological research, com-

paring a person with an animal, A. Gelen built his 

theory [6, p. 237]. The starting point of his reflection 

was the fact of human malleability, unlike the animal, 

to the conditions of the environment. Man, on the one 

hand, with relatively imperfect instincts, is in danger 

of its existence, but the other side of this is the lack of 

strict determination with instincts, which gives it a 

unique chance to study, rebuilding the external condi-

tions of its existence, creating its own, artificial, non-

existent in the natural environment. The world is the 

world of culture, social relations, morals. So in this 

case, the base of the entire range of manifestations of 

human existence is the desire to survive, and the fact 

that the Marxists were an add-in over the material 

base, and in this case remains only an add-in, but al-

ready only over an instinctive foundation, and most 

importantly – over the dominant instinct instinct for 

any price to stay alive. The value of this theory is the 

acceptance of attention to the fact that a person truly 

in the process of its existence creates an artificial 

world that helps her survive. However, it is difficult to 

agree to the author that an instinctive factor in this 

case is the main one. On the one hand, the survival 

instinct really has a colossal value for the existence of 

a living in general and, in particular, human being. 

However, there are a lot of cases where people ne-

glected this instincts for something else – as a higher, 

for example, love for neighborhood, homeland, and 

lower – losing their health and, ultimately, life through 

harmful passion for alcohol or drugs. F. Lersch [7] 

Agreeing in that a certain layer of functioning of a 

person exists to ensure self-preservation of the indi-

vidual, also recognizes the existence of certain aspira-

tions, feelings, feelings of a person who in no case can 

be interpreted as means for servicing self-preservation 

instinct [7, p. 102-103]. He calls three phenomena that 

do not fit into a biological explanation of the essence 

of man: it is love, reverence and sadness. Calling these 

three, it claims the existence of a much more similar 

phenomena. In fact, love when she is genuine, does 

not put our goals to conquer someone and rule, but 

seeks in his manifestation to ministry to another. One 

of the brightest descriptions in the history of mankind, 

we meet in the Christian thinker of the Apostle Paul, 

when “love is long-term, loves, love does not envy …, 

not unconscious, not teasing, not annoying, not think-

ing of evil, but rejoices the truth, Everything covers 

everything, everything believes, everything carries 

“[11, p. 218-219]. 

Regarding the concept of a honesthood, it is un-

doubtedly, there are outside the rational system of 

concepts that exist as tools for mastering and manag-

ing the world. In this concept, on the contrary, it is not 

about the instrumental use of something ontologically 

lower, but about the existential-transcending input to 

something in essentially higher, they witnessed an 

individual in the process of its routine habitual exist-

ence. The last concept is sadness, it can not serve for 

the needs of the survival of the species, the main 

sphere of its existence – the scope of meaning, and a 

metaphysical, which is something, in comparison with 

which biologically psychological life is not sufficient, 

but requires an explanation that is in completely dif-

ferent spheres than those where it exists. After all, 

having everything that is enough for life, in man still 

emerging a desire to find meaning. The desire to find 

meaning makes a person transcend beyond its usual 

existence and simple self-preservation. In this case, 

the object of sorrow becomes an unrealized desire to 

comprehend the existence, where there is an irreversi-

ble foundation in which it is possible to find resistance 

to changing phenomena of everyday existence. So 

again we find only a part of knowledge, perhaps, not 

the main, but important, in the case of explanation of 

the nature of social relations [9, p. 215]. 

One can observe the mutual influence of the so-

cial environment and those who make crimes, and the 

victims of the crime today. It is known that the most 

criminogenic areas are, which are mostly populated by 

the poorest layers of the population, at the same time, 

the victimization index – depending on the social sta-

tus – is as follows: the workers accounted for 57,4%, 

at employees – 31% and collective farmers – 11, 6%. 

Regarding education, the greatest level of victimiza-

tion is observed among people with initial and unfin-

ished secondary education – 53.7%, as well as among 

those who are at all without education – 46,3% [3, p. 

39].The level of victimization in Ukraine remains high 

enough. 

It should be noted that the level of information 

and economic crimes remains high, which is manifest-

ed by a variety of consequences for the state, compa-

nies, citizens. Each year in Ukraine, the number of 

victims of cybercrime increases, especially during the 

Pandemic COVID-19, which has made adjustments to 

the activities of organizations at local and at the state 

levels, dramatically changing their working processes 

(namely, the weakening of control and increasing vul-

nerability to information and economic crimes with 

the side of both employees and third parties) [5]. The 

economic reaction to the pandemic leads to an in-

crease in social and legal problems, since many seg-

ments of the economy are practically stopped through 

the COVID-19 pandemic, and unemployment in the 

country is significantly increasing, accompanied by 

labor migration. 

According to the results of the study, 51% of 

Ukrainian organizations affected fraud over the past 

two years. This indicator is higher than the world’s 

average (47%), and increased from 48% in 2018. 

In Ukraine, leaders among the economic crimes 

from which the organization suffered, remain illegal 

appropriation of property (47%), as well as bribery 

and corruption (47%), the second place divided clients 
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fraud (31%), cybercrime (31%) and fraud in procure-

ment (31%). 

Contrary to the fact that such types of fraud as il-

legal appropriation of property, bribery and corrup-

tion, cybercrime and procurement fraud traditionally 

are leaders among economic crimes in Ukraine, al-

most all of them (except for illegal appropriation of 

property) showed a certain level of decline in the 

commission of such crimes in comparison with Since 

2018. 

According to data [4], over the past two years, 

41% of Ukrainian respondents consider the main 

cause of fraud in their organizations, the “illness” of 

third parties – individuals and legal entities that inter-

acts: agents, suppliers and customers interacting. After 

all, almost half (45%) respondents lack a formal risk 

management program associated with third parties, 

and 27% do not verify and regular monitoring of third 

parties, Fig. 1. 

 
Fig. 1 Top committed frauds in 2020, % [4] 

 

In particular, the main sources of fraud in organi-

zations are their employees (37%), among which the 

share of fraud committed by the supreme leadership is 

gradually increasing (from 24% in 2018 to 27% in 

2020). 

Cases of fraud committed by employees, and es-

pecially the leadership, as a rule, it is more difficult to 

predict, track and control. 

Typically, the consequences of fraud and eco-

nomic crimes can go far beyond financial losses. 

After all, fraud may also harm intangible assets 

(business partners, reputation, brand, etc.), which are 

extremely important factors to ensure successful activ-

ities and development of any organization. 

According to published by the State Statistics 

Service of Ukraine, the data formed on the basis of the 

reporting materials of law enforcement agencies of 

Ukraine, from the total number of crimes in 2013-

2018, the crimes against property amounted to about 

55-70%, crimes in service and professional activity – 

2.7-3.7%, crimes in the field of economic activity – 

1,2-2,0%, Fig.2 [10]. 
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Fig. 2 Dynamics of the number of crimes in Ukraine in terms of the main groups related to probable fraud, in 

2013-2018, thousand [10] 

 

According to the Numbeo service, which forms 

the Crime Index, Ukraine as of 2021 ranks 54th in the 

world (out of 135) in terms of crime. In Europe, ac-

cording to this indicator, the state was in third place 

after Belarus and France. It should be noted that in 

Ukraine, law enforcement officers manage to disclose 

in fact 20% of all cases of financial fraud. 

Note that in 2016 the number of crimes falling 

under the articles increased: Art. 212 “Tax evasion” 

and Art. 205 “Fictitious entrepreneurship” – 1 thou-

sand 203 and 681 recorded offenses, in 2020 is Art 

212 “Tax evasion” – 910, Art. 205 “Fictitious entre-

preneurship” – decriminalized article, Fig. 3 [2]. 

 
Fig. 3 Dynamics of criminal offenses in Ukraine in 2016-2020 (excluding offenses for which cases were closed 

or no crime was found) [2] 

 

Over the past few years, the number of offenses 

under article 209 “Legalization (laundering) of proper-

ty obtained by criminal means” increased in 2016 – 

159, in 2020 – 348 offenses. 

In view of current times, it must be assumed that 

the above data do not, to some extent, reflect the full 

structure of crimes that arise for certain rea-

sons/without reasons or with socio-economic, psycho-

logical, political reasons. 

 

 

5. Conclusions 

Consequently, the level of social, spiritual and 

cultural status of society is entirely determined by the 

level of economic development. From this, in particu-

lar, follows. That morality cannot determine economic 

relations. At the same time, the active role of morals 

in social development, its reverse influence on the 

sphere of economic relations, has never been denied. 

Public relations are closely related to the public 

structure. The behavior of each person as part of so-

ciety also affects other members of this society. The 
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main task of the social structure is to deter the actions 

prohibited in this structure and to facilitate the imple-

mentation of socially useful actions. 

Social control, as one of the important functions 

of the management of society, the purpose of which is 

to maintain the established social and legal order, is 

based on a system of values   that form the basis of 

social organization. Therefore, the analysis of the in-

fluence of factors on the formation of social relations 

in its relationship with the rule of law should be car-

ried out through the prism of the basic values domi-

nated in society, which are embodied in social princi-

ples and norms. 
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ные силлогистики, в которых никакие упорядоченные пары суждений из их базисных множеств не по-

рождают правильный результат, и, наоборот, такие силлогистики, в которых правильный результат логи-

чески следует из любых упорядоченных пар суждений. При доказательстве использован предложенный 

автором ранее семантический метод вычисления результирующих отношений. 
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By giving relevant examples, it is proved that there are traditional integral syllogistics in which no ordered 
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resulting relations proposed by the author earlier is used in the proof. 
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Введение. Силлогистика как исторически 

первый раздел науки логики создана великим 

древнегреческим мыслителем Аристотелем более 

2000 лет назад. В то время это была единственная 

силлогистическая система из четырех категориче-

ских суждений с логическими формами, получив-

шими обозначения A, E, I, O, c 19-ю сильными 

правильными модусами силлогизма, в которых 

заключение следует из истинных посылок с необ-

ходимостью при любых конкретных терминах [1]. 

В традиционной силлогистике из четырех сужде-

ний Аристотеля с ограничениями на термины в 

части непустоты и неуниверсальности далеко не 

всякая пара суждений-посылок порождает пра-

вильное заключение. В связи с этим возникает два 

связанных между собой вопроса: 1) существуют ли 

традиционные силлогистики, в которых отсут-

ствуют правильные модусы? и 2) существуют ли 

силлогистики, в которых любая упорядоченная 

пара суждений порождает правильный результат? 

В современной силлогистике сложилось представ-

ление, что имеют право на существование инте-

гральные силлогистики с различной интерпрета-

цией смыслов составляющих её суждений и с 

большим разнообразием правильных модусов из 

них [2]. Оказывается, что в интегральных силлоги-

стиках на оба эти вопроса можно дать положи-

тельный ответ. 

Целью настоящей статьи является строгое 

обоснование указанного ответа на поставленные 

выше вопросы и построение традиционных инте-

гральных силлогистик ТИС-4 БПМ (без правиль-

ных модусов) и ТИС-3 МПМ (максимум правиль-

ных модусов), соответствующих обоим указанным 

случаям, предложенным автором ранее семантиче-

ским методом вычисления результирующих отно-

шений [3]. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Метод вычисления результирующих 

отношений, по существу, является формализацией 

метода проверки правильности силлогизмов с по-

мощью модельных схем со сведением доказатель-

ства правильности силлогизма к более простому 

процессу его решения. Метод основан на тезисе 

Альфреда Тарского о том, что понимать суждение 

означает знать условия его истинности [4], в каче-

стве которых принимаются теоретико-

множественные отношения между терминами 

суждения со стороны их объемов. При ограниче-

ниях на термины в части непустоты и неунивер-

сальности, характерных для силлогистик традици-

онного типа, для зафиксированного универсума 

рассуждений таких отношений существует всего 7 

(так называемые отношения Кейнса [5]). Семанти-

ка указанных отношений представлена в таблице 

1, где каждому отношению присвоен номер в виде 

десятичного эквивалента двоичного числа, соот-

ветствующего столбцу значений в таблице истин-

ности данного отношения. Отношения между тер-

минами в посылках силлогизма порождают вполне 

определенные результирующие отношения в за-

ключении (одно или несколько), которые можно 

вычислять аналитически по логическим формулам 

отношений в посылках, либо просто выписывать 

их из заранее подготовленной ключевой таблицы 2 

правил порождения результирующих отношений в 

традиционных силлогистиках подобно тому, как 

мы пользуемся таблицей умножения в арифмети-

ке. По аналогии с арифметикой такую таблицу 

целесообразно называть таблицей умножения от-

ношений в силлогистике. В силлогистике решение 

силлогизмов обеспечивается благодаря её разре-

шимости, доказанной Леопольдом Лёвенгеймом 

для теории одноместных предикатов [6]. В про-

цессе решения мы получаем или результаты реше-

ния при их наличии, или явные признаки того, что 

никакого решения из данных посылок при данном 

базисном множестве суждений не существует.  

Таблица 1 

Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуждений 

 S 0 0 1 1 Наименование  

отношения 

Логическая формула отно-

шения  P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙ P+S∙ P' 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙ P'+S∙ P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Перекрещивание S'∙ P'+S'∙ P+S∙ P'+S∙ P = 1 

Примечание. 0 – отсутствие свойства, соот-

ветствующего терминам, и запрещённая комбина-

ция свойств, соответствующих отношениям; 1 – 

наличие свойства, соответствующего терминам, и 

разрешённая комбинация свойств, соответствую-

щих отношениям; «'» - отрицание, «∙ » - конъюнк-

ция, «+» - дизъюнкция. 
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Таблица 2 

Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 49 15, 15 6,7,9,11,13,14,15 

25 11,11 11    

 

Базисные множества суждений обеих силло-

гистик представлены соответственно в таблице 3 и 

в таблице 4 в виде логических структур и логиче-

ских форм, в которых интерпретация кванторных 

слов указана в явном виде. В отличие от логиче-

ской формы логическая структура суждения обла-

дает одним замечательным свойством – един-

ственностью представления. Суждения с одной и 

той же логической структурой, но с разными логи-

ческими формами считаются эквивалентными. 

Отметим также, что суждение с конкретными тер-

минами вместо букв в его логической форме ис-

тинно только на одном каком-то отношении. В 

индифферентных суждениях с кванторными сло-

вами “только некоторые” логическое ударение 

падает на слово “некоторые”, а не на субъект или 

предикат, и союз “или” трактуется в разделитель-

ном смысле. Логическая структура индифферент-

ных суждений не зависит от замены утвердитель-

ной связки суждения на отрицательную и отрица-

тельной на утвердительную, при этом внимание 

переключается на другую часть субъекта или пре-

диката суждения. Оба базисных множества, пред-

ставленных в таблицах 3 и 4, обладают свойством 

силлогистической полноты, заключающимся в 

том, что при наличии в их составе суждения, ис-

тинного на отношении 11, они содержат также 

суждение с такой же логической структурой по 

остальным отношениям, истинное на отношении 

13, и наоборот. Указанное свойство позволяет 

ограничиться вычислениями результирующих от-

ношений только для первой фигуры силлогизма. 

Таблица 3 

Базисное множество суждений силлогистик ТИС-4БПМ  

№ 

Обозначение  

и логическая структура 

суждения 

(условия истинности) 

 

Логические формы суждения  

(одни из возможных) 

1 E= I′(6,14) 
Неверно, что некоторые или всякие S суть P; 

Всякие S не суть P 

2 AA или AI′(9,14) 
 Все S суть все P или все S cуть (не суть) только некото-

рые не P 

3 I=E′(7,9,11,13,15) 
Неверно, что всякие S не суть P ; 

Некоторые или всякие S суть P 

4 (AA или  AI ′ ) ′ (6 ,7 ,11,13,15)  
Неверно, что все S суть все P или все S cуть (не суть) 

только некоторые не P 
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Таблица 4 

Базисное множество суждений силлогистик ТИС-3МПМ  

№ 

Обозначение  

и логическая структура 

суждения 

(условия истинности) 

 

Логические формы суждения  

(одни из возможных) 

1 AA′(6) Всe S суть все не P 

2 AA(9) Все S суть все P  

3 AAA′(6,9) Все S суть все P или не P . 

 

Алгоритм вычисления результирующих 

отношений применительно к поставленной задаче 

построения силлогистики без правильных модусов 

ТИС-4БПМ и силлогистики с максимальным чис-

лом правильных модусов ТИС-3МПМ, то есть вы-

явления, как минимум, всех двухпосылочных за-

конов (сильных правильных модусов) обеих сил-

логистик, состоит в следующем:  

1. Для каждой упорядоченной пары сужде-

ний-посылок силлогизма из базисного множества 

суждений данной силлогистики выписывают их 

обозначения и в скобках указывают логические 

структуры суждений в виде перечисления деся-

тичных номеров отношений между терминами со 

стороны их объемов, при которых соответствую-

щие посылкам суждения являются истинными. 

При этом в первой посылке субъектом и предика-

том являются термины S и M, а во второй – M и P, 

что соответствует первой фигуре силлогизма с 

переставленными посылками относительно обще-

принятой записи, где M – средний термин, а S и P 

– крайние термины силлогизма.  

2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений из ключевой 

таблицы 2 выписывают результирующие отноше-

ния (одно или несколько), порождаемые посылка-

ми в конфигурации SM-MP, соответствующей пер-

вой фигуре силлогизма. Справедливость правил 

порождения результирующих отношений, пред-

ставленных в таблице 2, доказана полным перебо-

ром всех модельных схем для трех терминов сил-

логизма, а также аналитически [7].  

3. Для полученных по п. 2 результирующих 

отношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений выпи-

сывают те из них, условия истинности которых 

покрывают полученные результирующие отноше-

ния (т.е. включают их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, т.е. меньшим числом 

отношений в логической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общепри-

нятой форме, соответствующей конфигурации 

посылок MP-SM, при необходимости переставля-

ют посылки местами. 

7. Для получения результатов в других фигу-

рах силлогизма, не производя самих вычислений, 

используют отмеченное выше свойство силлоги-

стической полноты базисных множеств суждений 

рассматриваемых силлогистик, в данном случае 

просто выписывают результат вычислений для 

первой фигуры без замены суждений. 

Ниже приведены вычисления для первой фи-

гуры силлогизма в обеих силлогистиках для всех 

возможных случаев, правильные сильные модусы 

выделены. 

Вычисления  

Силлогистика ТИС-4БПМ. 

1. E(6,14), E(6,14) → −; 

6,6 → 9; 6,14 → 11; 14,6 → 13; 14,14 → 

9,11,13,14,15; 

 Р.О.: 9,11,13,14,15. 

2. E(6,14), AA или AI′(9,14) →−;  

 6,9 → 6; 6,14 → 11; 14,9→ 14; 14,14 → 

9,11,13,14,15; 

 P.O.: 6,9,11,13,14,15. 

3. E(6,14), I(7,9,11,13,15) → − 

 6,7→ 13; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,15→ 

15; 14,7 → 13; 14,9 → 14; 

 14,11 → 14; 14,13 → 6,7,13,14,15; 14,15 → 

13,14,15; 

 P.O.: 6,7,13,14,15. 

 4. E(6,14), (AA илиAI′)′6,7,11,13,15) → −; 

 6,6 → 9; 6,7 → 13; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 

6,15→ 15; 14,6 → 13; 14,7 → 13;  

 14,11 → 14; 14,13 → 6,7,13,14,15; 14,15 → 

13,14,15; 

 Р.О.: 6,7,9,13,14,15. 

 5. AA или AI′(9,14), E(6,14) → −; 

 9,6 → 6; 9,14→ 14; 14,6 → 13; 14,14 → 

9,11,13,14,15;  

 Р.О.: 6,9,11,13,14,15. 

 6. AA или AI′ (9,14), AA или AI′(9,14) → −; 

 9,9 → 9; 9,14 → 14; 14,9 → 14; 14,14 → 

9,11,13,14,15 

 Р.О.: 9,11,13,14,15. 

 7. AA или AI′(9,14), I(7,9,11,13,15) → −; 

9,7 → 7; 9,9 → 9; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 9,15 

→ 15; 14,7→ 13; 14,9 → 14; 

14,11 → 14; 14,113 → 6,7,13,14,15; 14,15 → 

13,14,15; 

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 8. AA или AI′(9,14), (AA или AI′)′6,7,11,13,15) 

→ −; 

 9,6 → 6; 9,7 → 7; 9,11 → 11; 9,13 → 13; 

9,15→ 15; 14,6 → 13;  

 14,7 → 13; 14,11 → 14; 14,13 → 6,7,13,14,15; 

14,15 → 13,14,15; 

 Р.О.: 6,7,11,13,14,15. 

 9. I(7,9,11,13,15), E(6,14) → −; 
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 7,6 → 11; 9,6 → 6; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 15,6 

→ 15; 7,14→ 11; 9,14 → 14; 

 11,14 → 6,7,11,14,15; 13,14 → 14; 15,14 → 

11,14,15; 

 Р.О.: 6,7,11,14,15. 

 10. I(7,9,11,15,15), AA или AI′(9,14) → −; 

 7,9 → 7; 9,9 → 9; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 15,9 

→ 15; 7,14 → 11; 9,14 → 14; 

 11,14 → 6,7,11,14,15; 13,14 → 14; 15,14 → 

11,14,15; 

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 11. I(7,9,11,13,15), I(7,9,11,13,15) → −; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15. 

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 12. I(7,9,11,13,15), (AA или AI′)′(6,7,11,13,15) 

→ −; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15; 

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 13. (AA или AI′)′(6,7,11,13,15), E (6,14) → −; 

 6,6 → 9; 7,6→ 11; 11,6 → 7; 13,6 → 14; 15,6 

→ 15; 6,14 → 11; 7,14 → 11; 

 11,14 → 6,7,11,14,15; 13,14 → 14; 15,14 → 

11,14,15; 

 Р.О.: 6,7,9,11,14,15.  

 14 (AA или AI′)′(6,7,11,13,15), AA или AI′(9,14) 

→ −; 

 6,9 → 6; 7,9 → 7; 11,9 → 11; 13,9 → 13; 15,9 

→ 15; 6,14 → 11; 7,14 → 11; 

 11,14 → 6,7,11,14,15; 13,14 → 14; 15,14 → 

11,14,15;  

 Р.О.: 6,7,11,13,14,15.  

 15. (AA или AI′)′(6,7,11,13,15), I(7,9,11,13,15) 

→ −; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15 

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

 16 (AA или AI′)′(6,7,11,13,15), (AA или 

AI′)′(6,7,11,13,15) → −; 

 15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;  

 Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15. 

Силлогистика ТИС-3МПМ 

 1. AA′(6), AA′ (6) → AA(9); 

 6,6 → 9;  

 Р.О.: 9.  

 2. AA′(6), AA(9) → AA′(6); 

 6,9 → 6; 

 Р.О.: 6 

 3. AA′(6), AAA′(6,9) → (AAA′(6,9); 

 6,6 → 9; 6,9 → 6; 

 Р.О.: 6, 9. 

 4. AA(9), AA′(6) → AA′(6); 

 9,6 → 6; 

 Р.О.: 6. 

 5. AA(9), AA (9) → AA(9); 

 9,9 → 9; 

 Р.О.: 9. 

 6. AA (9), AAA′(6,9) → AAA′(6,9); 

 9,6 → 6; 9,9 → 9; 

 Р.О.: 6,9. 

 7. AAA′(6,9), AA′(6) → AAA′(6,9); 

 6,6→ 9; 9,6 → 6; 

 Р.О.: 6,9. 

 8. AAA′(6,9), AA(9) → AAA′(6,9); 

 6,9 → 6; 9,9 → 9; 

 Р.О.: 6,9. 

 9. AAA′(6,9), AAA′(6,9) → AAA′(6,9); 

 6,6→ 9; 6,9 → 6; 9,6 → 6; 9,9 →9; 

 Р.О.: 6,9. 

Результаты вычислений сведены в таблицы 

5 и 6. В таблице 5 на пересечении любых столбцов 

и строк стоят прочерки, свидетельствующие о том, 

что силлогистика из четырех суждений ТИС-

4БПМ не имеет ни одного правильного модуса. В 

таблице 5 все клетки заполнены конкретными ре-

зультатами, что говорит о том, что любая комби-

нация посылок в силлогистике из трех суждений 

ТИС-3МПМ порождает правильное заключение. 

 

Таблица 5 

Правильные сильные модусы традиционной интегральной силлогистики ТИС-4БПМ 

 E AA или AI′ I (AA или AI′)′ 

E − − − − 

AA или AI′ − − − − 

I − − − − 

(AA или AI′)′ − − − − 

 

Таблица 6 

Правильные сильные модусы традиционной интегральной силлогистики ТИС-3МПМ 

 AA′ AA AAA′ 

AA′ AA AA′ AAA′ 

AA AA′ AA AAA′ 

AAA′ AAA′ AAA′ AAA′ 

 

Выводы 

1. На примерах построенных в статье силло-

гистик показано, что среди традиционных инте-

гральных силлогистик существуют силлогистики, 

в которых правильные модусы полностью отсут-

ствуют (ТИС-4БПМ) и силлогистики, в которых 

число правильных модусов является максимально 

возможным и равным n2, где n- число базисных 

суждений (ТИС-3МПМ). Существуют ли подоб-

ные силлогистики с большим числом базисных 

суждений еще предстоит выяснить в дальнейшем. 

2. В статье на конкретных и интересных для 

дедуктивной практики примерах продемонстриро-

вано применение пока ещё мало известного семан-

тического метода решения силлогизмов путем вы-

числения результирующих отношений, чрезвы-

чайно эффективного по сравнению с 

альтернативным аксиоматическим методом также 
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для верификации, реконструкции и построения 

новых силлогистических систем и с учетом [8] 

весьма привлекательного для реализации в систе-

мах искусственного интеллекта. 
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ABSTRACT 
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a phenomenon as the “foreign policy image” of the state. The formation of the country's image has become one 
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national arena. In this article the author writes about what a “foreign policy image” is in general and what tech-

nologies are used to design it in the international arena. 
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Вопрос статуса и восприятия государства на 

международной арене является актуальным на 

сегодняшний день. Внешнеполитический имидж 

формируется в системе отношений государства с 

другими государствами и международными струк-

турами. Процесс глобализации поспособствовала 

изменению технологий формирования и поддер-

жания имиджа государства.  

Американский экономист Кеннет Э. Боулдинг 

первым дал определение термину «образ страны». 

Образы, которые важны в международных систе-

мах – это образы, которые нация имеет сама по 

себе и других структур системы, составляющих ее 

международную среду. В частности, он подчерк-

нул роль «системы ценностей» в восприятии обра-

за страны. Таким образом, можно сказать, что 

именно под влиянием идеологии строится образ. 

Как выразился Боулдинг при объяснении отноше-

ний между состояниями: «всегда образ, а не исти-

на, сразу определяет поведение. Мы действуем в 

соответствии с тем, каким мир предстает перед 

нами, но не обязательно в соответствии с тем, ка-

кой он «есть»» [9].  

Прежде всего, нужно различать понятия 

«имидж» и «образ». Е.Б. Шестопал различала эти 

два понятия: «Поэтому под образом мы будем по-

нимать отражение личности лидера (партии, госу-

дарства, организации, товара и пр.) в массовом и 

индивидуальном сознании граждан. Между тем, 

как под имиджем (или брендом), мы будем пони-

мать специально сконструированное и растиражи-

рованное отражение личности политика (партии, 

государства, товара и т.д.)» [6]. 

Роберт Джервис говорит, что «Имидж госу-

дарства может быть главным фактором, опреде-

ляющим, насколько легко государство может до-

стичь своих целей. Желаемый образ часто может 

быть полезнее, чем значительное увеличение во-

енной и экономической мощи» [11]. В этом смыс-

ле цель дипломатии любого государства – постро-

ить нужный имидж. 

Следовательно, понятие «политический 

имидж» определяется как мнение о нем на основе 

образа, сложившегося в представлении, целена-

правленно сформированном посредством профес-

сиональных усилий. В то время, как под внешне-

политическим имиджем государства понимается 

искусственно создаваемое политико-

психологическое представление государства на 

международной арене. Его сложно построить с 

чистого листа, так как он основывается на внеш-
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неполитическом восприятии акторами междуна-

родных отношений, 

По мнению российского политолога Э. А. Га-

лумова, главной функцией имиджа государства 

является формирование положительного отноше-

ния к нему. Таким образом, можно констатиро-

вать, что многие государства занимаются целена-

правленным формированием, развитием и про-

движением положительного образа своей страны 

при помощи различных инструментов реализации. 

Основными инструментами формирования 

образа страны являются СМИ, дипломатия, языко-

вая политика, распространение национальной 

культуры. Отсюда следует, что перечисленные 

инструменты способствуют формированию поло-

жительного общественного мнения, обеспечивая 

условия для реализации желаемых политических 

целей. Имидж страны также включается в себя 

различные характеристики, такие как географиче-

ские, этнолингвистические, культурно-

исторические и религиозные. Структура внешне-

политического имиджа включается в себя пред-

ставления о главе государства, властных структу-

рах и механизмах реализации власти.  

Стоит также отметит, что возникновение 

международных отношений характеризуется 

наличием как минимум двух субъектов, которые в 

процессе коммуникации демонстрируют и часто 

изменяют свой имидж. Его восприятие участника-

ми коммуникации зависит от имеющихся уже 

представлений о друг друге. Однако цель субъек-

тов одинакова – установить контакт, оптимизиро-

вать отношения, найти согласие и взаимопонима-

ние. Реализация имиджевых представлений осу-

ществляется через оценку места политического 

субъекта в системе международных отношений, 

отношений с другими государствами, методов 

международной коммуникации, характера совре-

менных мировых ценностей и их индивидуальных 

проявлений, роли международных организаций.  

В международных отношениях всегда возни-

кает политическая иерархия и, соответственно, 

иерархия имиджей. «Такова природа межгосудар-

ственных отношений – сильные государства все-

гда определяли характер мирового порядка с по-

зиций своего лидерства и господства: Римская, 

Китайская, Монгольская, Оттоманская, Испанская, 

Французская, Британская, Российская империи» 

[7]. Поэтому «вечная» борьба за лидерство, стрем-

ление к господству, является становлением, под-

держанием и развитием соответствующего ими-

джа. И это одна из основных закономерностей раз-

вития всей системы международных отношений. 

Немаловажным также является рассмотреть 

концепцию «Я-образа» государства, предложен-

ную И.Ю. Киселевым [5]. В данное понятие автор 

вкладывает три взаимосвязанных компонента: 

идентичность, статус государства и его авторитет 

на международной арене. Таким образом, образ 

каждого государство можно охарактеризовать по 

своей собственной национальной идентичности, 

его положением в системе международных отно-

шений и по ролям, которое то или иное государ-

ство реализует на международной арене. Эта кон-

цепция способствует формированию представле-

ния государства о самом себе и других участниках 

международных отношений. 

Формирование политического имиджа тесно 

связано с политической философией государства и 

его лидеров. Именно философия политики опреде-

ляет концепцию имиджа. Политическая филосо-

фия изучает политические идеи, ценности, интере-

сы, природу государства и власти, прав и обязан-

ностей гражданина. Но в рамках определения 

«внешнеполитический имидж» речь идет о внеш-

ней политике государства и его высших руководи-

телей. Таким образом, это попытки политических 

лидеров государств осмыслить реальность и тен-

денции международных отношений в соответ-

ствии со своими моральными принципами, идеа-

лами, интересами, системой ценностей, со своим 

представлением о том, что, по их мнению, нужно 

государству и как этого достичь.  

В теории имиджа считается, что он должен 

быть привлекательным и положительным. Но для 

лидеров государств еще необходимы такие черты, 

как сила, независимость и воля. Данный процесс 

ведет к двум взаимодополняющим и закономер-

ным тенденциям. С одной стороны, происходит 

обособление государства, его самоидентификация 

в системе международных отношений; с другой 

стороны, идет поиск союзников, объединение с 

другими субъектами международных отношений 

на уровне лидеров и государств. Основной ин-

струмент здесь – это действия, демонстрация 

намерений, образа, методов, способов решения 

международных проблем. Так создаются индиви-

дуальный и групповой международные политиче-

ские имиджи. Происходит включение государства 

и политиков в международный процесс. Субъекты 

политики начинают выполнять свою роль в меж-

дународных отношениях. Исходя из этого госу-

дарства и политики оценивают друг друга. Проис-

ходит соприкосновение имиджей. Они могут либо 

взаимно восприниматься, либо отторгаться. Этот 

процесс протекает через поиск союзников, изуче-

ние замыслов соперников, распространение о них 

негативных фактов, слухов и создание позитивно-

го мнения о себе. 

Теоретически формирование имиджа предпо-

лагает изучение имиджа конкурентов. Однако в 

современных межгосударственных отношениях на 

это обращают мало внимания. Основной упор де-

лается на демонстрации своих положительных 

качеств для защиты государственных интересов. 

Государство-лидер, демонстрируя свои претензии 

на мировое господство, заставляет другие государ-

ства определять свое отношение к тем или иным 

действиям лидера. 

Имидж как элемент стратегии государства с 

тактической точки зрения необходимо изучать, 

корректировать и улучшать. Таким образом, глав-

ной целью в создании имиджа является превос-

ходство, опережение в коммуникациях. Это озна-

чает использование наиболее эффективных 
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средств коммуникации в освещении своих дей-

ствий. 

Если понимать под внешнеполитическим 

имиджем государства некий устойчивый стерео-

тип, представленный в эмоционально окрашенном 

виде, то сам процесс формирования имиджа мож-

но охарактеризовать как стремление к идеалу, 

смоделированному в соответствии с политической 

философией государства. 

Формирование международного имиджа гос-

ударства, его развитие и продвижение осуществ-

ляется в три этапа: 

1) создание концептуального видения внеш-

неполитического имиджа государства и его лиде-

ров; 

2) стратегия, разработка моделей внешнепо-

литического курса и проектирование долгосроч-

ных программ; 

3) тактика, среднесрочные и краткосрочные 

программы, мгновенные решения и их реализация 

в максимально сжатые сроки, включая разработку 

методов и способов достижения целей. 

Особое значение в стратегии и тактике имеет 

ослабление имиджа противников или конкуриру-

ющих государств. Для этого используются раз-

личные приемы, например, страны получают ста-

тус, угрожающих международной безопасности 

или же недемократических государств. Чем мас-

штабнее и интенсивнее пропаганда, тем выше по-

литический и психологический эффект. Исполь-

зуются слухи, прямая фальсификация, вымыслы, 

целенаправленно подбираются и интерпретируют-

ся факты.  

Формирование имиджа – самоорганизующий-

ся процесс, подверженный стихийности, что с 

необходимостью требует управления и моделиро-

вания. Таким образом, формирование политиче-

ского имиджа государства включает в себя: 

1) анализ внутренней и внешней междуна-

родной среды, выделение возможных соперников 

и сторонников; 

2) разработку программ действий, выбор ме-

тодов и средств достижения целей, последова-

тельность действий, демонстрация тех качеств 

политических субъектов, которые наиболее зна-

чимы для внешнеполитического курса в целом и 

отдельных возникающих международных ситуа-

ций; 

3) разработку желаемого образа государства; 

4) оценку состояния имиджа других госу-

дарств; 

5) контроль достигаемых результатов и не-

обходимую коррекцию имиджа. 

В международных отношениях возрастает 

значение познания происходящих процессов, ис-

следование тенденций развития, выявление и фор-

мулирование закономерностей, парадигм, ценно-

стей развития международных отношений, что в 

конечном счете принципиально изменит ориента-

ции и характеристики имиджа государства. В свя-

зи с широким развитием международных отноше-

ний повышается интерес к отдельно взятым стра-

нам. Этот интерес проявляется на 

потребительском, внешнеполитическом уровнях, а 

также в контексте общечеловеческих представле-

ний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что по-

нятия «образ» и «имидж» дифференцирующиеся. 

Образ – это то впечатление, которое формируется 

спонтанно, в то время как имидж конструируется 

целенаправленно и сознательно. Глобализация, 

новые технологии передачи информации и широ-

кое распространение социальных сетей привели к 

более оперативному взаимодействию между раз-

личными странами и их интеграции во всех обла-

стях, включая экономическую и культурную. Не-

которые страны, имеющие сильное влияние, нахо-

дятся в выгодном положении по сравнению с 

другими странами. Государства, чтобы сохранить 

отличительные черты, характер и самобытность, 

объединяющие их население и отражающие их 

присутствие на международной арене, должны 

создавать свой собственный имидж. Факторы, ха-

рактеризующие имидж страны, многочисленны. 

Они могут быть политическими, экономическими, 

социальными, культурными, военными. Можно 

разделить эти факторы на две категории: жесткая 

сила и мягкая сила. Жесткая сила – это факт, кото-

рый является обязательным и применяется как 

есть, в то время как мягкая сила оставляет больше 

пространства для маневра. Именно при помощи 

мягкой силы можно эффективнее реализовать по-

ставленные цели государства, связанные с его 

имиджем на международной арене.  

Имидж страны – понятие целостное. Проана-

лизировав, можно отметить, что восприятие образа 

субъективно, поэтому каждый человек, независи-

мо от его социально-экономической среды, будет 

иметь различное восприятие одной и той же стра-

ны. Отсюда следует, что образ страны податлив и 

может развиваться. Могут быть отклонения между 

фактами, интерпретациями и восприятиями, сле-

довательно, расхождения между реальностью и 

имиджем, что даёт странам определенную свободу 

действий для построения своего имиджа. Действи-

тельно, воспринимаемый образ не всегда соответ-

ствует действительности. Таким образом, для каж-

дого государства является необходимым исполь-

зование различных технологий для формирования 

имиджа своей страны на международной арене. 

 

Литература 

1. Галумов Э.Л. Международный имидж 

России: стратегия формирования. М.: Известия, 

2003. 433 с.; 

2. Галумов Э.Л. Основы PR. М.: Летопись 

XXI, 2004. 407 с.; 

3. Галумов Э.Л. Имидж против имиджа. М.: 

Известия, 2005. 552 с.; 

4. Гравер А.А. Образ, имидж и бренд стра-

ны: понятия и направления исследования // Вест-

ник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2012. № 3 

(19). C. 29-45; 



Sciences of Europe # 67, (2021)  45 

5. Киселев И.Ю, Смирнова Л.Г. Динамика 

образа государства в международных отношениях. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 348 с.; 

6. Образы государств, наций и лидеров / Под 

ред. Е.Б. Шестопал. М.: Аспект Пресс, 2008. 288 с.; 

7. Табатадзе Г.С. Основные процессы и тен-

денции современных межгосударственных отно-

шений // Философия социальных коммуникаций. 

Волгоград, 2011. № 1. С. 8; 

8. Boulding K.E. The image: knowledge in life 

and society. Ann Arbon, MI: University of Michigan 

Press, 1956. 175 p.; 

9. Boulding K.E. National images and interna-

tional systems // Journal of Conflict Resolution. 1959. 

№ 2. P. 120-131; 

10. Michele G. Alexander, Shana Levin, P. J. 

Henry Image Theory, Social Identity, and Social 

Dominance: Structural Characteristics and Individual 

Motives Underlying International Images // Political 

Psychology. 2005. №1. P. 27-45; 

11. Jervis R. The Logic of Images in Internation-

al Relations // Princeton University Press. 1970. P. 

285-286. 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ МАСС-МЕДИА 

 

Саргсян А.З. 

студентка IV курса кафедры политологии 

Московский Государственный Лингвистический Университет 

г. Москва, Россия 

 

 

EXTERNAL POLITICAL IMAGE OF RUSSIA IN FRENCH MASS MEDIA 

 

Sargsian A. 

4th year student of the department of political science 

Moscow State Linguistic University 

Moscow, Russia 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-67-3-45-49 

 

АННОТАЦИЯ 

В период развития информационных технологий и огромного влияния средств массовой информа-

ции на общественное мнение проблема формирования внешнеполитического образа государства стано-

вится всё более актуальной. Однако в рамках отечественной политической науки феномен внешнеполи-

тического образа до сих пор остаётся не в полной мере освещённым. В данной статье автор пишет не 

только о самом понятии «внешнеполитический образ государства» и о факторах, влияющих на его фор-

мирование, но и рассматривает внешнеполитический образ России, презентуемый французскими СМИ. 

ABSTRACT 

In the period of development of information technologies and the huge influence of mass media on public 

opinion, the problem of forming the foreign policy image of the state is becoming more and more relevant. 

However, within the framework of domestic political science, the phenomenon of the external political image is 

still not fully covered. In this article the author writes not only about the concept of “external political image of 

the state” and the factors that influence its formation, but also considers the foreign policy image of Russia pre-

sented by the French media. 

Ключевые слова: внешнеполитический образ, внешнеполитический образ России, французские 

СМИ, русофобия. 
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Феномен русофобии как специфичное прояв-

ление ксенофобии интересует исследователей во 

многих областях наук. Русофобия стала сильным 

элементом европейского политического ментали-

тета, который влияет на политическую осведом-

лённость и особенно на политическое восприятие 

дипломатических и международных отношений с 

Россией. Это также влияет на человеческие отно-

шения в глобальном масштабе, потому что такое 

бессознательное клишированное восприятие мо-

жет спровоцировать социальные конфликты, ос-

нованные на национальной неприязни.  

Внешнеполитический образ России во Фран-

ции претерпел множество изменений. Как считают 

некоторые специалисты, формирование образа 

России как государства, включающего географи-

ческие, экономические, социокультурные и иные 

аспекты, началось в XVI веке и по мере развития 

дипломатических отношений между двумя госу-

дарствами особенности построения и восприятия 

этого образа заметно изменились. Современные 

реалии возлагают именно на СМИ роль основного 

рупора и главного инструмента, влияющего на 

общественное мнение. Вот почему от того, как 

внешнеполитический образ России представлен во 

французском медиапространстве, зависит не толь-

ко специфика восприятия этого образа современ-

ными французами, но и перспективы развития 

российско-французских отношений. 

В рамках политической психологии само по-

нятие «внешнеполитический образ» является но-

вым и мало исследованным. Аналогов в англий-
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ском языке данное выражение не имеет. Западная 

наука в качестве «образа государства» выделяет 

такие понятия, как «country image» и «political im-

age». 

«Country image» является сугубо маркетинго-

вым выражением. В рамках данного подхода образ 

государства рассматривается как некий бренд или 

товар, продвижение которого приносит в первую 

очередь экономическую прибыль. По мнению вен-

герского экономиста А. Папп-Вари, «country 

image» – это совокупность информации в сознании 

потребителя о той или иной стране [1, с. 143]. 

Иными словами, государство в данном случае вы-

ступает торговой маркой, благодаря правильной 

«раскрутке» которого повышается материальное 

благосостояние за счёт таких сфер, как туризм, 

производство традиционных товаров и даже шо-

убизнес. Более того, западные исследователи, за-

нимающиеся данным подходом, также пишут о 

важности понятия «country of origin», что дословно 

переводится как «страна-производитель».  

В своей статье «Measuring a Multi-Dimensional 

Construct: Country Image» американские маркето-

логи И. Мартин и С. Эроглу пишут о том, что рас-

тущий интерес к изучению таких понятий, как 

«country image» и «country of origin» указывает на 

то, что у покупателей развиваются стереотипные 

образы стран и/или продуктов, которые они про-

изводят, что впоследствии оказывает влияние на 

их решения о покупке [2, с. 191].  

Огромный вклад в исследованиях касательно 

«country image» сделал норвежский учёный, мар-

кетолог, специалист по медиа и менеджменту 

Александр Буман, который в своих работах пред-

ставил «country image» как конструкт, состоящий 

из когнитивного и аффективного компонентов [3, 

с. 67]. Своё схематичное строение «country image» 

А. Буман назвал 4D-моделью (от англ. dimension – 

«аспект», «параметр»). Таким образом, в схему А. 

Бумана входили 4 главных параметра: функцио-

нальный, нормативный, эстетический и эмоцио-

нальный. Первые три относились к когнитивному 

компоненту, который затрагивал именно убежде-

ния и взгляды людей на образ того или иного гос-

ударства, а последний – к аффективному, касаю-

щегося исключительно чувств, которые люди ис-

пытывают к этому образу.  

Понятие «political image» более равнозначно 

внешнеполитическому образу. Проблемами поли-

тических образов в российской науке занимается 

политико-психологическая школа под руковод-

ством Е.Б. Шестопал. Как пишет Е.Б. Шестопал, 

«политический образ – это с одной стороны – от-

ражение реальных характеристик объектов вос-

приятия, а с другой стороны – проекцию ожиданий 

субъекта восприятия» [4, с. 12]. К тому же в дан-

ном определении конкретно выделяется и схема 

политического восприятия: субъект – это государ-

ства, политические партии и отдельные политиче-

ские фигуры, а объект – это непосредственно 

граждане.  

Не стоит при этом путать «политический об-

раз» и «политический имидж». В рамках полити-

ко-психологического подхода эти два понятия 

строго разделяются: политический образ – это 

естественное, спонтанно возникающее в сознании 

отражение воспринимаемых политических явле-

ний и процессов, в то время как политический 

имидж – это искусственно созданный конструкт, 

специально построенный на уже сформировав-

шемся политическом образе.  

Исходя из вышеперечисленных аспектов дан-

ного подхода, можно сказать, что внешнеполити-

ческий образ государства – это своеобразо моди-

фицированная форма политического образа. Глав-

ное отличие заключается именно в системе 

восприятия. В случае с внешнеполитическим обра-

зом государства всё максимально конкретно: субъ-

ект – это государство, а объект – это иностранная 

аудитория, граждане, живущие за рубежом и обла-

дающие другим, отличным от данного государ-

ства, политическим менталитетом и своими соб-

ственными политическими традициями. Объект в 

данном определении занимает одну из важнейших 

ролей, т.к. именно наличие своей особенной наци-

ональной идентичности даёт иностранным граж-

данам возможность сформировать образ того или 

иного государства, пропуская его через призму 

своих внутриполитических реалий. 

Процесс формирования внешнеполитического 

образа того или иного государства является посте-

пенным и сопровождается под влиянием ряда фак-

торов. При этом стоит учитывать, что одни факто-

ры неизменямы и носят эндогенный характер, в то 

время как другие с течением времени могут ме-

нять степень своего влияния. 

С одной стороны, говоря об эндогенных фак-

торах, оказывающих непосредственное влияние на 

формирование внешнеполитического образа госу-

дарства, необходимо назвать особенности геогра-

фического положения этого государства и его ис-

торическое прошлое, учитывая при этом также и 

развитие отношений данного государства с госу-

дарством, чьи граждане являются объектом вопри-

ятия. Помимо прочего необходимо также иметь в 

виду особенности политического менталитета и 

политической культуры государства, внешнеполи-

тический образ которого анализируется. Исходя из 

этих факторов процесс восприятия данного образа 

зарубежом будет проходить согласно основным 

механизмам восприятия: в рамках категоризации 

основные базовые характеристики государства 

будут образовывать те или иные категории в со-

знании граждан другой страны, которые затем в 

процессе идентификации будут сравниваться на 

основе принципа бинарных оппозиций и таким 

образом формировать своеобразное отношение 

иностранцев к данному государству. 

С другой стороны, важно также учитывать и 

экзогенные факторы, среди которых можно выде-

лить политические идеологии, политические тех-

нологии и влияние средств массовой информации. 

В данном случае речь идёт уже не только о меха-

низмах политического восприятия, но и об осо-

бенностях политического сознания объекта этого 

восприятия. В рамках структуры политического 
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сознания, разработанной М.А. Аль-Дайни, чётко 

выделяются 6 базовых элементов, в числе которых 

идеологемы, концепты, образы, стереотипы, уста-

новки и фреймы [5, с. 13]. Экзогенные факторы 

влияют именно на эти структурные единицы. 

Например, господствующая в государстве полити-

ческая идеология, которая формирует в политиче-

ском сознании своих граждан идеологемы. Такие 

идеологемы под влиянием опыта и эмоций пере-

растают в концепты, которые с течением времени 

переходят в образы. Конечной ступенью такого 

процесса является появление фреймов – искажён-

ного представления окружающей действительно-

сти, носящего как индивидуальный, так и массо-

вый характер. В итоге в ходе непосредственного 

воздействия на политическое сознание граждан 

идеология опосредованно влияет и на процесс 

восприятия этими гражданами внешнеполитиче-

ских образов других государств. 

Современные реалии диктуют свои законы 

формирования и восприятия внешнеполитических 

образов государств. Сейчас именно от СМИ зави-

сит то, каким предстанет образ государства перед 

иностранной публикой. Тем не менее в рамках 

изучения внешнеполитического образа государ-

ства следует конкретизировать СМИ, транслиру-

ющих ту или иную информацию.  

Уже было сказано о различиях между поняти-

ями «образ» и «имидж». Однако важно учитывать, 

что как в формировании образа, так и в формиро-

вании имиджа не последнюю роль играют сред-

ства массовой информации. Как было разобрано 

выше, имидж – это искуственный конструкт. 

Иными словами имидж – это идеализированный 

вариант образа. Имидж создаётся для устранения 

или как минимум нейтрализации негативных черт, 

выраженных в образе. Если образ можно считать 

относительно реальным отражением действитель-

ности, то имидж – это сугубо гиперболизирован-

ная интерпретация образа. У имиджа есть цель – 

оптимизация восприятия образа. Инструменты 

формирования имиджа субъективны, т.е. активи-

зируются и функционируют исключительно под 

влиянием субъекта (в нашем случае субъектом 

восприятия, т.е. государства). Таким образом, 

внешнеполитический имидж государства форми-

руют СМИ, подконтрольные этому государству и 

транслирующие информацию для зарубежной 

аудитории. У России подобных «рупоров» на дан-

ный момент пока только 2: Sputnik и Russia Today. 

Следовательно, для исследования внешнепо-

литического образа необходимо изучить публика-

ции изданий, непосредственно охватывающих 

иностранную аудиторию, которая выступает объ-

ектом политического восприятия. Нужно пони-

мать, что независимо от государства, медиа-сфера 

– это люди: журналисты, публицисты, редакторы, 

репортёры и монтажёры. Именно они и есть клю-

чевое звено между информацией и публикой или, 

как принято называть в коммуникативистике, ре-

ципиентами.  

Для западных газет и журналов принято при-

держиваться определённого политического курса. 

Зачастую именитые издания относят себя к «пра-

вым» или «левым». От политической традиции 

журнала во многом зависит и вся риторика изда-

ния, а также охват читателей.  

Французские СМИ не являются исключением. 

Современные влиятельные французские издания 

Пятой республики традиционно делятся на «ле-

вые» (Libération, L’Obs, L’Humanité и Le Monde) и 

«правые» (L’Opinion, Le Point, Le Figaro и Les 

Échos).  

Вышеупомянутые издания являются крайне 

разносторонними. Они затрагивают самые острые 

и актуальные проблемы не только французского 

общества, но и всего мира, рассматривая их при 

этом с различных сторон.  

Тем не менее российская повестка во фран-

цузских печатных СМИ в последнее время счита-

ется крайне однобокой. Уже на протяжении не-

скольких лет можно наблюдать, как во француз-

ской прессе накаляются антироссийские 

настроения. 

В дискурсе французских СМИ превалируют 

русофобские высказывания. Это проблема волнует 

многих отечественных исследователей. Одной из 

самых актуальных работ, посвящённых анализу 

статей ведущих французских газетных изданий на 

российскую тематику, является монография Р.И. 

Зарипова «Образ России во Франции». В данном 

исследовании автор делает подробный разбор бо-

лее 400 текстовых материалов, затрагивающих 3 

главных кейса: 

1) образ Алексея Навального; 

2) Олимпийские Игры в Сочи; 

3) присоединение Крыма и украинский кри-

зис. 

Р.И. Зарипов отмечает, что основным инстру-

ментом создания образа России во французских 

СМИ является использование метафорического 

моделирования. Как пишет автор, политические 

тексты широко используют образность как наибо-

лее сильный способ воздействия на реципиента. 

Метафора способствует, по его мнению, образно-

му показу и раскрытию сущности важнейших об-

щественно-политических явлений [6, с. 12]. 

Если разбирать анализ в хронологическом по-

рядке, то первый кейс должен касаться Олимпий-

ских Игр в Сочи в 2014 году. Сочинская Олимпиа-

да, названная в одной из статей «морским Лас-

Вегасом», получила неоднозначную оценку во 

французской прессе. Как пишет Р.И. Зарипов, по 

мнению французских журналистов, Олимпийские 

Игры в Сочи действительно «отгремели»: было 

потрачено немало средств и сил на организацию 

мероприятия. Однако в связи с накавляшимся на 

тот момент кризисом в Украине Олимпиада каза-

лась лишь поводом для отвлечения внимания. 

Примечательно, что через 4 года во время прове-

дения в России Чемпионата мира по футболу из-

вестное издание Charlie Hebdo в подобной манере 

раскритиковала пышность и этого организованно-

го торжества, пренебрежительно назвав мундиаль 

в России village Potemkine («Потёмкинской дерев-

ней») [7]. 
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Переходя к публикациям о Крыме, необходи-

мо сразу подчеркнуть, что новый виток русофоб-

ских настроений и критических публикаций в сто-

рону России начался именно с украинского кризи-

са. Политический дискурс французских изданий в 

то время поддерживал резкие антирусские выска-

зывания. Как отмечает Р.И. Зарипов: «в контексте 

гражданской войны на Украине образ России 

формируется посредством негативных оценок» [8, 

с. 177]. Во многом демонизация образа России во 

французской прессе была использована как эле-

мент дискредитации действий российской полити-

ческой элиты и как попытка ослабить возможно-

сти России защитить её национальные интересы. 

Последним аспектом, разобранным в работе 

Р.И. Зарипова, является образ российского активи-

ста и политического деятеля Алексея Навального. 

Как отмечает сам автор, образ А.А. Навального 

чрезвычайно сакрализован французскими журна-

листами: он предстаёт «воплощением российской 

оппозиции», «рыцарем», «освободителем», «геро-

ем». Примечательно, что французские СМИ в свя-

зи с активным освещением политической деятель-

ности Алексея Навального в подобном ключе пи-

сали и о его супруге Юлии – вторя американским 

таблоидам, Юлию Навальную некоторые француз-

ские издания «нарекли» première dame de 

l’opposition en Russie («первой леди российской 

оппозиции») [9]. 

Антагонистом либерального оппозиционера в 

политическом дискурсе французской прессы явля-

ется сама российская власть в лице В.В. Путина. 

Действия российского лидера подвергаются же-

сточайшей критике, а сам его образ беспощадно 

демонизируется: «диктатор», «царь», «Владимир 

Грозный» – одни из немногих «прозвищ», кото-

рыми французские журналисты называют прези-

дента нашей страны.  

Как пишет Л.П. Рыжова, французский поли-

тический дискурс богат неологизмами. Одним из 

них стал глагол, образованный от фамилии рос-

сийского лидера, poutiniser. Автор отмечает, что 

это слово многозначно. С одной стороны, poutini-

ser – это отсылка к недемократическому, автори-

тарному, по мнению французов, стилю правления 

Владимира Путина, приход которого «ассоциатив-

но связывается не с выборами, но с актом переда-

чи власти» [10, с. 94]. С другой стороны, se 

poutiniser также обозначает «путинизацию» или 

иными словами, как утверждает Л.П. Рыжова, «пе-

реход к квази-диктатуре, замаскированной под 

демократию» [10, с. 96]. Оба случая только под-

тверждают мнение о том, что французская пресса 

крайне негативно формирует образ российской 

власти в целом и образ российского президента в 

частности. 

Тем не менее стоит отметить, что образ лиде-

ра и оппозиции, а также освещение конкретных 

мероприятий и социально-политических событий 

– это лишь часть целостного образа всей страны. 

Несомненно, все вышеразобранные аспекты влия-

ют на формирование внешнеполитического образа 

России за рубежом, однако необходимо учитывать 

и то, что на формирование этого образа в конкрет-

ной стране влияют исторические предпосылки, а 

также и конкретные обстоятельства в той или иной 

ситуации. Например, Е.Б. Нешина пишет, что же-

лание Франции проводить независимую от Запада 

внешнюю политику во многом обуславливает по-

литический дискурс национальной прессы: «Пози-

ция Франции по отношению к России … является 

и характерной, и уникальной одновременно для 

оценки деятельности нашей страны» [11, с. 365]. 

Иными словами, автор говорит о том, что перио-

дически во французской прессе присутствуют те 

или иные нотки солидарности с действиями Рос-

сии в отдельных случаях: «К взаимоотношениям 

России и Америки, России и Европы французские 

средства массовой информации постоянно приме-

няют концептуальную метафору внутрисемейных, 

дружественных отношений» [11, с. 365]. 

В свете последних событий, связанных с 

борьбой с коронавирусной инфекцией, можно за-

метить, как сильно расходится мнение француз-

ской прессы относительно разработанной в России 

вакциной «Спутник V». Одни издания, например 

Le Point, критикуют российскую вакцину, требуя 

больше доказательств и ясности в клинической 

картине [12]. В то же время другие представители 

французских СМИ такие, как Libération и L’Obs, 

относятся к вакцине «Спутник V» менее скептич-

но, называя российскую разработку un succès 

honorable pour le Kremlin («заслуженный успех 

Кремля») [13], что только подкрепляет мысль о 

том, что политический дискурс французской прес-

сы не во всех случаях русофобский. 

Тем не менее стоит заметить, что несмотря на 

редкие просветы, СМИ Пятой республики уже на 

протяжении долгого времени поддерживают в ос-

новном антироссийскую риторику, тем самым вы-

ставляя внешнеполитический образ России в нега-

тивном свете. Подобная интерпретация этого об-

раза непосредственно влияет на адекватное 

восприятие французским населением российской 

политической жизни, а также на развитие россий-

ско-французских отношений. 
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