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Степаненко С. В., Сакало О. Є. Господарський менталітет як чинник економічного розвитку України
Мета статті полягає в з’ясуванні впливу господарського менталітету на поведінку економічних суб’єктів, а також в окресленні можливостей 
щодо врахування цього впливу в процесі реформування національної економіки України, реалізації заходів економічної політики держави. Визначе-
но, що господарський менталітет чинить свій вплив на соціально-економічні трансформації на мікро-, мезо- та макрорівнях, що проявляється у 
формуванні мотивів та моделей поведінки індивідів, визначає рівень їх економічної активності; дозволяє сформувати різні підходи до управління, 
стилів керівництва, функціонування та розвитку організаційної структури підприємства; на основі господарського менталітету відбуваються 
процеси соціалізації економіки країни, він сприяє економічній інтеграції країни, формуванню її конкурентного потенціалу, визначає рівень її еконо-
мічної свободи. У статті аналізуються чинники, що визначають господарський менталітет українців. Робиться акцент на з’ясуванні впливу гос-
подарського менталітету на фіскальну та монетарну політику. Перспективами подальших досліджень із цієї проблематики є аналіз впливу гос-
подарського менталітету на зовнішньоекономічну, інноваційну, інвестиційну, структурну, регіональну та інші різновиди економічної політики.
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Степаненко С. В., Сакало А. Е. Хозяйственный менталитет  
как фактор экономического развития Украины

Цель статьи состоит в определении влияния хозяйственного мента-
литета на поведение экономических субъектов, а также в очерчивании 
возможностей учёта этого влияния в процессе реформирования наци-
ональной экономики Украины, реализации мероприятий экономической 
политики государства. Установлено, что хозяйственный менталитет 
оказывает свое влияние на социально-экономические трансформации 
на микро-, мезо- и макроуровнях, что проявляется в формировании 
мотивов и моделей поведения индивидов, определяет уровень их эко-
номической активности; позволяет сформировать различные подхо-
ды к управлению, стилям руководства, функционирования и развития 
организационной структуры предприятия; на основе хозяйственного 
менталитета происходят процессы социализации экономики страны, 
он способствует экономической интеграции страны, формированию её 
конкурентного потенциала, определяет уровень её экономической сво-
боды. В статье анализируются факторы, определяющие хозяйствен-
ный менталитет украинцев. Делается акцент на определении влияния 
хозяйственного менталитета на фискальную и монетарную политику. 
Перспективами дальнейших исследований по этой проблематике явля-
ется анализ влияния хозяйственного менталитета на внешнеэкономи-
ческую, инновационную, инвестиционную, структурную, региональную 
и другие разновидности экономической политики.
Ключевые слова: хозяйственный менталитет, общество, доверие, 
экономическая политика, налоговая культура, монетарная культура.
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Stepanenko S. V., Sakalo O. Ye. Economic Mentality as a Factor  
of Economic Development of Ukraine

The article is aimed at defining the influence of the economic mentality on the 
behavior of economic entities, as well as outlining the possibilities of taking 
into account this influence in the process of reforming the national economy 
of Ukraine, implementing measures in terms of economic policy of the State. 
It is determined that the economic mentality causes an influence on the 
socio-economic transformations at micro-, meso- and macro-levels, which is 
manifested in the formation of the motives and behavior models of individu-
als, determines the level of their economic activity; allows to form different 
approaches to management, administration style, functioning and develop-
ment of the organizational structure of enterprise; economic mentality is the 
basis for processes of socialization of the country’s economy, it facilitates the 
economic integration of the country, the formation of its competitive poten-
tial, determines the level of the country’s economic freedom. The article ana-
lyzes the factors that determine the economic mentality of Ukrainians. The 
emphasis is placed on defining the influence of economic mentality on fiscal 
and monetary policy. Prospects for further research on this issue is an analysis 
of the influence of economic mentality on the foreign economic, innovation, 
investment, structural, regional and other types of economic policy.
Keywords: economic mentality, society, trust, economic policy, tax culture, 
monetary culture.
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Формування цивілізованої системи економіч-
них відносин у сучасній Україні об’єктивно 
неможливе без інтелектуального прогресу, 

наукового аналізу явищ і феноменів, із яких склада-
ється соціально-економічний поступ країни. З-поміж 
ключових чинників, здатних впливати на розвиток 
сучасного українського соціуму, особливе місце на-
лежить феномену господарського менталітету нації.

В історії економічної думки чимало науков-
ців приділяли увагу вивченню економічної поведін-
ки. Серед них, зокрема, видатні вчені-економісти  
А. Сміт, А. Маршалл, К. Менгер, Дж. Кейнс, Т. Веблен, 
М. Фрідмен та ін. Доробок вітчизняних науковців у 
цій сфері представлений працями В. Осецького, Г. За-
харчин, Р. Винничук, О. Лусте, Г. Пилипенко, І Радю-
ка, М. Феша і стосується, наприклад, аналізу впливу 
господарського менталітету на формування корпора-
тивної культури, управління трудовим потенціалом, 
загального вивчення господарського менталітету як 
економічної категорії та як чинника розвитку інсти-
туційного середовища. Втім, на нашу думку, вплив 
господарського менталітету на розвиток українсько-
го суспільства загалом та вітчизняної економіки зо-
крема й досі залишається недостатньо висвітленим.

Господарський менталітет є довготерміновою 
детермінантою економічної поведінки людини, чин-
ником суспільного прогресу або регресу залежно від 
того, які характеристики є домінуючими в менталь-
ній структурі нації. Це актуалізує необхідність дослі-
дження характеристик господарського менталітету 
населення кожної конкретної країни, виявлення до-
мінуючих у суспільстві стереотипів поведінки і цін-
ностей та форм їх впливу на поведінку економічних 
суб’єктів. З огляду на це метою даного дослідження 
є з’ясування впливу господарського менталітету на 
поведінку економічних суб’єктів, а також окреслення 
можливостей щодо врахування цього впливу в про-
цесі реформування національної економіки, реаліза-
ції заходів економічної політики держави. 

Господарський менталітет – це історично 
сформована під впливом культурних, релігійних, по-
літичних, правових, природно-кліматичних чинників 
система домінуючих цінностей, поглядів, установок 
індивідуального та колективного суб’єкта, що визна-
чає мотиви, форми та результати його господарської 
поведінки в процесі реалізації економічних інтересів 
[1]. Господарський менталітет має певні властивості 
та функції, що у своєму комплексі формують унікаль-
ність кожної нації.

Відокремлюють три чинники формування гос-
подарського менталітету: історичний, природно-гео-
графічний і релігійний. Найскладнішим і найвпли-
вовішим чинником для господарського менталітету 
українців став історичний чинник, завдяки якому 
з’явилася така його характерна риса, як двоїстість.  
У господарському менталітеті української нації також 
яскраво простежуються й інші його самобутні риси, 

що, зокрема, дозволяє нам відокремлювати його як 
від російського, так і від східноєвропейського. Мо-
жемо стверджувати, що господарський менталітет 
в Україні багатий на перспективні та корисні для 
ведення сучасного господарства риси, залишається 
лише їх культивувати.

Отже, як засвідчують дослідження, господар-
ський менталітет здатен здійснювати суттєвий вплив 
на хід економічних процесів, сприяти їх прискоренню 
чи гальмуванню. Конгломерат позитивних і негатив-
них рис національного характеру українців, сформо-
ваних під впливом сукупності різноманітних чинни-
ків протягом тривалого періоду, своєрідно матеріалі-
зується в процесі формування й відтворення певного 
соціально-економічного середовища, зокрема того, 
яке сьогодні визначає життя пересічного українця. 
При цьому вплив господарського менталітету прояв-
ляється на різних рівнях (табл. 1).

Розглянемо окремі аспекти взаємодії господар-
ського менталітету з економічними змінними 
детальніше [2, с. 31–33].

1. Вплив на мотивацію до праці. Господар-
ський менталітет, матеріалізуючись у процесі вироб-
ничої діяльності, спроможний впливати на процес 
мотивації до ефективної праці та самоорганізації, 
прискорювати чи гальмувати його. Критичний аналіз 
господарського менталітету потрібен, перш за все, 
для пошуку шляхів якісного оновлення його складо-
вих відповідно до вимог ринкової економіки. Якіс-
ною характеристикою господарського менталітету 
має стати спрямування свідомості працівників на 
розвиток своєї конкурентоспроможності в праці, яка 
створює підстави для розвитку конкурентоспромож-
ності та реальної незалежності економіки [6, с. 234].

2. Вплив на стиль керівництва, менеджменту. 
На сьогодні загальновизнаним є той факт, що госпо-
дарський менталітет є одним із найважливіших фак-
торів, що впливають на форми, функції та структуру 
управління. Організація, будучи соціальною систе-
мою, володіє всіма характеристиками того суспіль-
ства, у якому вона функціонує. Люди, що працюють 
в організації, відображають у собі всі особливості на-
ціональної культури, менталітету. У зв’язку з цим ви-
ражене прагнення до колективізму чи індивідуалізму, 
переважання працьовитості або лінощів, ощадливості 
або марнотратства визначають форми і методи управ-
ління, пронизують поведінку, дії управлінців. Таким 
чином, відповідність між менеджментом і менталіте-
том згладжує протиріччя між керівною і керованою 
системами, сприяє подоланню кризових ситуацій.

3. Вплив на формування організаційної куль
тури. Цей вплив господарського менталітету вияв-
ляється в процесі діяльності підприємства в різних 
країнах. У різних країнах з різними національними 
культурами склалися певні моделі управління під-
приємствами. Реформування промислових підпри-
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Таблиця 1

Вплив господарського менталітету на економічні процеси на різних рівнях економічної системи

Рівень впливу Засоби впливу Результат впливу

Нанорівень  
(рівень індивіда)

Традиції родини, взаємодія з референтною гру-
пою, найближчим соціальним оточенням, педа-
гогічним колективом, ЗМІ тощо

Формування ціннісних основ господарської 
діяльності індивіда.  
Зміна мотивації до праці, актуалізація профе-
сійних знань та умінь працівника.  
Трансформація пріоритетів соціально-еконо-
мічної діяльності.  
Подолання розриву (невідповідності) між 
ціннісними уявленнями та реальною еконо-
мічною поведінкою людини

Мікрорівень  
(рівень  
підприємства)

Цінності та норми поведінки колективу та керів-
ника.  
Міжнаціональні відносини та міжкультурне 
сприйняття.  
Система комунікацій на підприємстві.  
Взаємовідносини між підрозділами та співробіт-
никами всередині колективу.  
Організаційна структура підприємства

Становлення і розвиток організаційної куль-
тури.  
Вироблення стилю керівництва, менеджмен-
ту, що відображає особливості національної 
культури, господарського менталітету праців-
ників і керівника підприємства.  
Формування системи соціальної відповідаль-
ності на конкретному підприємстві

Макрорівень  
(рівень держави)

Можливості та потреби економічної системи.  
Реалізація заходів економічної політики держави 
через відповідні інститути.  
Активна діяльність громадських та інших недер-
жавних структур, спрямована, зокрема, на зміну 
негативних рис господарського менталітету 
українців та культивування «корисних» менталь-
них характеристик

Посилення процесів економічної інтеграції 
країни.  
Зростання конкурентного потенціалу країни.  
Розвиток економічної свободи.  
Піднесення економічної активності.  
Зниження терпимості до корупції тощо

Мегарівень (гло-
бальний рівень)

Укладання та реалізація зовнішньоторговельних 
угод.  
Спільна виробнича діяльність.  
Інші форми міжнародного співробітництва

Формування позитивного іміджу країни.  
Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків

ємств є неможливим без наукового пошуку інститу-
ціональних форм, здатних з’єднати соціокультурні 
ментальні особливості людей з їхніми рольовими 
функціями в сучасному виробничо-економічному 
процесі. На основі господарського менталітету фор-
муються такі складові організаційної культури, як 
цінності та норми поведінки, система комунікацій, 
взаємовідносини між підрозділами та співробітника-
ми всередині колективу, трудова етика, система мо-
тивування, система прийняття рішень та контролю 
за їх виконанням, ставлення до інновацій, реакція на 
зміни, позиціонування організації в зовнішньому се-
редовищі, міжнаціональні відносини та міжкультурне 
сприйняття тощо [9, с. 39–40].

4. Вплив на процеси економічної інтеграції 
країни. Розглядаючи умови реформування інститу-
ційної структури України, необхідно враховувати не 
тільки існуючі на сьогоднішній день економічні та 
політичні особливості нашого суспільства, але й по-
передній період його розвитку, зокрема: історію, тра-
диції, психологію та відмінні властивості національ-
ної суспільної самосвідомості. Інтеграційні процеси 
на європейському континенті виникли і розвивалися 
у специфічних соціально-історичних умовах, тому 

спроба копіювати цю модель у зовсім інших умовах 
пов’язана з істотними труднощами. Сформована на 
пострадянському просторі традиція господарювання 
вимагає формування адекватної інституційної осно-
ви інтеграції шляхом розвитку інститутів, що ефек-
тивно формують стимули для інтеграційного співро-
бітництва; сприяють активізації та мобілізації пасив-
них або нейтральних за відношенням до інтеграцій-
них процесів господарюючих суб’єктів; забезпечують 
нейтралізацію негативної дії інститутів дезінтеграції 
на основі подолання суперечностей між інтересами 
інтеграційного об’єднання в цілому та інтересами 
окремих країн-учасниць.

5. Вплив на формування конкурентного по
тенціалу країни. В епоху загального неосяжного спо-
живання індивідуальні особливості члена суспіль-
ства впливають як на створення інноваційного кон-
курентоспроможного продукту, так і на його попит. 
До таких особливостей слід віднести господарський 
менталітет. Саме цим пояснюється той факт, що до 
числа світових економічних лідерів упевнено входять 
ті країни, де духовні цінності переважають над ма-
теріальними, населення характеризується широтою 
поглядів, що сприяє відкритості до нововведень, їх 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

31БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2019
www.business-inform.net

створення та запровадження. Таким людям легше 
відмовитися від старого і прийняти нове, особли-
во нові знання. Наукоємність продукції, як вагомий 
фактор її конкурентоспроможності, залежить, перш 
за все, від основного розробника індивідуума, якого 
характеризують професійний освітній рівень, загаль-
на ерудиція, світогляд (космополітизм, поєднання 
матеріалізму та ідеалізму), рівень володіння інфор-
маційними технологіями. Тенденція індивідуалізації, 
характерна для сучасної економіки, вимагає постій-
ного зростання кваліфікації працівників, і тільки гос-
подарський менталітет здатен забезпечити відповід-
ну мотивацію для такого вдосконалення.

Отже, господарський менталітет здійснює 
вплив на найважливіші компоненти еконо-
мічної поведінки людей на різних рівнях.  

З огляду на це виникає необхідність діагностики мен-
тальних характеристик населення кожної конкретної 
країни, виявлення домінуючих у суспільстві стерео-
типів і цінностей. За результатами таких досліджень 
ми маємо змогу отримати інформацію про реаль-
но існуючі неформальні правила, яка в подальшому 
може бути використана для розробки стратегічних 
і тактичних заходів економічної політики держави. 
Наприклад, частково таку інформацію можна отри-
мати з результатів опитувань у рамках проекту World 
Values Survey (WVS) [10].

Економічна політика держави – це набір ін-
струментів, засобів, дій уряду країни, що здійснюють 
вплив на динаміку макроекономічних показників для 
досягнення суспільно значущих цілей. Господарський 
менталітет належить до ключових факторів, що ви-
значає масштаби, форми і методи втручання держави 
в економічне життя Ефективність заходів економіч-
ної політики держави, успішність економічних і со-
ціальних реформ як в Україні, так і в будь-якій іншій 
країні залежить від правильного врахування особли-
востей господарського менталітету, національного 
характеру загалом, оскільки він формувався протя-
гом століть під впливом специфічних географічних, 
історичних, релігійних, культурних чинників. 

Таким чином, ретельне врахування характерних 
рис та ocoбливостей господарського менталітету на-
ції – необхідна умова для розробки заходів економіч-
ної політики, стратегічних і тактичних планів рефор-
мування та розвитку національної економіки. З огля-
ду на це ментальні впливи необхідно враховувати при 
реалізації заходів державної фіскальної, монетарної, 
зовнішньоекономічної, інноваційної, інвестиційної, 
структурної, регіональної та інших різновидів еконо-
мічної політики.

Вплив на фіскальну політику. Загальновизна-
но, що господарський менталітет суспільства суттє-
во впливає на психологічне сприйняття дій держави 
у сфері справляння податків. Він формує податкову 
культуру громадян, тобто систему знань, цінностей, 

уявлень, що існують у їх свідомості та базуються на 
податкових традиціях, сукупність яких обумовлює 
форму міжсекторної взаємодії платників податків з 
державними інститутами з приводу оподаткування. 
Відповідно, ментальні характеристики платника по-
датків можуть мати два основні прояви в його пове-
дінці: підтримка держави сплатою податків у повно-
му обсязі або максимально можливе ухилення від 
податкового навантаження. Приміром, у країнах із 
соціально орієнтованою економікою (Швеція, Норве-
гія, Швейцарія) існує високий рівень податкової куль-
тури, заходи державної фіскальної політики адекват-
но сприймаються абсолютною більшістю громадян,  
а отже, всі доходи економічних агентів легалізовані, 
а «тіньова» економіка відсутня. Натомість у країнах 
пострадянського простору, зокрема і в Україні, мен-
тальні характеристики, що впливають на податкову 
поведінку, мають протилежну спрямованість. Для 
вітчизняної суспільної практики характерна низька 
податкова дисципліна, суспільство продукує й апро-
бує механізми ухилення від сплати податків, їх «опти-
мізації», громадяни демонструють небажання брати 
участь у державному «перерозподілі доходів» та пе-
реходять у «тінь». Подібні моделі податкової поведін-
ки мають тенденцію до посилення через нестабільне 
економічне середовище, низький рівень життя, прак-
тику щоденного виживання суб’єктів господарюван-
ня та населення, песимістичні очікування реальних  
і потенційних платників податків.

Цілком зрозуміло, що в Україні та інших кра-
їнах з низьким рівнем податкової культу-
ри, домінуванням у суспільстві негативного 

ставлення до податкових платежів при розбудові 
податкової системи і зміні положень податкової по-
літики вкрай необхідно враховувати ментальність та 
психологічні аспекти реакції суспільства на впрова-
джувані зміни. Для відновлення податкової культури 
як похідної господарського менталітету необхідно 
насамперед відновити довіру населення до держави 
та її інститутів, що неможливе без подолання коруп-
ції у владі, формування легітимної (справедливої, 
ефективної, прийнятної для більшості громадян, та-
кої, що забезпечує розвиток, а не стагнацію держави) 
податкової системи.

Вплив на монетарну політику. Інтенсивний 
розвиток економіки, зміна соціального середовища 
детермінує перебудову ціннісних пріоритетів і уста-
новок особистості відповідно до нових соціально-
економічних умов. Гроші, функціональним призна-
ченням яких є вдосконалення процесу товарообміну 
та життєзабезпечення, у наш час стають важливим 
фактором не тільки при виборі професії, кола спіл-
кування, а й способу життя. Якісні зміни, що відбува-
ються в сучасному суспільстві, трансформують еко-
номічну сутність грошей, перетворюють їх на чин-
ник, що видозмінює господарський менталітет нації. 
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Ментальні чинники, що відображають стереотипи 
суспільної свідомості та виявляються в різних фор-
мах грошової поведінки людей, становлять феномен 
монетарної культури.

Розглянемо детальніше впливи монетарної 
культури на поведінку членів суспільства 
та, відповідно, врахування їх у заходах еконо-

мічної політики держави. Монетарна культура як 
складова господарського менталітету впливає на всі 
аспекти поведінки людини, пов’язані з грошима, що 
виражається в діях, спрямованих на отримання, роз-
поділ, дозування та калькуляцію грошових ресурсів 
у процесі обміну. Серед характеристик монетарної 
культури суспільства, необхідних для успішного еко-
номічного розвитку, піднесення фінансової сфери 
держави, варто назвати: повагу до приватної влас-
ності, особисту фінансово-економічну активність, 
ініціативу, гнучкість, адаптивність, підприємливість, 
готовність діяти в умовах конкуренції, готовність 
вкладати гроші в справу, ризикувати ними, відпо-
відальність за прийняті фінансові рішення тощо. До 
чинників, що гальмують становлення та розвиток фі-
нансового сектора економіки, належать такі: відсут-
ність відповідальності за отримані в позику грошові 
ресурси, недовіра до національної грошової одиниці, 
недовіра до фінансових інститутів, емоційне, ірраці-
ональне сприйняття грошей, фінансово-економічна 
пасивність, інертність, бездіяльність.

Поведінковий аспект монетарної культури про-
являється безпосередньо через структуру потреб, 
розподіл благ, поведінку суб’єктів грошових відносин, 
але і безпосередньо відображається на стабільнос-
ті (нестабільності) розвитку сучасного суспільства.  
У сучасній Україні монетарну поведінку більшості 
громадян можна назвати адаптивною, що обумовле-
но постійними змінами умов існування та соціаль-
но-економічного механізму розвитку суспільства,  
а також відсутністю довіри економічних суб’єктів 
один до одного та до фінансових інститутів, що реа-
лізують заходи монетарної політики.

За даними соціологічного дослідження WVS, 
26,4% українців зовсім не довіряють банкам і ще 
41,0% не дуже довіряють [7, с. 11]. Згідно з результата-
ми опитування USAID і Фонду гарантування внесків 
фізичних осіб рівень недовіри до банківського секто-
ра з 2015 до 2017 рр. зріс із 19% до 53%, а частка осіб, 
які мають строковий депозит, знизилася з 26% до 12% 
відповідно. Більше 50% громадян зовсім не тримають 
гроші у банках і лише 2% тримають там більшу час-
тину грошей [4]. Громадяни і бізнес загалом не дові-
ряють державі та її інститутам [5].

До чинників, що суттєво знижують рівень до-
віри до фінансової системи держави, слід віднести: 
негативний досвід минулих років; наслідки та залиш-
кові ефекти кризового періоду; макроекономічну не-
стабільність, негативні тенденції динаміки основних 

макроекономічних показників країни; наявність не-
гативних оцінок щодо перспектив макроекономіч-
ного та монетарного середовища, які провокують 
девальваційні очікування та знижують довіру до на-
ціональної валюти; низький рівень фінансової гра-
мотності населення [8].

Для покращення монетарної культури населен-
ня, підвищення рівня довіри до національної валюти, 
монетарної політики, Національного банку України 
та банківської системи загалом необхідно: зміцнюва-
ти національну грошову одиницю шляхом збільшен-
ня обсягів золотовалютних резервів; розробляти та 
реалізовувати навчальні проекти з метою підвищен-
ня рівня економічної грамотності суспільства; вдо-
сконалювати інституційну структуру; підвищувати 
рівень незалежності Національного банку від уряду 
[3, с. 24–25]. Також необхідно зважати й на те, що мо-
нетарна політика не в змозі самостійно впоратися з 
негативними тенденціями в економіці, тому політика 
центрального банку повинна узгоджуватися з цілями 
уряду – важливим є виважене поєднання монетарної 
та фіскальної політики.

ВИСНОВКИ
Господарський менталітет чинить свій вплив на 

соціально-економічні трансформації на мікро-, мезо- 
та макрорівнях, що проявляється у формуванні мо-
тивів та моделей поведінки індивідів, визначає рівень 
їх економічної активності; дозволяє сформувати різні 
підходи до управління, стилів керівництва, функціо-
нування та розвитку організаційної структури під-
приємства; на основі господарського менталітету 
відбуваються процеси соціалізації економіки країни, 
він сприяє економічній інтеграції країни, формуван-
ню її конкурентного потенціалу, визначає рівень її 
економічної свободи.

Вплив господарського менталітету на соці-
ально-економічний розвиток можна коригувати за 
допомогою заходів з реформування національної 
економіки, які мають передбачати тривалий час для 
суттєвих трансформацій у структурі господарського 
менталітету, враховувати відповідність основних на-
ціональних ментальних рис умовам сучасного ринко-
вого середовища та загальному вектору національної 
економічної політики.

Чинник господарського менталітету здійснює 
вирішальний вплив на економічну свідомість сус-
пільства, формує економічну поведінку його членів 
та визначає напрями їх економічної діяльності, які, 
своєю чергою, сприяють або протидіють економіч-
ному розвитку держави. Виявлення таких елементів 
і врахування їх особливостей при формуванні на-
прямів економічної політики відіграє важливу роль, 
оскільки дозволяє розробити та застосувати такі 
важелі впливу на економіку, які відповідають «духу» 
народу, сприяють кумуляції його енергії на розбудову 
нової реальності.                   
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