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Головна мета при роботі з боржниками: 

• затвердити платіжну дисципліну при максимальному 
збереженні позитивних відносин  між співвласниками 
та авторитету керівництва ОСББ. 
 

• Немає нічного більш безглуздого, 

нераціонального, безвихідного, ніж сусідські 

війни 

• Психологічно здорові розумні люди, які 

мешкають в одному будинку, приречені на 

добросусідські відносини. 
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Злагода або конфлікт: що вигідніше? 

• Соціально-наукова теорія ігор довела, що 

спільне збагачення,  процвітання на 

довготривалій основі може бути тільки 

при спільному поєднанні зусиль, при 

відносинах партнерства і співробітництва.  

• І навпаки, затяжні конфлікти між 

керівництвом ОСББ та деякими 

співвласниками призводять до значних 

втрат, які несуть усі конфліктуючі 

сторони.  3 



До якого ідеалу слід прагнути наблизитися?  

Боротьба з боржниками в ідеалі має 

бути такою, щоб встановити 

високу платіжну дисципліну, при 

чому практично ніхто не має 

відчувати себе побореним, 

примушеним, зґвалтованим.   
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Як цього досягти? 



Чому люди платять внески в ОСББ?  

Назвіть причини й мотиви. 
 

5 

Запитання:  

 



• Щоб підтримувати будинок в належному стані… 

• Щоб жити по-людські 

• Тому що соромно не платити, жити за рахунок інших 

• Щоб не сварив голова ОСББ 

• Щоб уникнути санкцій 

• Усе одно змусять платити…. 

• Усі платять, так прийнято 

• Платять, тому що це правильно, розумно,  

по совісті… 
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Людина не народжується з переконанням, що треба  платити.  

Усі ці думки треба було певним «творцям порядку» «вкласти» в голови 
співвласникам, зробити стійкими переконаннями, підтвердити 
правильність таких суджень на практиці.  

Тобто, затвердити норму «платити внески». 



Хто “створює” високу платіжну дисципліну в ОСББ? 

 • Дотримання людьми певної норми (наприклад, вчасно платити 

внески на утримання житла, не смітити у під’їзді тощо ) – це 

завжди штучно створений соціальний феномен.  

• Тобто, треба комусь спеціально потратити час, зусилля, енергію, 

щоб люди стали дотримуватися норми.  
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Хто “творці” того, що люди 

платять внески? 



“Творці” платіжної дисципліни 

• Держава через законодавство та 

судову систему 

• Держава і НДО через просвіту, 

інформаційну роботу 

• Правління ОСББ 

• Актив ОСББ 

• Самі співвласники 
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•Порядок сам по собі не з’являється. Самі по собі розмножуються тільки 

безпорядки при байдужому ставленні всіх навкруги.  

•Якщо є багато співвласників, які відхиляються від норми (наприклад, не 

платять), це означає, що ті люди, хто ініціюють, встановлюють, 

підтримують порядки, недопрацювали або діяли неефективно, 

неправильно.  



Трохи теорії, корисної для розуміння того, чому людина відхиляється 

від нормативно приписаної поведінки  

(не сплачує внески, смітить у під'їзді, порушує тишу вночі тощо). 

• Відповідь на питання: «Чому люди дотримуються певної норми, 

правила?»  торкається білих плям сучасної соціології та психології, 

які стали очевидними тільки в останні роки. 

•  Вчені шукали причини відхилень від нормативної поведінки. І раптом 

усвідомили, що вони дуже поверхово знають, чому люди 

дотримуються норм.  

• Зрозумівши нормативну поведінку, можна пояснити й відхилення.  
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Наукові пояснення механізму, завдяки якому норми регулюють 

поведінку.  

 ТРАДИЦІЯ, ЗВИЧКИ, АВТОМАТИЗМ: Так роблять усі 

•  Люди автоматично підкоряються нормам, тому що так прийнято більшістю.  

СОРОМ: Порушувати норми соромно 

• У процесі соціалізації людина засвоює норми, і далі (за мовчазним 
припущенням, завжди) почуття провини, сорому у разі порушення норм 
стримує людину у межах цих норм.  

ПОБОЮВАННЯ САНКЦІЙ: Люди дотримуються норм, щоб уникати санкцій.  

• Норми є обмеженнями, і вони інформують людину, що деякі його дії потягнуть 
за собою певні санкції. Раціональна людина буде намагатися уникати санкцій, а 
отже, дотримуватися соціальних норм. 

МОРАЛЬ: Дотримуватись норм морально, правильно 

•Людина осмислює норми з точки зору моралі, у термінах добре-погано, по-
совісті або безсовісно, у благо або на зле. 10 



Поведінка людей не пояснюється чимось одним з вище 

перелічених! 

Значна частина людей підкоряються нормам автоматично, не розмірковуючи,  “тому що 
так прийнято”. Відхилення від норми викликає  у них невизначені побоювання, “як би 
чогось за це не було!” 

Люди по-різному чутливі до почуття сорому. 

Є такі, хто раціонально оцінюють можливість та характер санкцій, вигоди від порушення 
норми та приймають рішення щодо власних дій. Страх “як би чогось мені за це не було” 
і сором на них не впливають значною мірою. Вони побоюються втрат від санкцій, але 
звикли ризикувати. 

Тільки дуже незначна частина людей осмислює норми та правила з точки зору моралі, 
совісті, Вищого Добра.   
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Не варто розраховувати на моральність, добропорядність людей 

щодо дотримання норми.  

 Дослідження Нуннер-Винклер:  

• Слід розрізняти розуміння людиною вимог норми та розвиток моральної мотивації 

дотримання норми.  

• Перше розвивається у переважної більшості людей у дитячому віці. 

• Друге (як голос совісті) розвивається тільки у невеликої частини людей. 

• Отже, не слід сподіватися на автоматичне додержання норм більшістю людей на 

підставі їх засвоєння, адже у них розвинуто тільки розуміння вимог норми, а не 

мотивація їх безумовного дотримування.  
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При роботі з боржниками не варто 

апелювати до голосу совісті, моралі, адже 

ті, хто його мають, практично всі платять, а 

ті, хто не платить, не знають, про що ви 

говорите. 



• Поведінка варіює залежно від типу особистості (її головних 

цінностей-цілей, мотивації) та ситуації.  

• Що більше впливає на поведінку, тип особистості чи ситуація, в 

якій людина вибирає варіант дії? 

• Однозначна відповідь: соціальна ситуація більшою мірою 

структурує та визначає поведінку людини, ніж її особистісні 

риси. 
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Соціальна ситуація 

впливає непомітно, 

автоматично 

підштовхуючи людину до 

певної дії. 



Які ми можемо зробити висновки щодо роботи з 

боржниками?  

 • У кожної людини є свої причини та мотивація платити або не 

платити внески.  

• Механізм дії норми “платити” залежить від низки 

особистісних характеристик людини, які слід ретельно 

дослідити та типологізувати. 

• Треба навчитись розпізнавати тип особистості боржника та 

його мотивацію, щоб впливати на нього ефективно.  

• Найважливіше  -  створити в ОСББ особливу соціальну 

атмосферу - ситуацію, яка автоматично підштовхує людей до 

сплати внесків. 
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Типологія людей за ступенем осмислення 

установленого нормативного порядку  

 • Переважна більшість людей 

(“маса”) глибоко не замислюються 

щодо мети та суті багатьох 

установлених норм та правил.  

• Інші ж знають про істинну мету так і 

стільки, скільки необхідно для  їх 

діяльності на певній соціальній 

позиції. 
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Ідеологи 
нормативного 

порядку 

Стражі нормативного 
порядку 

Раціональні діячі 

Маса 



Характеристика типів 

1) «творці, ідеологи порядку» запроваджують або навіюють норми 

та правила;  

2) «стражі порядку» забезпечують суспільне єднання, вимагають 

дотримання норм;  

3) «раціональні діячі» знайомі з встановленим порядком у тій мірі, 

що потрібна для їх практичних цілей;  

4) «маса», для якої установлений соціальний порядок існує у формі 

звичних традицій без осмислення їх мети та сутності.  

Кожна з цих категорій має свій механізм дотримання або ухилення 

від  норм. 
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В ОСББ є всі ці 4 категорії.  

 
• Є люди, які започатковують порядки (голова та члени правління, 

авторитетні лідери). 

• Є активна частина співвласників, які підтримують дотримання 

норм, роблять зауваження порушникам.  

• Є ті, хто перевіряють правила на міцність, намагаючись 

порушувати їх; вони зважують втрати від санкцій /вигоди від 

дотримання і раціонально приймають рішення.  
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•    І переважна більшість, «маса», яка діє 

автоматично, тому що так прийнято.  



Боржники можуть з’явитися в кожній категорії 

 Яка мотивація не платити у людей з цих категорій?  

Як впливати на боржника з кожної з цих категорій? 

• Для маси… 

• Для раціональних діячів… 

• Для «стражів порядку» … 

• Для «ідеологів порядку»… 
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Типологія людей за домінуючими цінностями/цілями 

Типологізація за 2 критеріями: 

1) спрямованість на турботу 

про себе  або про 

колективне благо (Я- або 

МИ-орієнтація); 
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2) короткотермінові або довготермінові цілі.  



4 типи людей за домінуючими цінностями/цілями  

Короткотермінова орієнтація 

«турбота про теперішній 

стан» 

Довготермінова орієнтація 

«турбота про майбутнє» 

«
М

и
»

-
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Жити, щоб усім подобатись 

зараз: соціальне схвалення, 

«добра слава», «поводитися 

відповідно нормам»  

Забезпечити всім стале існування в 

майбутньому – загальне благо, 

моральне задоволення, відповідність 

моральним та духовним принципам  

«
Я

»
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р
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, 

су
п
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т
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Жити сьогоднішнім днем і для 

себе: задоволення саме зараз, 

добре самовідчуття  

Забезпечити власне майбутнє: 

покращити власні дефіцитні ресурси, 

такі як гроші, статус,  здобути знання, 

навички  20 



Як розпізнати тип людини?  

По висловлюванням, минулим та нинішнім діям; по тому, до 

чого він/вона прагне.  

 

Вправа.  

Рольова гра. Робота в команді.  

В ОСББ є кілька боржників. Наведені соціальні портрети та 

психологічні характеристики боржників.  

Запропонуйте методи впливу для кожного з них з урахуванням 

зрозумілих їм цінностей?  
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Боржники ОСББ (колишнього ЖК) 
• Віктор Погрібний, 50 років. Борг 5000 грн. Власник трикімнатної квартири, проживає 

разом з дружиною та підлітками-дітьми. Дружина не працює. Власник кафе і ресторану, 

що примикають до будинку та мають загальну з будинком систему водопостачання та 

водовідведення. П'ять років тому посварився із колишнім головою ЖК і перестав платити.  

• Микола Федотов, 40 років. Борг 3000 грн. Наркоман і алкоголік з великим «стажем». 

Живе один у двокімнатній квартирі. Батьки – пенсіонери, з останніх сил намагаються його 

утримувати. У нього великі борги за всіма комунальними послугами, електрику 

відключено. У Миколи повна деградація та явні проблеми з психікою, з дому виходить 

тільки за черговою дозою. 

• Майк Джайн, 40 років, індус, власник фірми, що займається фармацією. Має в будинку 2 

квартири, переобладнані у двоповерхове житло. Нещодавно розлучився з дружиною, яка 

зараз в будинку не живе. За одну платить із запізненням у 3-4 місяці, за другу – борг 2000 

грн. Десять років тому мав проблеми з правоохоронними органами через свою діяльність, 

був «у бігах» 9 років. Повернувся. Розмовляє нахабно, мовою вимог: «А за що платити? 

Ліфт постійно ламається, взимку – холодно, сусіди - ідіоти і т. п.» 
  22 



• Михайло та Марія Бесонови, батько і донька. Михайло – один з колишніх голів ЖК. 

Його з позором переобрали за безгосподарність та авантюри на межі закону. Має 

образу на співвласників, вважає, що вони всі йому винні, а він так багато для них 

зробив! Він працює в госпчастині музею природи, вона – у податковій. У квартирі не 

проживають, здають іноземцю, який має поруч магазин секонд-хенду. Стверджують, 

що грошей на внески на утримання житла в них немає, житло не здають, просто 

пустили пожити друга. Правда, цей орендатор раніше “був другом” власників 20, 38 

та 69 квартир у цьому будинку, а Марія носить дорогу норкову шубу… 

• Галина Іванівна, 75 років, пенсіонерка, мешкає з чоловіком, який важко хворіє. Вона 

– колишній заступник завідуючого крупного медичного закладу з економічних питань, 

він – колишній директор заводу. Живуть бідно, запаси “з'їла” хвороба чоловіка. 

Оформляти субсидію не дозволяє гордість.  Борг – 500 грн. 

• Марина Борисівна, 60 років, лікар, мешкає на останньому поверсі. Поважна 

людина, має авторитет у співвласників. Відмовилась платити у знак протесту, тому 

що дах над її квартирою тече, в квартирі пліснява. 
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Три загальних правила спілкування з боржниками 
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1. Підтримка постійного контакту з боржником.  

• Ведучи регулярне спілкування з боржником, ви постійно тримаєте 
його «в тонусі» і руйнуєте можливі ілюзії на тему того, що боргова 
ситуація «сама собою розсмокчеться».  

• Полегшити виконання цього завдання може використовувати техніки 
«інформаційний привід».  

Під інформаційним приводом 

розуміється будь-який привід, що 

послужив причиною дзвінка або 

візиту до боржника. 



Три загальних правила спілкування з боржниками 

2. Утримання мети спілкування і твердої позиції в ході всього 
процесу спілкування 

• Психологічно ставши на позицію боржника, поспівчувавши 
йому і т. п. дуже складно повернутися до більш чіткої і 
жорсткої позиції щодо строків та порядку повернення боргу.  

• Саме тому вам в ході переговорів важливо утримувати в полі 
уваги поставлену мету.  
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Щоб це було простіше зробити 

можна повісити в поле зору на 

робочому місці табличку зі словами 

«Моя мета - стягнути борг!» 



Три загальних правила спілкування з боржниками 

3. Конкретика домовленостей  

• Будь-які домовленості з боржником про терміни, 
порядок, спосіб і т. п. повернення боргу повинні бути 
максимально конкретними.  

• На будь-які «туманні» відповіді боржника «заплачу...», 
«пізніше...», «через деякий час...» тощо ви повинні 
задавати питання «Коли?» і «Як?».  

• Дані питання мають прямо таки чарівну дію. З одного 
боку, вони спонукають боржника відповідати чітко і 
конкретно, тобто позбавляють його ілюзії «запудрити» 
мізки, а з іншого боку допомагають вам утримувати 
мету спілкування і вимогливу позицію. 
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Вплив соціальної ситуації на дотримання норм 

• Соціальна ситуація, “атмосфера” може впливати на 

поведінку людини, роблячи деякі дії більш ймовірними. 

• Соціальна ситуація може діяти як фрейм (рамка,основа), 

який підштовхує до вибору певних дій. 

• Фрейм відповідає головним цінностям/цілям тих людей, хто 

“править бал”, нав'язуючи оточенню свої ідеали поведінки. 
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Фрейм вмикає себе 

автоматично, так, що людина 

зазвичай не усвідомлює його 

вплив. 



Ідея фреймів вносить дещо нове в пояснення того, як діють 

норми:  
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• На першому етапі індивід визначається 

щодо цільового фрейму в даній ситуації. 

• Визначення фрейму є автоматичним, 

неусвідомлюваним.  

• Фрейм, якщо він підтримується, сам 

інсталює себе у ситуації вибору дії.  

• На другому етапі людина, залежно від 

фрейму, визначається щодо доречного та 

допустимого репертуару дій. 



Домінування фрейму соціальних досягнень 

Фрейм 
соціальних 
досягнень 

Фрейм соціального 
схвалення 

(нормативний) 

Фрейм індивідуальних 
досягнень 

Фрейм індивідуального задоволення 
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Які висновки для платіжної дисципліни в ОСББ?  
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1)Платіжна дисципліна дуже залежить від ситуації в ОСББ, морально-

психологічного клімату, або домінуючого фрейму. 

2) Для забезпечення платіжної дисципліни слід встановити і підтримувати 

відповідний фрейм, соціальну основу, в якій людина робить вибір – 

платити чи ні. Такий фрейм має унеможливлювати вибір «не платити». 

 3) У жодному разі не допускайте 

посилення нижнього фрейму, 

коли люди починають жити 

сьогоднішнім днем та не 

зважаючи на спільні інтереси 

співвласників.  

Не давайте “кермувати” 

боржникам!  



• Для платіжної дисципліни, як для сталого розвитку ОСББ, 

важливо встановити та підтримувати останній (найвищий) 

фрейм – зробити домінуючою орієнтацію на спільне благо.  

• Як це робити, якщо, як доведено, тільки одиниці морально 

оцінюють свої дії і дбають про спільне благо ОСББ?  
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Відповідь – створити 

поєднання рівнодіючих 

зусиль. 



• Правильно встановлений фрейм 

соціальних досягнень забезпечує тим, 

хто платить, і задоволення, і 

впевненість, і матеріальні вигоди, 

особисте благополуччя зараз і в 

майбутньому, і соціальне схвалення, і 

моральне задоволення.  
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Тим, хто все ж таки не платить – страх, сором, втрати, 

соціальний осуд, моральні страждання.  

Фрейм треба підтримувати на постійній основі.  

Це і є одна із складових управління такою 

соціальною структурою, як ОСББ. 



Які заходи слід вжити, щоб започаткувати й підтримати в 

ОСББ фрейм соціальних досягнень?  

 • Як встановити фрейм, який сприяє турботі про свій будинок 

та своєчасній сплаті внесків? 
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Рекомендації: 

• Привчіть співвласників думати про будинок 
як про певну цілісність 

• “Одухотворіть” свій будинок, додайте йому 
сакральний зміст 

• Випромінюйте щиру любов до свого 
будинку, заразіть нею інших співвласників  
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Рекомендації: 
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•  Обговорюйте проблеми будинку з 

іншими співвласниками, створюйте 

армію прибічників-однодумців, 

“стражів порядку”. 

•  Дійте разом! Випромінюйте оптимізм 

та впевненість в успіху.  

• Показуйте, що мета – комфортне проживання та впевненість у 

майбутньому – реальна і досяжна мета, слід тільки зробити 

наступне…(конкретні заходи) 

• Заохочуйте тих, хто вчасно платить та  дбає про будинок.  

• Час від часу демонструйте всім, що санкції за недотримання норм 

діють. 



Фрейм має працювати, а саме:  

 

ті, хто дотримується норм оплати та проживання в будинку, 

мають   отримувати: 

1) повагу, соціальне схвалення;  

2) впевненість в тому, що вартість та цінність його житла 

поступово підвищується через турботу про будинок;  

3) комфортні умови проживання.  

А для тих, хто організує порядок - моральне задоволення, чисту 

совість та впевненість доброму майбутньому свого будинку 
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Дякую за увагу! 
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yasvezh@ gmail.com    (095) 39-105-79 
 


