
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
 читай, 
  аналізуй, 
  спостерігай, 
   опановуй, 
   підкорюй,  
    імпровізуй, 
      самовдосконалюйся ! 

 

науково-виробничий журнал 

 

№ 3 (27), 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сєвєродонецьк 2017



 

 

ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕФОРМ 

№ 3 (27) 2017 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ 
 

ЗАСНОВАНО У 2010 РОЦІ 
 

Засновник Східноукраїнський  

національний університет імені  

Володимира Даля 
 

Журнал зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації  

Серія КВ № 19842-642 ПР 

від 19.03.2013 р. 
 

ISSN 2221-8440 

TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC 

REFORMS 

№ 3 (27) 2017 

THE SCIENTIFIC AND PRODUCTION 

JOURNAL 

WAS FOUNDED IN 2010 
 

Founder Volodymyr Dahl East Ukrainian 

National University 

 

Registered by 

the Ministry of Justice of Ukraine 

 

Registration Certificate 

КВ № 19842-642 ПР 

dated 19.03.2013 
 

ISSN 2221-8440 

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть  

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  

доктора та кандидата наук (економічні науки).  

Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. 
 

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами :  

Ulrich's Periodicals Directory (Нью-Йорк, США), Research of Bible (Токіо, Японія),  

Index Copernicus International (Варшава, Польща), 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), (Москва, Росія)  

Ліцензійна угода № 210-04/2013 від 25 квітня 2013 р. 

Scientific Indexing Services (США – Австралія), 

Google Scholar , International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Малазія). 

Головний редактор: Калінеску Т. В., докт. екон. наук, проф. (Україна). 

Відповідальний редактор: Ліхоносова Г. С., канд. екон. наук, доц. (Україна).   

Редакційна колегія: Вартанова О.В., докт. екон. наук, проф. (Україна); Гамс Е. канд. екон. наук 

(Естонія); Даніч В.М., докт. екон. наук, проф. (Україна); Д’яченко Ю.Ю., докт. екон. наук, доц. 

(Україна); Заблодська І.В., докт. екон. наук, проф. (Україна); Закжевський Ю., канд. екон. наук 

(Польща); Сотіров С., докт. техн. наук, проф. (Болгарія); Канцявічіус С., канд. екон. наук (Літва); 

Костирко Л.А., докт. екон. наук, проф. (заступник головного редактора) (Україна); Надьон Г.О., 

докт. екон. наук, проф. (Україна); Рамазанов С.К., докт. екон. наук, докт. техн. наук, проф. (голова 

редакційної колегії) (Україна);  Стемплєвська Л., канд. екон. наук (Польща); Сегаль Б., канд. екон. 

наук (Угорщина); Хаморі Б., докт. екон. наук, проф. (Угорщина); Шаріпова О.С., докт. екон. наук, 

проф. (Україна); Чиж В.І. докт. екон. наук, проф. (Україна). 
 

Відповідальний за випуск: Рамазанов С.К., докт. екон. наук, докт. техн. наук, проф. (Україна). 
 

Рекомендовано до друку та поширенню в мережі Internet 

Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

(протокол № 1 від 29 вересня 2017 р.). 
 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств,  
організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлювані у статтях думки можуть не 

співпадати з точкою зору редакційної колегії та не покладають на неї ніяких зобов’язань. 
Передруки і переклади дозволяються лише за згодою авторів та редакційної колегії. 

 

ISSN 2221-8440 
 

© Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2017 

© Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017 

http://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=22218440&uid=re6300
http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2458
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site:irbis-nbuv.gov.ua&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC&hl=uk


 

 

- 3 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 

Е
К

О
Н

О
М

І
Ч

Н
И

Х
 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

Номер пропонує 
 

БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
Калінеску Т. В.  
З вірою, надією та любов’ю          5 
 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 

 Економіка та підприємництво 

Kievich A., Morunova G. 
Proactive budgeting is a tool for effective municipal programs       6 
Котлячков О. В. 
Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников    11 
Солодовников С. Ю. 
Экономическая система и институциональные матрицы: реально-онтологическая иерархии 20 
Чернявська Є. І.  
Управління розвитком трудового потенціалу: інституціональні аспекти     29 
 

 Управління сучасним підприємством 

Виногоров Г. Г. 
Совершенствование классификации видов отчетности       35  
Калінеску Т. В. 
Методологічні та прагматичні аспекти сучасної інноваційної активності підприємств   42 

Клековкин Л. И.  
Влияние уровня самоорганизации фирмы на эффективность бережливого производства    49 

Костирко Л. А. 
Фондові інструменти формування капіталу суб’єктів господарювання:  
тенденції, проблеми, пріоритети           57 
Оглобліна В. О. 
Економічні важелі відновлення ефективних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства  66 
Уманська Ю. М. 
Теоретико-методологічні засади визначення сутності стратегії  
резурсозбереження промислових підприємств         72 
 

 Соціальна економіка 

Павлов К. В.  

Норма и патология в социально-экономической сфере       77 
Пономарьова І. В. 
Стратегічні імперативи регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення 
демократичних перетворень суспільства        82 

 Економіка регіону 

Бурлуцька С. В., Бурлуцький С. В. 
Менеджмент природних ресурсів в контексті концепції сталого розвитку     88 
Васильченко А.О. 
Формирование туристического кластера как элемента устойчивого развития региона 

(на примере Пинского Полесья)          94 
Мустафаев А. А. 
Основные задачи развития АПК северного региона         101 
Стиров М. М. 
Финансовые ресурсы предприятий в экономике Республики Коми России     108 

 Міжнародні економічні відносини 

Репкин С. Б. 
Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте республики Беларусь  115 
Усоский В. Н. 
Денежно-кредитная политика Национального банка Беларуси в 2010-2016 гг.     125 
 

НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
Міністерство освіти і науки України оголосило про намір 
широкої реформи освітніх законів, 28 вересня 2017 р.       132 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА 

З нагоди Дня народження проф. Павлова К. В.        133 
 
 

РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ  РЕКОМЕНДУЄ 

Нові видання економічної літератури         135 
 

ВІДОМОСТІ  ПРО  АВТОРІВ  
ВИМОГИ щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу 
«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ»



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 
 - 4 - 

 

Sentence of number 
 

BLOG SHEFF-EDITOR 
Calinescu Тetyana  
With a Believing, Hope and Love           5 
 

TOPICAL SUBJECTS 

• Economics and Business 
 

Kievich A., Morunova G. 
Proactive budgeting is a tool for effective municipal programs       6 
Kotlyachkov O.  
Peculiarities of the method of calculating the cost of the production of forest departments   11 
Solodovnikov S. 
Economic system and institutional matrix: a real-ontological hierarchy     20 
Chernyavskaya E. 
The management of labor potential development: institutional aspects      29 

• Management of Modern Enterprise 

Vinogorov G. 
Improving classification of types of reporting         35 
Calinescu T. 
Methodological and pragmatic aspects of modern innovative activity of enterprises   42 
Klekovkin L. 
Influence of the level of self-organization of the firm on the efficiency of the cooking production 49 
Kostyrko L.  
Stock instruments of capital formation of business entities: trends, issues, priorities   57 
Ogloblina V. 
Economic human restoration of effective financial and economic results of the business of the enterprise 66 
Umanska Y. 
Theoretic and methodological principles of determining the essence of the  
resource saving strategy for industrial enterprises       72 
 

• Social Economy  
 

Pavlov K. 
Norm and pathology in the socio-economic sphere       77 

Ponomarova I. 
Strategic imperatives of regional socio-economic policy on self-sufficiency  
of democratic transformations of society         82 

• The economy of the region 
 

Burlutska S., Burlutskiy S. 
Natural resources management in the context of the sustainable development concept    88 
Vasylchenko A.O. 
Formation of a tourist cluster as an element of sustainable development of the region 
(on the example of Pinsk Polissya)          94 
Mustafaev A. 
The important problems of the agricultural complex in the northern region    101 
Styrov M. 
Financial resources of the enterprises in economy of Komi Republic Russia    108 
 

• International Economic Relations 
 

Repkin S. 
Institutional foundations of functioning the market model in the sports of Belarus   115 
Usoskiy V. 
Money-credit policy of the national bank of Belarus in 2010-2016     125 

NEWS SCIENCE AND PRACTICE  
Ministry of Education and Science Ukraine announces 
the way of a wide reform educational law, 28 September 2017      132 

CONGRATULATIONS TO THE JUBILEE 

On the occasion for birthday Prof. Constantin Pavlov        133 

EDITORIAL BOARD RECOMMENDS 

New edition of economic literature          135 
 

INFORMATION ABOUT AUTHORS  
 

REQUIREMENTS 
the content and the articles to scientific production journal 
"TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORM"  



 

 

- 5 -  

Ч
А

С
О

П
И

С
 

Е
К

О
Н

О
М

І
Ч

Н
И

Х
 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 

З  в і р о ю ,  н а д і є ю  т а  л ю б о в ’ ю  
 

У цьому номері ми можемо вже констатувати той факт, що наразі виповнилось 

три роки як редакція журналу разом з вишем, який є його засновником, переміщений 

на підконтрольну Україні територію. Не можна сказати, що ці роки минули без про-

блем, розчарувань та втрат. Та все це має відношення не стільки до наукової якості 

журналу, який тільки додає у визнанні і залученні його до міжнародних науково-

метричних баз, а завдяки цьому наші автори мають можливість підвищувати індекс 

цитування своїх праць, а їх розробки й досягнення стають відомими усьому світу. 

Мова йде про людський фактор, про зневіру, яку переживає кожен член редакційної 

колегії; загублену довіру до політики переселенців, яку проводить держава й Мініс-

терство освіти і науки України до переселених вишів; про безкінечні очікування, коли 

нарешті закінчаться воєнні дії та більшість переселенців будуть мати змогу поверну-

тися до своїх домівок, коли закінчиться негативне ставлення до переселенців, що 

примушує після усіляких поневірянь покидати професіоналам все те, до чого присто-

совувались ці три роки та повертатися назад, бо закінчується віра і надія в добре, віч-

не і розумне. Бо той, хто не переніс усіх випробувань переселенців, їх моральних і фі-

нансових втрат, не може зрозуміти й відчути усі сподівання переселенців. 

Проте життя продовжується не зважаючи ні на що. І це чудово, що ця подія збі-

гається з християнським знаменним святим днем «Віри, Надії і Любові і матері їх Со-

фії».Тому віримо, що доживемо до мирного неба над Донбасом. Маємо надію, що 

зміниться ставлення усього оточуючого середовища (людського, регіонального і на-

ціонального) до переселенців і це не буде одноразовою акцією. І доводимо свою най-

щирішу любов до усіх тих, хто допомагає нам кожен час, кожен день і всі ці роки ві-

рить нам, підтримує нашу впевненість, що усі надії і бажання обов’язково здійснять-

ся. Бо кожна людина не втрачає надію, поки вона рухається вперед… То ж віримо і 

надіємося, що ми разом з нашими читачами, авторами, офіційними і неофіційними 

друзями рухаємось вперед з вірою в найкраще і з любов’ю до усіх, хто поряд з нами. 

 

 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т. В. Калінеску 
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ 
 

 Економіка та підприємництво 

UDC: 336.225 

KIEVICH A., MORUNOVA G. 

 

PROACTIVE BUDGETING IS A TOOL FOR EFFECTIVE  

MUNICIPAL PROGRAMS 

 

In conditions of strategic planning at the municipal level development the issues of effectiveness of 

municipal program and determination of the optimal amount of financial provision are being actualized. Us-

age of modern economic theories (Theory of public choice, Theory of constitutional economy, Theory of 

budgetary federalism, Theory of city economy etc.) allows to determine optimal amount of social benefits 

and costs while municipal program planning. A new tool for optimization is public participation in budgeting 

process – proactive budgeting. The approach makes possible increase of effectiveness of municipal programs. 

Keywords: local social benefit, social costs, effectiveness of municipal programs, financial provision, 

proactive budgeting. 
 

Introduction. In conditions of strategic 

planning at the municipal level development 

the issues of effectiveness of municipal pro-

gram and determination of the optimal 

amount of financial provision are being actu-

alized. In practice, amount of financial provi-

sion in budget sphere more often is deter-

mined by cost or resource method. However, 

in our opinion while planning municipal pro-

gram it is necessary to apply the basic rule of 

effectiveness: optimal is such amount of ac-

tivities which marginal social benefit is equals 

the marginal social costs. The approach has 

allowed to reveal new tool for optimizing 

municipal programs. 

Literature review. Nowadays, in scien-

tific works of domestic and foreign researches 

are widely considered most aspects of local 

self-government, organization of municipal 

finances, which creates a sufficient theoretical 

basis for the research. The theory of public 

choice, constitutional economics (J. Buchanan, 

G. Tullock) [1], the theory of budgetary fed-

eralism (Chiba Tibu, R. Musgrave, U. Oates) 

[3], modern studies in the field of urban eco-

nomics (O'Sullivan A.), The work of domestic 

scientists (IV Babichev, Y. Dubrovskaya, GA 

Gadzhiev AA Mishin, and others) became the 

basis for determining the optimal (effective) 

amount of funding for municipal programs. 

In the process of research, general sci-

entific methods were used: analysis, synthesis, 

comparison, analogy, modeling, econometrics. 

The purpose of the article. In our 

opinion, since it is the system of local self-

government that makes it possible to identify 

the preferences of residents for various public 

goods, public participation of citizens in the 

budget process - initiative budgeting, can be-

come a new tool for increasing the effective-

ness of municipal programs, the way to opti-

mization of the ratio of local social goods 

(benefits) and social costs. 

Statement of the main material of ar-

ticle. Let’s consider in which way to apply 

basic effectiveness rule (optimal is such 

amount of activities which marginal social 

benefit is equals the marginal social costs) 

while planning of financial provision of mu-

nicipal programs. 

To determine the optimal level, it is 

necessary to know the marginal social bene-

fits of the local public good. Let us illustrate 

what has been said on a simple example, often 

encountered in objectives of the city economy. 

For example, within the framework of imple-

mentation of the municipal program of green-

ery of the territory, the settlement should de-

cide how many trees need to be planted. For 

some reasons, different groups of citizens 

have different needs for greening the territory, 

which is expressed in the unequal marginal 

benefits received from the number of trees by 

citizens. Assume the opinion of citizens, ac-

cording to this program, can be divided into 

three main groups. In this way, the first group 

estimates the marginal benefits (MB) of plant-

ing one tree at 400 rubles, the second one at 

240 rubles, the third at 160 rubles. According 

with the principle of reducing marginal utility, 
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the value of each subsequent tree is reduced 

in the first group by 50 rubles, in the second 

group by 30 rubles, in the third group by 20 

rubles. Let us summarize this data in Table 1. 

T a b l e  1 

Marginal benefits from planting trees 
Group of 

citizens 

The 

firs 

tree 

The 

second 

tree 

The 

third 

tree 

The 

forth 

tree 

The 

fifth 

tree 

The 

sixth 

tree 

The 

seventh 

tree 

The 

eighth 

tree 

The first 400 350 300 250 200 150 100 50 

The second 240  210  180  150  120  90  60  30 

The third 160  140  120  100  80  60  40  20 

MSB 800  700  600  500  400  300  200  100 

Source: developed by the author 

 

Suppose also that the planting of each 

tree is associated with a cost of 300 rubles, 

that is, the marginal social costs of planting 

one tree (MSC) are 300 rubles, and these 

costs are constant. Based on the available in-

formation, we can conclude that if a decision 

on the number of necessary trees is taken in-

dividually by each group, three trees will be 

planted in the settlement. All of them will be 

paid by the first group, because only they 

have the willingness to pay for the trees for 

the first three seedlings not less than the price 

that must be paid for each seedling. And now 

remember that the tree (gardening of the terri-

tory) is a local public good. Since the public 

good is characterized by non-competitiveness, 

all consumers can simultaneously consume it 

with full success. Therefore, the curve of 

market demand for local public goods is the 

sum of the benefits received by all consumers 

for each amount of the good. 

Effective production of local public 

goods will be realized under the condition: 

MSC = MSB = ΣMB, where MSC - the mar-

ginal social costs of production of local public 

goods; MSB - the marginal social benefits of 

using the local public good; ΣMB is the sum 

of the marginal individual benefits from the 

use of the public good. In this way, an effec-

tive number of trees, which should be planted, 

will be 6 seedlings (Fig. 1.). Exactly with 

such amount of trees the magnitude of the 

marginal public benefits from trees will be 

equal to the marginal costs associated with 

their planting. 

 

 

Fig. 1. Optimal and equilibrium supply of local social good 

Source: developed by the author 
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Suppose that greenery of settlements 

has the following characteristics: 

1. Lack of high tree seeding density. In 

a certain range of use of plantations, their area 

is sufficiently small and therefore there is no 

high tree seeding density. 

2. Lack of overflow between settle-

ments. Plantings do not create benefits or 

costs for residents of other areas. 

Under these conditions, the green terri-

tory is exclusively a local public good. If 

there is no high tree seeding density, then all 

three groups of citizens can enjoy the planta-

tions; If there is no overflow, then there is no 

need to worry that citizens of other territories 

can take advantage of these benefits. At any 

value, less than 6 - residents of the settlement 

will be willing to pay more than 300 rubles 

for an additional tree. Suppose that at first on-

ly one tree was planted (сan be any examples 

with local public goods: installation of street 

lamps, allocation of acres of lands to the park, 

etc., the principle remains the same). At this 

point, the willingness to pay for the planting 

of trees (Picture 1) is at 800 rubles, and the 

costs are only 300, so planting additional trees 

will bring significant net benefits. Similarly, 

for any value exceeding 6 trees (point A at 

Picture 1), the willingness to pay will be low-

er than the public costs, so it is more efficient 

to have less trees. How can the local authori-

ties decide how many trees to plant? There are 

several options. The first involves holding 

elections in which voters decide which pro-

grams are priority, how much to spend on lo-

cal public goods. The second method allows 

citizens to "vote with their feet" when they 

move for living to a different location, which 

is provided with the best combination of pub-

lic goods and taxes (costs). The next method 

is the public participation of citizens in the 

budget process. 

Public participation of citizens in the 

budget process can be divided into two types: 

1) active participation - initiative budgeting, 

when the citizen directly participates in the 

project or by voting on the allocation of budg-

et funds (public hearings, crowdsourcing, etc.), 

or participates with his own funds - crowd-

funding etc., the key is the manifestation of 

citizens' initiative; 2) passive participation - 

raising the budget awareness of citizens, in-

cluding municipal programs, services, etc. 

When discussing a municipal program, 

the following options are possible for resi-

dents to choose the number of local public 

goods: 

Suppose that the settlement divides the 

cost of planting trees in equal shares between 

their three groups of citizens. If the marginal 

cost is 300 rubles, then each group pays 100 

rubles for the received public good. The pre-

ferred number of trees for a resident is when 

the marginal private costs are equal to the 

marginal private benefits. On the graph (Pic-

ture 1) the marginal private costs represent at 

the level of 100 rubles. If each group of citi-

zens pays 100 rubles, then the preferred num-

ber of trees will be 8 (point B at Picture 1). In 

the conditions of voting by a simple majority, 

the preferred size is selected for the median 

group of citizens is (8 trees). In conditions of 

the benefit principle, citizens pay an amount 

(per tree) equal to its marginal benefit with 

the optimal amount (the optimal result is 6 

trees, Point A), so the landing of the optimum 

amount receives universal support. The out-

come of voting depends only on the position 

of the marginal benefit curve of the median 

voter. Voting by a simple majority is becom-

ing ineffective, because the costs in this case 

to produce the public good are divided equal-

ly among the three voting groups and if for 

the first group the difference between willing-

ness to pay and payment is significantly high-

er than for example in the third group (400-

100 ≥ 160-100). 

Alternatively, you can distribute costs in 

accordance with the willingness to pay for 

local social good, this approach to making 

local decisions is called the Lindal approach 

(named Eric Lindal). In accordance with 

which, the tax liabilities are based on the ben-

efits received from public goods: the more the 

citizen is willing to pay, the higher his tax ob-

ligations. This thesis can be formulated re-

garding the financial provision of municipal 

programs in this way: the greater the need for 

local public goods, the higher the citizen's 

willingness to participate with his own funds 

in the program. Therefore, if a citizen is will-

ing to participate in co-financing of a munici-

pal program (even a purely symbolic amount), 
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this already indicates the need for the created 

benefits, which means that the program is ef-

fective. Public participation of citizens, initia-

tive budgeting becomes a new tool for deter-

mining the effectiveness of municipal pro-

grams. 

Suppose, because of conducted hearings 

and interviews, the authorities know the 

curves of the marginal benefits of citizens of a 

given territory. Citizens are ready to partici-

pate in the landscaping program with their 

own funds: for example, citizens of the first 

group decided to contribute 150 rubles for the 

implementation of the gardening program, of 

the second group 90 rubles, and the third 

group – 60 rubles. These costs are much low-

er than the willingness to pay, which makes 

planting 6 trees an acceptable option for eve-

ryone. Taking these private costs into account, 

all three groups of citizens have a landing size 

that they prefer. In this case, the authority is 

sufficiently informed to calculate how many 

individuals are willing. to pay for the local 

public good of various levels, and it sets the 

recommended amount to each group of citi-

zens in accordance with their marginal will-

ingness to pay. How does the principle of 

benefits in public participation work in real 

life? A similar question is considered for taxa-

tion, but it seems to us that citizens prefer to 

participate in specific social projects with a 

real result. One of the problems associated 

with this method is that the authorities do not 

represent the shape of the marginal benefits 

curves of individual citizens, so they are not 

able to calculate approximate amounts for 

them. Moreover, taxpayers with relatively 

high benefits do not have any sense to dis-

close their willingness to pay for local public 

goods: if they do this, then higher amounts 

will voluntarily be paid. Citizens with high 

needs will act more rationally if they hide 

their true preferences in the hope that some-

one else will pay for this public good. In this 

case, the public good cannot be produced at 

all. 

If the municipalities have a discrepancy 

in the need of public goods and budgetary se-

curity, i.e. funds of local budget and citizens 

is not enough to plant the optimal number of 

trees, subsidies should be the necessary part 

of the financial provision of the municipal 

program. Remember that today in practice for 

the implementation of municipal programs the 

following resources are used: local budget 

funds, subsidies from the higher budget, other 

sources - the funds of citizens and organiza-

tions. 

In his works, O. Sullivan [2] considers 

in some detail the low efficiency of the non-

target subsidy (the model of Filimon, Romer 

and Rosenthal, the "Velcro effect"), because 

of that we will only consider the option with a 

targeted subsidy for the implementation of the 

municipal program. Suppose for the im-

provement of the regional budget allocated 

150 rubles for planting one tree. In this case, 

the social goods curve will move upwards 

parallel to the original value by half (300: 

150), MSC = MSB * the point will move to 

the right (Point C, Picture 1), i.e., at the mar-

ginal social costs, the number of marginal so-

cial goods can be produced more. Or 150 ru-

bles evenly distributed between groups of cit-

izens for 50 rubles, which further increases 

the profitability of public goods, the satisfac-

tion of citizens. The targeted and share subsi-

dy, directed to the financial provision of mu-

nicipal programs, with the condition co-

financing of other economic entities (funds of 

citizens, enterprises) will stimulate local au-

thorities to develop proactive budgeting, 

therefore, to improve the effectiveness of pro-

grams. At the same time, it is necessary to 

abandon the use of a single subsidy, because 

officials can seek to save on programs for the 

implementation of social goods most in de-

mand by citizens, for which they are ready to 

pay more, and send the remaining amounts to 

the programs in demand, which proves the 

expediency of applying a targeted, shared 

subsidy. 

Conclusions and prospects for further 

research. In this way, the use of initiative 

budgeting in the implementation of municipal 

programs makes it possible to identify the op-

timal correlation of local social goods and so-

cial costs, which increases the efficiency of 

municipal expenditures. Initiative budgeting 

becomes a new tool for determining the effec-

tiveness of municipal programs. Targeted 

share subsidies of higher budgets for the im-

plementation of municipal programs also in-

crease the effectiveness of programs, reduce 
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private marginal costs, which increases the 

profitability of local social goods for citizens, 

and as a result, citizens' satisfaction increases. 
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Проактивне бюджетування - інструмент ефективності муніципальних програм 

В умовах стратегічного планування на муніципальному рівні актуалізуються питання 

ефективності муніципальної програми і визначення оптимального обсягу фінансового забез-

печення. Використання сучасних економічних теорій (теорія суспільного вибору, теорія кон-

ституційного господарства, теорія бюджетного федералізму, теорія міського господарства 

тощо) Дозволяє визначити оптимальний обсяг соціальної допомоги і витрат при плануванні 

муніципальних програм. Новий інструмент для оптимізації - участь громадськості в процесі 

складання бюджету - випереджаюче бюджетування. Підхід уможливлює підвищення ефекти-

вності муніципальних програм. 

Ключові слова: місцева соціальна вигода, соціальні витрати, ефективність муніципаль-

них програм, фінансове забезпечення, випереджаюче бюджетування.. 
 

Киевич А., Морунова Г. 

Проактивное бюджетирование - инструмент эффективности муниципальных программ 

В условиях стратегического планирования на муниципальном уровне актуализируются 

вопросы эффективности муниципальной программы и определения оптимального объема 

финансового обеспечения. Использование современных экономических теорий (теория об-

щественного выбора, теория конституционного хозяйства, теория бюджетного федерализма, 

теория городского хозяйства и т. д.) позволяет определить оптимальный объем социальных 

пособий и издержек при планировании муниципальных программ. Новый инструмент для 

оптимизации - участие общественности в процессе составления бюджета - упреждающее 

бюджетирование. Подход делает возможным повышение эффективности муниципальных 

программ. 
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УДК 336.714 

КОТЛЯЧКОВ О. В. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПИТОМНИКОВ 

 
В статье рассматривается особенности методики  исчисления себестоимости продукции лесо-

питомников, объекты учета затрат, эффективность использования  и потребления затрат. Исследова-

ния и обоснования методических аспектов формирования затрат на производство продукции лесопи-

томников, калькулирования ее себестоимости имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Особое внимание в статье уделено управлению экономического субъекта как фактору внутренней 

среды организации. В связи с этим, возникает необходимость расширения функциональных возмож-

ностей использования системы управленческого учета и исчисления себестоимости продукции лесо-

питомников, чтобы она позволяла управлять совокупностью внутренних факторов, оказывающих 

влияние на деятельность организации, и с учетом этого определять наиболее перспективные направ-

ления ее деятельности. 

Ключевые слова: учет затрат, затраты, исчисление себестоимости, лесопитомник. 

 

Постановка проблеми. Эффектив-

ное использование имеющихся ресурсов – 

одно из основных условий функциониро-

вания и развития любой организации, в 

том числе в лесоводстве. При этом успеш-

ное выполнение данного условия зависит 

от степени и качества информированной 

наполненности  системы управления на 

разных её уровнях. Внутри организации та-

кое наполнение дает учет затрат на произ-

водство продукции и исчисление ее себе-

стоимости 

Так, Мишин Ю.А. [10, с. 40] отмеча-

ет, что в условиях рыночной экономики к 

информации, формируемой в системе уче-

та для целей управления, предъявляются 

требования, используемые для создания 

эффективной системы менеджмента сов-

ременным производством. При этом к ин-

формации, генерируемой в системе учета, 

предъявляются такие требования, как: дос-

товерность, полнота, объективность, реле-

вантность, своевременность, непротиворе-

чивость. Качественная, достоверная и опе-

ративная информация о затратах на произ-

водство и исчисление себестоимости про-

дукции лесопитомников позволяет умень-

шить вероятность принятия неверных, 

ошибочных, неэффективных управленчес-

ких решений, в том числе такая. 

Информация для системы управле-

ния формируется в управленческом учете 

(основная часть которого состоят в исчис-

лении себестоимости), который должен 

стать ведущей функцией менеджмента и 

способствовать лучшей организации пла-

нирования, прогнозирования, анализа, ко-

нтроля и регулирования хозяйственных 

процессов. При этом в современных усло-

виях перед управленческим учетом ставят-

ся не только оперативные и тактические 

цели, но и стратегические цели в системе 

управления производством. В связи с этим, 

управленческий учет должен носить не то-

лько ретроспективный характер, но и пер-

спективную и стратегическую направлен-

ность. Особое внимание в системе управ-

ления экономического субъекта также до-

лжно быть уделено факторам внутренней 

среды организации. В связи с этим, возни-

кает необходимость расширения функцио-

нальных возможностей использования си-

стемы управленческого учета и исчисле-

ния себестоимости продукции лесопитом-

ников, чтобы она позволяла управлять со-

вокупностью внутренних факторов, оказы-

вающих влияние на деятельность органи-

зации, и с учетом этого определять наибо-

лее перспективные направления ее деяте-

льности. В качестве основного направле-

ния деятельности управленческого учета 

затрат и исчисления себестоимости проду-

кции лесопитомников должна быть зало-

жена задача выбора оптимальной страте-

гии функционирования организации, учи-

тывающей потенциал хозяйствующего су-

бъекта и совокупность всех факторов, вли-

яющих на его деятельность.  

При этом, как отмечает Максакова 

М.Н. под оптимальной стратегией следует 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 12 - 

понимать выработку основных показате-

лей деятельности организации, сформиро-

ванных в системе бухгалтерского управле-

нческого учета, при которых результаты 

деятельности данного хозяйствующего су-

бъекта будут наилучшими, с токи зрения 

заданных параметров, то есть внутренних 

(имеющиеся производственные и финан-

совые мощности) и внешних факторов 

(экономическая среда), в условиях кото-

рых она осуществляет свою деятельность 

[8]. 

Вышеперечисленные предпосылки 

создают необходимость поиска новых спо-

собов управления фактами хозяйственной 

жизни, в этой связи важное значение при-

обретает развитие управленческого учета и 

контроля в лесной отрасли. При этом необ-

ходимо отметить, что управленческий учет 

затрат на производство и исчисление себе-

стоимости продукции лесопитомников – это, 

прежде всего один из эффективных инстру-

ментов в процессе управления организацией 

и поэтому развитие управленческого учета и 

контроля не может и не должно происхо-

дить «само по себе» без развития всей си-

стемы управления организацией. Именно 

уровень развития системы управления орга-

низацией определяет и предъявляет требо-

вания к развитию управленческого учета и 

контроля, а не наоборот.   

Лесной питомник предназначен для 

выращивания лесного посадочного мате-

риала, который используется в целях со-

здания искусственных насаждений, для 

озеленения территорий городов и различ-

ных объектов, формирования полноцен-

ных лесопарковых массивов, рощ и аллей. 

В лесопитомниках выращивают посадоч-

ный материал различных древесных пород 

и кустарников - древесные растения или их 

части: сеянцы, саженцы, черенковые са-

женцы, черенки, крупномеры и пр. Лесной 

посадочный материал может быть с закры-

той корневой системой и с открытой кор-

невой системой, привитой и стандартный. 

Основная цель производственного 

цикла лесопитомников является – превра-

тить ресурсы (семена, посадочный матери-

ал) в конечную выпускаемую продукцию. 

Учет затрат на производство и ис-

числения себестоимости продукции лесо-

питомников занимает центральное место 

для бухгалтеров, менеджеров и других ру-

ководящих работников, так как правиль-

ный и своевременный учет затрат дает 

возможность анализа причин отклонений с 

тем, чтобы своевременно принять меры по 

предотвращению ухудшения деятельности 

организации, либо наоборот расширение 

круга сбыта продукции, проведение меро-

приятий в сторону наметившего уменьше-

ния затрат на производство. 

Себестоимость продукции  лесопи-

томников – выраженные в денежной фор-

ме затраты на ее производство и реализа-

цию. В условиях перехода к рыночной 

экономике себестоимость продукции явля-

ется важнейшим показателем производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Исчисление этого показателя 

необходимо для оценки выполнения плана 

по данному показателю и его динамики; 

определения рентабельности производства 

и отдельных видов продукции; выявления 

резервов снижения себестоимости продук-

ции; определения цен на продукцию; 

обоснования решений о производстве но-

вых видов продукции и снятия с производ-

ства устаревших. 

Лесной питомник это питомник где 

осуществляется выращивание посадочного 

материала. 

Выращивание саженцев в лесном пи-

томнике осуществляется на производ-

ственных участках учреждения, а в бух-

галтерском учете организации применяет-

ся счет 20 «Основное производство». 

По дебету счета 20 «Основное произ-

водство» отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с выращива-

нием саженцев, выполнением работ и ока-

занием услуг, а также расходы вспомога-

тельных производств, косвенные расходы, 

связанные с управлением и обслуживани-

ем основного производства, и потери от 

брака. Прямые расходы, связанные непос-

редственно с выращиванием саженцев, 

выполнением работ и оказанием услуг, 

списываются на счет 20 «Основное произ-

водство» с кредита счетов учета производ-

ственных запасов, расчетов с работниками 

по оплате труда и др.  
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 По кредиту счета 20 «Основное про-

изводство» отражаются суммы фактичес-

кой себестоимости завершенной производ-

ством  продукции, выполненных работ и 

услуг. Эти суммы могут списываться со 

счета 20 «Основное производство» в дебет 

счетов 43 «Готовая продукция», 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг)», 90 «Про-

дажи» и др. 

Учет затрат в отрасли  выращивания 

саженцев в питомнике лесничества ведется 

по следующей номенклатуре статей: 

1) оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды; 

2) семена и посадочный материал; 

3) удобрения минеральные и органи-

ческие; 

4) средства защиты растений; 

5) содержание основных средств, в 

том числе: 

6) работы и услуги; 

7) нефтепродукты; 

8) организация производства и 

управления 

9) прочие затраты.  

Учет затрат на производство в пи-

томнике ведут по номенклатуре статей, 

установленных для растениеводства. В от-

личие от других подотраслей растениевод-

ства в питомниках лесничества с целью 

отражения всех количественных и каче-

ственных изменений, происходящих с рас-

тениями за весь период выращивания, ве-

дут также количественный (оперативно-

технический) учет на карточках, который 

имеет непосредственную связь с бухгал-

терским учетом затрат. 

По первой статье  учитывают все ви-

ды денежных и натуральных выдач, нося-

щих характер заработной платы (оплаты 

труда), работникам различных категорий, 

чей труд затрачен непосредственно на вы-

ращивание саженцев. 

Затраты труда по этой статье отра-

жают в учреждении в денежном измерении 

- суммы начисленной заработной платы и 

в трудовом количестве затраченных часов. 

На статью «Семена и посадочный 

материал» относят израсходованные под 

саженцы семена и посадочный материал. 

Затраты семян отражают в двух измерите-

лях в натуральном – количество (кг) и в 

денежном. 

Стоимость израсходованных семян 

отражают в данной статье в балансовой 

оценке; покупных - по ценам приобрете-

ния плюс расходы за доставку, собствен-

ного производства, перешедших с прошло-

го года – по фактической себестоимости, 

текущего года - по плановой себестоимо-

сти с корректировкой в конце года до фак-

тической.  

В статье «Удобрения»  включают 

учет внесенных под саженцы все виды 

удобрений (минеральные, органические). 

Органические удобрения учитываются и в 

натуральных измерителях (в тоннах), и в 

денежных, по оценке на основании факти-

ческой себестоимости производства. 

Статья «Средства защиты растений» 

предназначена для отражения затрат на 

борьбу с сорняками, вредителями и болез-

нями саженцев, различных средств хими-

ческой защиты растений. Затраты препара-

тов отражают по количеству и по стоимо-

сти приобретения. 

По статье «Содержание основных 

средств» отражают затраты на техническое 

обслуживание и эксплуатацию, амортиза-

цию и ремонт (либо отчисления на ремонт) 

основных средств. Относят на эту статью 

расходы на оплату труда персоналу, об-

служивающему основные средства.  

На данную статью относят затраты 

на ремонт основных средств, использован-

ных на выращивание саженцев. 

По статье «Работы и услуги» ведут 

учет выполненных в растениеводстве ра-

бот и услуг вспомогательными производ-

ствами своего предприятия, а также сто-

ронними организациями. 

В статье «Организация производства 

и управления»  учитывают суммы отрасле-

вых и общебригадных расходов растение-

водства, которые относятся сюда путем 

распределения со счета 25 «Общепроиз-

водственные расходы» пропорционально 

установленной базе. Сюда же перечисляют 

путем распределения суммы общехозяй-

ственных расходов со счета 26 «Общехо-

зяйственные расходы». 

В статье «Прочие затраты» учитыва-

ют те затраты, которые не вошли в преды-
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дущие статьи (износ спецодежды и 

спецобуви, страховые платежи по страхо-

ванию посевов и т.п.).  

Также для учета затрат в растение-

водстве используется счет 23 «Вспомога-

тельные производства». В частности на 

данном счете отражаются затраты на по-

ливку саженцев, на ремонт техники, также 

сюда включаются затраты по содержанию 

и эксплуатации собственного легкового и 

грузового автотранспорта, затраты по со-

держанию и эксплуатацию энергетических 

производств (хозяйств), вырабатывающих 

различного рода энергию для производ-

ственных нужд. 

Также ведется учет расходов на со-

держание и эксплуатацию оборудования 

на собирательно-распределительном счете 

25 «Учет общепроизводственных расхо-

дов», субсчет 1 «Расходы по содержанию и 

эксплуатации машин и оборудования». 

Здесь отражают  расходы с кредита мате-

риальных, расчетных счетов, амортизации 

основных средств. 

Учет общехозяйственных расходов 

ведут на собирательно-распределительном 

счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Сюда относится заработная плата началь-

ников производственных участков, главно-

го инженера. 

В конце месяца произведенные кос-

венные расходы (затраты вспомогательно-

го производства, общепроизводственные и 

общехозяйственные) списываются на за-

траты основного производства пропорцио-

нально заработной плате рабочих.  

В табл. 1 представим отдельные опе-

рации по учету затрат на выращивание са-

женцев.  

Т а б л и ц а  1 

Хозяйственных операций по учету  затрат на выращивание саженцев 
 

№ 

п/н 

Хозяйственных  операций 

Корреспондирующие 

счета Документы   
Дебет Кредит 

1 Со склада выписаны семена для 

посадки ели, дуба 
20 10/7 

Требование накладная  

2 Со склада выписан дизель для 

заправки бензопилы 
20 10/3 

Требование накладная  

3 Со склада выписаны органиче-

ские удобрения 
20 10/2 

Требование накладная  

4 На склад возвращены неис-

пользованные семена 
10/7 20 

Бухгалтерская справка 

5 Со склада выписана  

спецодежда 
20 10/9 

Требование накладная  

6 Начислена заработная плата 

рабочим за посадку ели, дуба 
20 70 

Табель учета рабочего времени 

7 Начислены страховые взносы с 

заработной платы рабочих 
20 69 

Ведомость начисления  

страховых  взносов 

8 Списана фактическая себестои-

мость выращивания ели, дуба 
43 20 

Бухгалтерская справка 

9 Списана калькуляционная раз-

ница методом красное сторно 
43 20 

Бухгалтерская справка 

10 В конце месяца распределены и 

списаны затраты вспомогатель-

ного производства 

20 23 

Бухгалтерская справка 

11 Распределены и списаны обще-

производственные расходы 
20 25 

Бухгалтерская справка 

12 Распределены и списаны обще-

хозяйственные расходы 
20 26 

Бухгалтерская справка 

Источник: разработано автором 

 

Синтетический учет ведется в жур-

нале-ордере №10 и Главной книге.  Дан-

ные в журнал-ордер переносятся из произ-

водственного отчета. Журнал-ордер №10 
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построен по принципу шахматной ведомо-

сти: кредитуемые счета расположены по 

вертикали, а дебетуемые, представляющие 

систему счетов учета затрат на производ-

ство, по горизонтали. Итоги сводки по це-

хам производственного учета и вспомога-

тельного производств записывают в пер-

вой его части. Также записывают данные 

общепроизводственных расходов и затрат 

по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования. Затем подсчитывают итоги 

по горизонтали и вертикали. Данные жур-

нала-ордера № 10 служат основанием для 

расчета затрат на производство по эконо-

мическим элементам и расчета себестои-

мости саженцев. Итог затрат по корре-

спондирующим счетам из журнала-ордера 

№ 10 переносят в его продолжение - жур-

нал-ордер № 10/1, где отражаются обороты 

по кредиту тех же счетов, но в корреспон-

денции с дебетом производственных сче-

тов. Итоги суммируют и получают общую 

сумму оборотов по кредиту счетов для за-

писи в Главную книгу. 

Учету затрат  на выращивание са-

женцев подлежат отдельные аналитиче-

ские счета по годам закладки и наимено-

ваниям саженцев в разрезе элементов про-

изводственных затрат. Аналитические сче-

та, учитывающие затраты по полям сеян-

цев,  сгруппированы в один счет - «Посев-

ное отделение», а те, по которым учиты-

вают затраты по полям выращивания са-

женцев, - в счет «Школа», затраты по про-

изводству черенков для прививки - в счет 

«Плантации и маточники». 

Учет затрат по каждой школе ведется 

в следующем порядке. Затраты отдельного 

года находят отражение на аналитических 

счетах, открываемых для каждого года от-

дельно, в разделе статей затрат: первый 

год (поле сеянцев), второй год (поле оку-

лянтов), третий год (поле однолеток), чет-

вертый год (поле двухлеток). 

В первый год закладки растений от-

крывают «Карточку количественного уче-

та» и ведут ее в течение всего периода их 

выращивания. В нее заносят данные о 

наименовании отдельных пород, об их ко-

личестве, о занимаемой каждой породой 

площади, данные о фактическом отпаде и 

отбраковке, подтвержденные осенней ин-

вентаризацией. Количественные измене-

ния растений оформляют актами, которые 

служат основанием для бухгалтерских за-

писей (проводок). До осенней инвентари-

зации растения, находящиеся в посевном 

отделении, учитывают по размеру занима-

емой ими площади, а затем после пики-

ровки - по площади и по отдельным поро-

дам (в тыс. штук). Учет саженцев в штуках 

ведут с момента их закладки. 

На аналитические счета по годам за-

кладки относят прямые затраты по уходу 

за саженцами. Общие затраты для данной 

школы относят на общий для этой школы 

счет, с которого их распределяют в конце 

года на счета по годам закладки пропорци-

онально площади питомника, отведенной 

под каждый год посадки. При частичной 

выкопке сеянцы и саженцы, оставшиеся в 

поле, отражают как незавершенное произ-

водство. 

В школе плодовых культур саженцы 

выращивают в течение четырех лет. Затра-

ты, учтенные по полю сеянцев, в конце го-

да переносят на аналитический счет поля 

второго года выращивания и т.д. В конеч-

ном итоге затраты, учтенные по четверто-

му году выращивания, плюс затраты пер-

вых трех лет выращивания составляют 

полную себестоимость выращивания са-

женцев. 

Если часть сеянцев и саженцев про-

дают (реализуют) до полного срока их вы-

ращивания в питомнике, то их приходуют 

на субсчет 43-1 «Готовая продукция расте-

ниеводства» с кредита субсчета 20-1 «Рас-

тениеводство» по плановой себестоимости. 

На эту сумму уменьшают затраты по соот-

ветствующему полю в разрезе статей за-

трат. 

Недоразвитые и непривитые саженцы 

оценивают по ценам возможной продажи. 

Эту сумму направляют на уменьшение 

учтенных затрат. На количество погибших 

саженцев уменьшают валовой выход про-

дукции в количественном выражении. В 

результате себестоимость саженцев, пред-

назначенных для продажи, увеличивается. 

Объектами бухгалтерского учета в 

питомнике лесничества являются: 

- поля размножения - школа сеянцев 

(посевное отделение); 
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- поля формирования (начиная с пер-

вого поля и дали соответственно по годам 

посадки). 

В зависимости от потребности вы-

пуска того или иного вида продукции 

определяют количество школ и возраст 

выпускаемой продукции, который колеб-

лется до 3 лет. За это время растения про-

ходят через несколько отделений (посев-

ное) и школ (первая, вторая и т.д.). При 

этом перевод из посевного отделения в 

школу и из одной школы в другую проис-

ходит в период не менее одного календар-

ного года. До полной готовности продук-

цию выращивают обычно несколько лет. 

Продукцией посевных отделений яв-

ляются выкопанные для посадки сеянцы 

(однолетние и двухлетние), как высажен-

ные в хозяйстве, так и прикопанные или 

реализованные. 

Затраты по выкапыванию сеянцев и 

саженцев относят только на выкопанные 

сеянцы и саженцы, а все остальные из-

держки распределяются между сеянцами 

(или саженцами), выкопанными и остав-

ленными в поле на выращивание (по дан-

ным осеней инвентаризации питомника). 

Оставленные на выращивание сеянцы и 

саженцы составляют незавершенное про-

изводство питомников, переходящих на 

следующий год. 

Объектами калькуляции являются се-

янцы и саженцы. Для определения их се-

бестоимости по отдельным группам сортов 

необходимо общую сумму затрат по каж-

дому участку распределить между выко-

панной продукцией  и оставшейся в грунте 

для дальнейшего доращивания. Затраты 

распределяют пропорционально количе-

ству растений. С учетом суммы затрат, 

приходящихся на выкопанную продукцию 

и оставшуюся в «прикопе», определяют 

себестоимость 1000 штук сеянцев и са-

женцев. Затраты, приходящиеся на сеянцы, 

окулянты, однолетние и двухлетние са-

женцы, находящиеся в грунте, переходят 

на следующий год как незавершенное про-

изводство. 

В табл. 2 произведем расчет затрат, 

относящихся к фактической себестоимости 

сеянцев и саженцев.  

Т а б л и ц а  2 

Расчет затрат, относящихся к фактической себестоимости сеянцев и саженцев 

(цифровой материал условный) 
 

Сводные данные аналитического 

учета затрат, руб. 

Сводные данные количественного учета 

Посевное отделение 

Сальдо затрат на начало года 280000,00 Выкопано за год сеянцев (в плановой оценке) 

Затраты отчетного года 700000,00 180 тыс. шт. по 3500 руб. за 1 тыс. шт. =  

630000 руб.    

В т.ч. по выкапыванию саженцев 140000,00 Все выкопанные сеянцы высажены в питомнике 

Итого 980000,00 На выращивание (незавершенное производство 

220000,00) 

Сальдо затрат на начало года 560000,00 Выкопано за год сеянцев (в плановой оценке) 

Затраты отчетного года 1540000,00 250 тыс. шт. по 7000 руб. за 1 тыс. шт. = 

1750000 руб. 

В т.ч. по выкапыванию саженцев 210000,00 из них - реализовано 150 тыс. шт.,        прикопа-

но - 100 тыс. шт.  

Источник: разработано автором 

 

По окончании года выявляют себе-

стоимость сеянцев. Их фактическая себе-

стоимость складывается следующим обра-

зом: (980000 - 140000) /( 280 + 220) = 

840000 / 400 = 2100 руб. за 1 тыс. шт. 

При этом оставшиеся на выращива-

нии сеянцы войдут в состав незавершенно-

го производства = 46200 (220 x 2100), а 

выкопанные оценены в фактическом раз-

мере затрат - 518000 руб. (180 x 2100 + 

140000). Разницу между плановой оценкой 

выкопанных сеянцев (630000 руб.) и их 

фактической себестоимостью (518000 руб.) 

необходимо откорректировать (в данном 
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случае методом «красного сторно») сле-

дующей записью: 

дебет счета 20-1, аналитический счет 

«Питомник»; 

кредит счета 20-1, аналитический 

счет «Питомник. Поле саженцев» на сумму 

112000 (красным сторно) (518000 - 630000). 

После этих записей в регистры учета, 

на аналитическом счете «Поле сеянцев» 

останется сальдо - 462000 руб., равное 

фактической себестоимости оставшихся на 

выращивании сеянцев, а сумма затрат, от-

раженная по дебету аналитического счета 

«Поле саженцев-однолеток», уменьшится 

на 112000 руб. и составит 1988000 x 

(2100000 - 112000). 

Очередной этап - составление каль-

куляции фактической себестоимости са-

женцев по следующему алгоритму: 

(1988000 - 210000) / (250 + 150) = 

1788000 / 400 = 4445 руб. за 1 тыс. шт. 

После расчета фактической себесто-

имости оставшиеся на выращивании са-

женцы (в незавершенном производстве) 

должны быть оценены в 666750 (4445 x 

150), а выкопанные - в сумме 1111250 руб. 

(4445 x 250). Сумма корректива плановой 

себестоимости саженцев до фактической 

составит 638750 (111125 - 175000), а на 

тысячу штук - 2555 руб. Корректировочная 

бухгалтерская запись будет иметь следу-

ющее содержание: 

дебет субсчета 10-8 «семена и поса-

дочный материал» 

(2555 x 100).........25500 руб. (красным) 

дебет субсчета 90-1 «Продажи про-

дукции растениеводства (питомника)» 

(2555 x 150)........ 383250 руб. (крас-

ным) 

кредит субсчета 20-1 «растениевод-

ство, аналитического счета «Питомник. 

Поле Саженцев-однолеток»...... 638750 руб. 

(красным). 

После данной проводки в регистры 

учета на аналитическом счете «Поле са-

женцев-однолеток» останется сальдо в 

сумме 666750 руб., равной фактической 

себестоимости саженцев, оставшихся на 

выращивании. 

Фактические затраты на содержание 

питомника за вычетом расходов по выка-

пыванию распределяются между выкопан-

ными и оставшимися на выращивании се-

янцами и саженцами пропорционально их 

себестоимости по реализационным ценам, 

а затраты по выкапыванию относят на вы-

копанные сеянцы и саженцы. 
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Котлячков О. В. 

Jсобливості методики обчислення собівартості продукції лісорозсадниками 

У статті розглядається особливості методики обчислення собівартості продукції лісорозсадни-

ків, об'єкти обліку витрат, ефективність використання і споживання витрат. Дослідження і обґрунту-

вання методичних аспектів формування витрат на виробництво продукції лісорозсадників, калькулю-

вання її собівартості має важливе теоретичне і практичне значення. Особливу увагу в статті приділе-

но управлінню економічного суб'єкта як фактору внутрішнього середовища організації. У зв'язку з 

цим, виникає необхідність розширення функціональних можливостей використання системи управ-

лінського обліку і обчислення собівартості продукції лісорозсадників, щоб вона дозволяла управляти 

сукупністю внутрішніх факторів, що впливають на діяльність організації, і з урахуванням цього ви-

значати найбільш перспективні напрямки її діяльності. 

Ключові слова: облік витрат, витрати, обчислення собівартості, лесопитомник.  

 

Kotlyachkov O.  

Peculiarities of the method of calculating the cost of the production of forest departments 

In the article features of a technique of calculation of the cost price of production of forest nurseries, 

objects of the account of expenses, efficiency of use and consumption of expenses are considered. Research 

and substantiation of the methodological aspects of the formation of costs for the production of forest tree 

nurseries, calculating its cost price is of great theoretical and practical importance. Particular attention is paid 

to the management of the economic entity as a factor of the internal environment of the organization. In this 

regard, there is a need to expand the functionality of using the management accounting system and calculat-

ing the cost of production of tree nurseries, so that it allows you to manage a set of internal factors that affect 

the activities of the organization, and, taking this into account, determine the most promising areas of its ac-

tivities. 

Keywords: cost accounting, costs, costing, forest nursery. 
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УДК 330.336 
СОЛОДОВНИКОВ С. Ю. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ: 

РЕАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИИ 
 

В статье рассматриваются взаимообусловленность таких феноменов как цивилизация, культура, 

экономическая система и институциональные матрицы. При более детальном рассмотрении этих со-

циальных явлений, при попытках раскрыть их системную роль, механизмы взаимодействия и зако-

номерности совместного функционирования наблюдается полное отсутствие единства не только сре-

ди представителей различных общественных наук (что можно было бы списать на различия в пред-

метах этих дисциплин), но и среди политэкономов и экономистов различных школ и направлений, 

вплоть до требований вообще отказаться от исследования институциональных (социальных) факто-

ров в рамках экономической теории (предлагается ограничиваться изучением лишь материально-

вещественных и финансовых факторов). 

Ключевые слова: экономическая система, институциональные матрицы, иерархии, финансо-

вые факторы, реально-вещественные показатели. 

 

Постановка проблемы. Для выясне-

ния социально-экономической сущности 

институциональных матриц необходимо 

раскрыть основные принципы категори-

альной субординации и реального взаимо-

действия цивилизации, культуры, эконо-

мической системы общества и названных 

матриц. При этом, учитывая то, что все-

сторонне охватить любой из названных 

феноменов в рамках одной работы невоз-

можно, автор оставляет за собой право 

ограничивать глубину своего исследования 

своим видением его теоретико-

методологических целей, логикой иссле-

дования и самого изложения. 

Не претендуя ни на универсальность 

нижеприводимых дефиниций, ни на пол-

ный охват литературных источников име-

ющих касательство к заявленной теме (что 

вряд ли возможно физически), автор не 

менее надеется, что предлагаемый им под-

ход способствует выработке единой мето-

дологической базы (опирающиеся на 

научные достижения ХХ – ХХI века), поз-

воляющей системно исследовать в полити-

ческой экономии такие явления как куль-

тура и цивилизация.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Термин «цивилизация» 

начал использоваться в произведениях за-

падно-европейских философов (Тюрго, 

1752 г.; Мирабо, 1757 г.; Фергюсон, 

1759г.) [1, с. 85; 2, с. 85; 3, с. 3] со второй 

половины XVIII в. (Тюрго, 1752 г.; Мира-

бо, 1757 г.; Фергюсон, 1759г.) и первона-

чально имел значение, подразумевающее 

«…культурное состояние общества, про-

тивопоставляемое варварству» [3, с. 3]. В 

настоящее время можно разграничить не 

менее пяти основных значений категории 

«цивилизация»: 

во-первых, когда понятие цивилиза-

ции отождествляется с понятием культуры. 

Так, первый том французского коллектив-

ного труда «Французская предыстория», 

который посвящен первобытному обще-

ству, называется «Палеолитические и ме-

золитические цивилизации Франции», 

аналогично использует понятие «цивили-

зация» находим М.Габори в работе «Циви-

лизации среднего палеолита между Аль-

пами и Уралом» [4] и т.д.. При таком под-

ходе происходит отождествление «цивили-

заций» с первобытными археологическими 

культурами, что лишает термин «цивили-

зация» какой-либо самостоятельности» [3, 

с. 4] Одна из причин такого отождествле-

ние то, что «в отличие от немецкого и рус-

ского языков во французском - понятия 

«цивилизация» и «культура» жестко не 

разведены» [5, с. 919]; 

во-вторых, когда понятием цивили-

зации, вслед за Л.Г. Морганом [6, с. 9-29], 

определяют наивысшую стадию развития 

общества, следующую, за первобытными 

стадиями дикости и варварства. Гносеоло-

гический недостаток этого подхода, исто-

рически правомерного, является то, что он 

не позволяет раскрыть причины, «…по ко-

торым высшая стадия общественного раз-

вития реализовалась именно в феномене 

городской культуры» [3, с. 4], с которой 
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термин «цивилизация» связан этимологи-

чески: лат. civis «гражданин», civitas (си-

ноним urbs) [7, с. 259] «город» и т.д.; 

в-третьих, когда понятием цивилиза-

ция обозначают «одно из разнокачествен-

ных состояний общества в его изменении в 

реальном историческом времени» [5, с. 

919]. Названный подход представляется 

нам излишне широким, который не позво-

ляет четко раскрыть специфику категории 

цивилизация;  

в-четвертых, когда термином циви-

лизация обозначают «совокупность орга-

низационных средств (программ деятель-

ности), посредством которых люди стре-

мятся достичь тех общественных целей, 

которые заданы существующими универ-

салиями культуры и фундаментальными 

символами последней. В риториках и по-

лемиках публицистическо-

пропагандистского уровня слово «цивили-

зация» обычно исполняет роль позитивно-

го компонента конфликтной диады 

«Свои» - «Чужие» («Мы» - «Они»)» [5, с. 

919]. При названном подходе введение ка-

тегории цивилизация, с научной точки 

зрения, излишне, поскольку вполне может 

быть заменено иным, более корректными 

(применительно к названной смысловой 

нагрузке) терминами; 

в-пятых, когда цивилизация опреде-

ляется как предметная форма структуры 

общества разделенного труда, материали-

зованная из социально-интегративныx ин-

тересов в форме города [3, с. 4–5]. Автор 

согласен с Н.В. Клягиным, что «социаль-

но-интегративный заряд материальной ци-

вилизации городского типа оказал ради-

кальное воздействие и на духовную сферу, 

что позволяет дать целостный анализ раз-

личных сторон жизни цивилизованного 

общества. При указанном понимании тер-

мина «цивилизация» удастся показать ис-

торически закономерный ход возникнове-

ния цивилизованного общества как оче-

редного этапа социальной интеграции» [3, 

с. 5]. То, что при таком подходе «зарожде-

ние начал урбанистической культуры и, 

следовательно, генезис цивилизации, – в 

понимании Н.В. Клягина, – коррелирует с 

неолитической технологической револю-

цией. Поэтому история развития техноло-

гии приобретает первостепенное значение 

для понимания происхождения цивилиза-

ции» [3, с. 5], позволяет нам считать его 

сегодня наиболее приемлемым для по-

литэкономического исследования проблем 

возникновения и последующего развития 

общественного разделения труда. Пози-

тивным является и то, что такой подход 

позволяет обосновывать 

«…предположительную причинно-

следственную зависимость между демо-

графическим состоянием общества и сте-

пенью сложности практикуемой им техно-

логии, что позволяет объяснить корреля-

цию основных демографических и техно-

логических революций в человеческой ис-

тории» [3, с. 5]. При этом под технологией 

Н.В.Клягин понимает «набор стереотип-

ных приемов производства, воспроизведе-

ние которого гарантирует получение стан-

дартного конечного продукта» [3, с. 5 – 6]. 

Цель статьи – отобразить реально-

онтологическую иерархию экономической 

системы и институциональных матриц.  
Изложение основного материала 

исследования. Очевидно, что понятие ци-

вилизации неразрывно связано с понятием 

культуры. Под культурой, вслед за 

В.С.Степиным, нами будет в дальнейшем 

пониматься, «система исторически разви-

вающихся надбиологических программ 

человеческой деятельности, поведения и 

общения, выступающих условием воспро-

изводства и изменения социальной жизни 

во всех ее основных проявлениях. Про-

граммы деятельности, поведения и обще-

ния, составляющие корпус культуры, 

представлены разнообразием различных 

форм: знаний, навыков, норм и идеалов, 

образцов деятельности и поведения, идей и 

гипотез, верований, социальных целей и 

ценностных ориентаций и т.д. В своей со-

вокупности и динамики они образуют ис-

торически накапливаемый социальный 

опыт. Культура хранит, транслирует (пе-

редает от поколения к поколению) и гене-

рирует программы деятельности, поведе-

ния и общения людей. В жизни общества 

они играют примерно ту же роль, что и 

наследственная информация (ДНК, РНК) в 

клетке или сложном организме; они обес-

печивают воспроизводство многообразия 
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форм социальной жизни, видов деятельно-

сти, характерных для определенного типа 

общества, присущей ему природной сре-

ды…, его социальных связей и типов лич-

ности- всего, что составляет реальную 

ткань социальной жизни на определенном 

этапе ее исторического развития» [8, с. 

524]. Оставаясь в рамках приведенного 

определения и практически конкретизируя 

его Н.В.Клягин предлагает понимать под 

«культурой общественный способ удовле-

творения естественных потребностей, 

обычно многократно опосредованных» [3, 

с. 6].  

Такое понимание культуры позволяет 

связать ее напрямую с экономической си-

стемой общества. Исходя из задач нашего 

исследования, правомерно рассматривать 

цивилизацию как предметную форму 

структуры общества разделенного труда, 

материализованную в форме города, как 

очередного этапа социальной интеграции, 

возникновение который корелируется с 

началом урбанистической культуры и с 

неолитической технологической револю-

цией, поэтому история развития техноло-

гии и разделения труда приобретает перво-

степенное значение для понимания проис-

хождения цивилизации. Культура пред-

ставляет собой систему исторически раз-

вивающихся надбиологических программ 

человеческой деятельности, выступающих 

условием воспроизводства и изменения 

социальной жизни во всех ее основных 

проявлениях и представляющих собой об-

щественный способ удовлетворения есте-

ственных потребностей, обычно много-

кратно опосредованных. Экономическая 

система общества – это культурный фено-

мен, представляющий из себя единый, 

устойчивый, организационно оформлен-

ный, относительно самостоятельный, ма-

териально-общественный комплекс, в пре-

делах которого осуществляются внутренне 

взаимосвязанное производство, присвое-

ние и социально значимое потребление 

материальных средств и благ для обеспе-

чения физической жизни общества, а так-

же для создания материальной базы, необ-

ходимой во всех остальных сферах обще-

ственной жизни. Основу функционирова-

ния экономической системы составляют 

трудовые отношения, основанные на об-

щественном разделении труда. 

Соответственно, одновременного с 

возникновением цивилизации, культуры, 

экономической системы общества и поли-

тики, возникают и развиваются в тесной 

взаимосвязи с ними и институциональные 

матрицы. 

В настоящее время при исследовании 

институциональных матриц гносеологиче-

ски перспективным представляется мето-

дологический подход, опирающийся на 

три исходных теоретических постулата. 

«Во-первых, она (гипотеза об институцио-

нальных матрицах) разрабатывается в рам-

ках объективистской парадигмы, рассмат-

ривающей общество как объективную ре-

альность, существующую вне и независи-

мо от воли и желания конкретных субъек-

тов и развивающуюся по собственным за-

конам. Во-вторых, используется понятие 

базового института, представляющего со-

бой глубинные, исторически устойчивые 

формы социальных связей, обеспечиваю-

щих интегрированность общества как еди-

ного целого. В-третьих, признается тезис 

триединства общества, при котором оно 

является одновременно и целостным, со-

держащим в себе основные подсистемы – 

экономику, политику, идеологию» [9, с. 26 

– 27]. Такой подход, допустимый при со-

циологическом исследовании, не достато-

чен в рамках современной политэкономии. 

Следует так же подчеркнуть, что раз-

граничение и обособление объективист-

ской и субъективистской социальных па-

радигм обусловлено как объективными, 

так и субъективными причинами. «С од-

ной стороны, такое разделение позиций 

отражает реальное устройство общества, в 

котором представлены как системные, об-

разующие его устойчивые структуры, так 

и деятельность социальных субъектов, 

взаимодействующих между собой в рам-

ках таких структур. С другой стороны, 

проявление двух названных позиций бази-

руется на особенностях познающих обще-

ство субъектов, т.е. ученых, склонных 

больше либо к восприятию неизменной, 

структурной, либо постоянно меняющейся, 

деятельностной стороны человеческой ис-

тории» [9, с. 35]. Эти особенности научно-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
3

(
2

7
)

/
2

0
1

7
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 23 -  

го мышления были раскрыты в трудах А. 

Маслоу, отмечал преобладание у ученых 

склонности либо к аналитическому, либо к 

синтетическому способу построения кон-

цепций [10, с. 67–72]. «В соответствии с 

этим А.Маслоу выделял и два направления 

в научном труде, на одном полюсе которо-

го преобладает изучение реального, живо-

го, человеческого, а на другом идеального, 

«бесчеловечного» (общечеловеческого – 

С.С.) , скрытого» [9, с. 35]. Следует отме-

тить, что если с точки зрения анализа со-

циальных явлений протекающих в относи-

тельно обособленных социальных систе-

мах (исследуемых прежде всего в рамках 

микросоциологии) такое противопоставле-

ние правомерно, то при политэкономиче-

ском анализе оно неизбежно будет приво-

дить в научных трудах либо к фактическо-

му игнорированию наличия в обществе 

людей (субъектов) – при последовательно 

объективистском подходе, либо к отказу от 

рассмотрения объективных связей и отно-

шений, идеализации и индивидуализации 

общественных структур. 

По нашему мнению для создания це-

лостной социальной парадигмы, описыва-

ющей закономерности развития экономи-

ческой системы общества (исходя из мето-

дологических требований, предъявляемых 

современной политической экономией) 

необходимо по новому сформулировать 

гипотезу об институциональных матрицах. 

Во-первых, эта гипотеза разрабатывается в 

рамках объективистской парадигмы, рас-

сматривающей общество как объективную 

реальность, существующую вне и незави-

симо от воли и желания конкретных субъ-

ектов и развивающуюся по собственным 

законам. Во-вторых, при этом использует-

ся субъектный (но не субъективный) под-

ход рассматривающий все социально-

экономические отношения в обществе че-

рез их персонификацию, т.е. в неразрыв-

ной связи с социально-экономическими 

субъектами, разной степени интегриро-

ванности. В-третьих, используется понятие 

базового института, представляющего со-

бой глубинные, исторически устойчивые 

формы социальных и социально-

экономических связей, обеспечивающих 

интегрированность общества как единого 

целого. В-четвертых, признается тезис 

триединства общества, при котором оно 

является одновременно и целостным, со-

держащим в себе основные подсистемы – 

экономику, политику, идеологию. В-

пятых, признается тезис единства обще-

ственно-экономической формации, кото-

рая «представляет собой пространственно 

и социально отграниченную целостную 

материально-общественную систему, 

функциональное назначение которой со-

стоит в обеспечении совместной жизни 

людей в единстве всех ее сторон» [10, с. 6] 

и включает в себя сферы: материальное 

производство, производство человека, со-

циальное производство и духовное произ-

водство. 

Следует отметить, что в настоящее 

время, в обществоведении и, в частности в 

социологии, «…несмотря на попытки по-

строения социологами интегративного 

подхода, объединяющего объективист-

скую и субъективистскую парадигмы, 

каждая из них существует и развивается 

относительно самостоятельно, опираясь на 

свойственную ей методологическую пози-

цию принципиальной устойчивости или 

изменчивости общества, а также соответ-

ствующую систему понятий,- справедливо 

отмечает С.Г. Кирдина,- Постепенно пре-

одолеваемое противостояние между со-

циологами, работающими в рамках объек-

тивистской и субъективистской парадигм, 

не снимает, тем не менее, противоречиво-

сти их выводов, получаемых при изучении 

одних и тех же социальных ситуаций… 

Поэтому зачастую исследователи обосно-

вывают и прогнозируют прямо противопо-

ложные траектории развития и социальных 

изменений» [9, с. 37–38]. Похожая ситуа-

ция наблюдается и в современной эконо-

мической теории, когда представителя 

различных экономических специальностей 

и школ, на основании проводимого ими 

мониторинга национальных экономик за-

частую получают прямо противоположные 

выводы. Преодолеть это возможно только, 

во-первых, путем усиления методологиче-

ской (политэкономической) составляющей 

в исследованиях всех экономических спе-

циальностей и, во-вторых, в возвращении в 

экономическую теорию живого человека, 
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со сложной системой мотиваций и соци-

ально-экономических интересов. В таком 

случае объектные и субъектные экономи-

ческие отношения и структуры будут рас-

сматриваться как взаимодополняющие.  

Начиная со второй половины девяно-

стых годов прошлого века в российском 

обществоведении началось осознание 

необходимости методологического проры-

ва в исследовании социальных явлений, 

связанного, прежде всего с преодолением 

относительной ограниченности объекти-

вистской и субъективистской социальных 

парадигм. Так С.Г. Кирдина следующим 

образом ставит этот вопрос: «Возможно ли 

методологически корректное разрешение 

этой дилеммы (ограниченности объекти-

вистской и субъективистской социальных 

парадигм – С.С.)? Существуют ли связи 

причинного характера между институцио-

нальной и социально-групповой структу-

рами общества? Каковы пределы их влия-

ния друг на друга? В каком соотношении 

находятся институциональная система и 

социально- групповая структура общества? 

И если допускается наличие связей при-

чинного характера между ними, почему до 

сих пор не удается эти связи четко, на 

строгом понятийном уровне обозначить и 

проанализировать?» [9, с. 37–38]. В рамках 

белорусской экономической теории автор 

в свое время касался проблем, непосред-

ственно соприкасающихся с заявленной 

С.Г. Кирдиной проблематикой, в частно-

сти при формулировании авторской кон-

цепции трансформации социально-

классовой структуры общества Республи-

ки Беларусь и теоретико-методологическое 

обоснование государственной экономиче-

ской политики по реализации этой кон-

цепции. На сегодняшний день многие из 

уже имеющихся у нас методологических 

наработок, в частности разработанный по-

нятийный аппарат, может быть эффектив-

но применен при раскрытии методологи-

ческих проблем персонификации институ-

циональных матриц. 

При дальнейшем рассмотрении ин-

ституциональных матриц, исходя из спе-

цифики предмета политической экономии 

(«политическая экономия - наука, изуча-

ющая отношения между социальными 

субъектами, включенными в единый, от-

носительно устойчивый, организационно 

оформленный материально-общественный 

комплекс, в пределах которого осуществ-

ляется внутренне взаимосвязанное произ-

водство, присвоение и социально значимое 

потребление материальных средств и благ 

для обеспечения физической жизни обще-

ства, а также для создания материальной 

базы всех сфер общественной жизни. По-

литическая экономия исследует законы, 

управляющие развитием экономической 

системы, а также рассматривает названные 

системы в различные исторические перио-

ды и эпохи» [5, с. 634]), основное внима-

ние следует уделять изучению устойчи-

вых, существующих как рамки для соци-

ально-экономического поведения, глубин-

ных институциональных структур, станов-

ление которых обусловлено материальны-

ми условиями возникновения и развития 

общества. При этом большое внимание 

необходимо также уделять персонифика-

ции институциональной матрицы, т.е. со-

циально-экономическим и социальным 

субъектам. Это означает, что выработанная 

методология позволят ученым экономи-

стам ответить на вопросы о том, могут ли 

социально-экономические субъекты воз-

действовать и как воздействуют на инсти-

туциональную структуру, как, в свою оче-

редь, институциональная структура фор-

мирует экономическую систему и соци-

ально-классовую структуру общества. 

В представленной работе автор счи-

тает целесообразным использовать подход, 

сформулированный С.Г. Кирдиной для тех 

случаев, когда в научном исследовании 

институциональные структуры 

«…обладают приоритетом - онтологиче-

ским и методологическим - перед автора-

ми. Исследование в этом случае направле-

но на изучение институциональной струк-

туры, сложившейся исторически и опреде-

ляющей социальные отношения и взаимо-

действия социальных групп как внешний 

по отношению к ним фактор. В отличие от 

теорий старого и нового позитивизма, тео-

рия институциональных матриц продолжа-

ет тем самым традиции материалистиче-

ской диалектики в познании общества, 

точнее, исторического материализма, од-
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ной из центральных идей которого явля-

лось изучение необходимых обществен-

ных отношений, складывающихся вне за-

висимости от воли и желания людей» [9, с. 

39 – 40]. При этом институты понимаются 

«…в их глубинном смысле, как системы 

определенных и неизбежных связей между 

членами общества, обусловленные внеш-

ними условиями выживания социума. Тем 

самым институты образуют своеобразный 

скелет общества, обеспечивающий его ис-

торическую устойчивость и воспроизвод-

ство как социальной целостности» [9, с. 

40]. Вместе с тем, следует подчеркнуть, 

что в данном контексте изучение институ-

циональных матриц при помощи исследо-

вания «необходимых общественных отно-

шений, складывающихся вне зависимости 

от воли и желания людей» не означает, что 

надо принимать во внимание человеческие 

мотивы, потребности и интересы. Однако 

названный тезис подчеркивает объектив-

ный (а не субъективный) характер субъ-

ектного социально-экономического пове-

дения, что, как мы уже подчеркивали ра-

нее, позволяет говорить об обусловленно-

сти субъектного поведения объективными 

и субъективными факторами. В вышепри-

веденной цитате С.Г. Кирдиной, таким об-

разом, была допущена небольшая методо-

логическая неточность, обусловленная 

тем, что у нее в работах отсутствует четкое 

разграничение понятий субъективное и 

субъектное. В рамках политэкономическо-

го исследования персонификации инсти-

туциональных матриц на первое место вы-

ступают сущностные, неслучайные, регу-

лярно повторяющиеся (т.е. носящие преж-

де всего объективный характер) межсубъ-

ектные отношения, адекватно описывае-

мые категорией социально-классовая 

структура общества. Не сущностные, слу-

чайные, эпизодические межсубъектые (т.е. 

синергетические) отношения в экономиче-

ской теории учитываются лишь в той сте-

пени, в какой они могут повлиять на дина-

мику социально-классовой структуры. Для 

описания этого процесса правомерно ис-

пользовать категорию социально-

классовая организация общества [5, с. 

778].  

В настоящее время многими русско-

язычными авторами справедливо выделя-

ются две крупные тенденции в рассмотре-

нии институтов. Первая тенденция заклю-

чается в том, что институты становятся 

объектом все большего числа обществен-

ных наук. Вместе с тем, «…до середины 

ХIХ века институты изучались в основном 

правоведами и понимались как сугубо 

юридические установления. На рубеже 

ХIХ–ХХ веков институты были включены 

в предмет возникшей в западноевропей-

ских странах социологии» [9, с. 41]. Э. 

Дюркгейм, например, рассматривал инсти-

туты как определенные способы действий 

и суждений, существующие в обществе 

вне и независимо от отдельно взятого ин-

дивидуума. В двадцатых годах прошлого 

века социальные институты попадают в 

поле зрения ученых экономистов, что 

нашло свое выражение в формировании 

институционального направления в по-

литэкономии (Т. Веблена, Дж. Коммонса, 

Дж. М. Кларка, У. Митчела, У. Гамильтона 

и др.), когда институты стали рассматри-

ваться как образцы и нормы поведения, 

привычки мышления, оказывающие влия-

ние на выбор стратегий экономического 

поведения, наряду с мотивацией рацио-

нального экономического выбора. Неоин-

ституциональное направление, активно 

заявившее о себе в четвертой четверти 

двадцатого века придало категории эконо-

мический (социально-экономический) ин-

ститут более широкий смысл, предложив 

рассматривать институты как важнейшие 

факторы субъектных экономических взаи-

модействий. Так, согласно хрестоматий-

ному определению Д. Норта, институты - 

это «правила игры» в обществе, которые 

организуют взаимоотношения между 

людьми и структурируют стимулы обмена 

во всех его сферах - политике, социальной 

сфере или экономике. Современная запад-

ная социология придерживается аналогич-

ных подходов, рассматривая институт как 

«устойчивый комплекс формальных и не-

формальных правил, принципов, норм, 

установок, регулирующих различные сфе-

ры человеческой деятельности». При этом 

их отличие от институциональной эконо-

мики заключается в акцентировании вни-
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мания на значении института для органи-

зации системы ролей и статусов, образу-

ющих социальную систему [9, с. 42]. В 

настоящее время институциональные ис-

следования развиваются также в экономи-

ческой истории, культурологи, антрополо-

гии и т.д. 

Следует подчеркнуть, что гносеоло-

гический кризис в отечественной эконо-

мической науке по времени совпал с гло-

бальным изменением объекта экономиче-

ской науки и расширение пострыночного 

хозяйственного уклада в экономически 

развитых странах. На смену классической 

рыночной экономике, где предпринима-

тель ориентировался на увеличение при-

были, быстро пришла экономика, где вме-

сто этого показателя, определяющим ста-

новится капитализация активов (роста це-

ны акций и других ценных бумаг), в ре-

зультате ускоряется рост фиктивной эко-

номики и происходит ее отрыв от эконо-

мики реальной. В свою очередь капитали-

зация активов во многом начинает зави-

сеть от мнения различных рейтинговых 

агентств и экспертов, и уже нельзя понять, 

что первично в этой безудержной гонке: 

сама предшествующая капитализация (ко-

гда непрофессиональные участники рынка 

формируют спрос на ценные бумаги для 

самих себя), рейтинги и экспертные мне-

ния, или же все-таки реальная экономика? 

Как результат, перед белорусской наукой 

встает задача ответить на новые вызовы, 

когда мы еще не успели определиться с 

тем, как отвечать на все старые. Ар-

хисложная задача. Но, на наш взгляд, вы-

полнимая. Но для этого надо, чтобы в эко-

номической науке стало недопустимым не 

соблюдение базовых общенаучных и по-

литэкономических принципов. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Для усиления продук-

ционного эффекта рыночной системы Бе-

ларуси за счет наращивания и оптимиза-

ции использования институционального и 

социального потенциала необходимо фор-

мировать новую нравственную социально-

экономическую культуру путем:  

 конфигурирования процесса ор-

ганизации неформальных объединений в 

виде деловых сетей, функционирование 

которых основано на высокой степени вза-

имного доверия, постоянных взаимных 

услугах, негласных договорах, которые 

лишь отчасти отражаются в формальных 

договорах, дополняя их. Экономический 

эффект от социального капитала в данном 

случае заключается в формировании этики 

внутрисетевых отношений, позволяющей 

оказывать широкий спектр неформальных 

услуг «для своих»: скидки, задержки опла-

ты, кредиты под низкий процент, вето на 

использование кабальных условий, запрет 

на применение силы прирешении хозяй-

ственных споров и т.д. В данном случае 

дополнение юридических (формальных) 

отношений межличностной системой вза-

имопомощи, основанной на общих этиче-

ских принципах, позволяет повысить уро-

вень экономической безопасности бизнеса, 

т.к. является действенным способом сни-

жения рыночных рисков и нестабильности, 

катализатором деловой активности;  

 совершенствование социально-

экономических механизмов получения и 

использования информации хозяйствен-

ными субъектами за счет социального ка-

питала как способа экономии транзакци-

онных издержек. Неравномерность в рас-

пределении информации и, соответствен-

но, неполнота обладания ею является важ-

ным атрибутом экономической системы 

общества. Социальный капитал позволяет 

индивиду получить недостающую инфор-

мацию путем обмена между участниками 

соответствующих социальных сетей. Та-

ким образом удается с наименьшими из-

держками уменьшить негативные хозяй-

ственные последствия от асимметричности 

распределения информации и таким обра-

зом повысить безопасность экономических 

систем различной степени интегрирован-

ности; 

 формирование новых посткапи-

талистических финансовых отношений на 

основе нравственных (в том числе и рели-

гиозных) принципов. В случае, если кре-

дитные отношения внутри сообщества об-

ладающего достаточным для этого соци-

альным капиталом, строятся на оптималь-

ном сочетании формальных и неформаль-

ных финансовых институтов, подкреплен-

ных едиными моральными позициями, то 
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они становятся более конкурентными чем 

формальные финансовые институты, рабо-

тающие в рамках классического капитали-

стического хозяйственного уклада. В пер-

вом случае расширяется ресурсная база 

кредитования, облегчается получение кре-

дитов, когда залогом выступают не только 

(и не столько) материальные ресурсы, а 

доверие, т.е. социальный потенциал креди-

тополучателя. Сегодня примером такой 

эффективной системы кредитования может 

служить исламский банкинг. Становление 

новых посткапиталистических (нравствен-

ных) финансово-кредитных отношений 

может стать важным фактором обеспече-

ния экономической безопасности как за 

счет роста устойчивости национальных 

кредитных институтов в условиях гло-

бального финансового кризиса, так и за 

счет расширения возможных потребителей 

кредитных ресурсов - основы для роста 

внутреннего спроса и расширения экс-

портного потенциала. В качестве одного из 

первых шагов в этом направлении может 

стать, например, создание христианских и 

исламских банков; 

 внедрения новых посткапитали-

стических механизмов конфигурации 

управления персоналом (в хозяйственных 

субъектах и государственных учреждени-

ях) на основе широкого использования со-

циального капитала, накопленного как на 

уровне общества, так и на уровне эконо-

мических субъектов. Так, если на стадии 

поиска работы социальный капитал позво-

ляет минимизировать асимметрию инфор-

мации на рынке труда (т.е. снижает инди-

видуальные транзакционные издержки), то 

после трудоустройства социальные связи 

работника являются дополнительным ре-

сурсом (социальным капиталом) для орга-

низации. Для самого работника использо-

вание возможных социальных сетей созда-

ет условия для повышения его индивиду-

ального социального потенциала, в том 

числе и за счет ресурсов организации в ко-

торой он трудится. Последнее выступает 

фактором повышения индивидуального 

профессионализма и дальнейшего карьер-

ного роста. В современных условиях хо-

зяйствования этого однако не достаточно 

для укрепления экономической безопасно-

сти страны. Необходимо, чтобы при ис-

пользовании работником социального ка-

питала и его накоплении перманентно 

присутствовал «нравственный фильтр», 

ограничивающий пределы возможного 

эгонального поведения; 

 усиление субстационарно-

гносеологической, идеологической и ре-

ально-онтологической функций белорус-

ской общественной науки; наращивание 

социального капитала науки и на этой ос-

нове завершения формирования социаль-

но-научного сообщества. 
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Солодовников С. Ю. 

Економічна система і інституційні матриці: реально-онтологічного ієрархії 

У статті розглядаються взаємозумовленість таких феноменів як цивілізація, культура, еко-

номічна система та інституційні матриці. При більш детальному розгляді цих соціальних явищ, 

при спробах розкрити їх системну роль, механізми взаємодії та закономірності спільного функці-

онування спостерігається повна відсутність єдності не тільки серед представників різних суспі-

льних наук (що можна було б списати на відмінності в предметах цих дисциплін), але і серед по-

літеконом -мів і економістів різних шкіл і напрямків, аж до вимог взагалі відмовитися від дослі-

дження інституціональних (соціальних) факторів в рамках економічної теорії (пропоз гается об-

межуватися вивченням лише матеріально-речових і фінансових факторів). 

Ключові слова: економічна система, інституційні матриці, ієрархії, фінансові фактори,  

реально-речові показники. 
 

Solodovnikov S. 

Economic system and institutional matrix: a real-ontological hierarchy 

The article considers the interdependence of such phenomena as civilization, culture, economic 

system and institutional matrices. In a more detailed examination of these social phenomena, when 

trying to reveal their systemic role, the mechanisms of interaction and the patterns of joint functioning, 

there is a complete lack of unity not only among representatives of various social sciences (which could 

be attributed to differences in the subjects of these disciplines) but also among the political and 

economists of various schools and directions, up to the requirements in general, to abandon the study of 

institutional (social) factors within the framework of economic theory (the proposal Gaeta limited to 

studying only the material and real and financial factors). 

Keywords: economic system, institutional matrices, hierarchies, financial factors, real-physical 

indicators. 
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УДК 330.34: 351.77 

ЧЕРНЯВСЬКА Є. І.  

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ:  

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 
 

Стаття присвячена розгляду напрямів удосконалення управління розвитком трудового потенці-

алу в контексті соціально-трудових відносин в рамках інституціональної теорії. Визнано, що в першу 

чергу необхідно перебудувати профспілки в організації захисту прав осіб найманої праці; по-друге, 

внести істотні зміни в зміст, обговорення та заключення колективних угод та договорів як форм соці-

ального партнерства. В своїх головних моментах колективні угоди та договори повинні нести специ-

фіку сучасної ринкової економіки.  

Ключові слова: трудовий потенціал,  інститути, ринкова економіка, наймані працівники, дер-

жава, роботодавці, профспілки, колективні угоди і договори. 

 
Постановка проблеми. Питання 

трудового потенціалу в наукових дослі-

дженнях є і завжди будуть актуальними, 

оскільки праця є невід’ємним фактором 

суспільного виробництва, економічної дія-

льності підприємств. За часи так званих 

ринкових реформ в Україні стан та розви-

ток трудового потенціалу  стали гірше, про 

що красномовна сказано в Указі Президен-

та України «Про основні напрями розвитку 

трудового потенціалу в Україні на період 

до 2010 року» від 3 серпня 1999 року, но-

мер 958/99. 

Схвалені Основні напрями розвитку 

трудового потенціалу в Україні згідно 

Указу Президента України від 3 серпня 

1999 року в головних моментах не були 

втіленні в життя. Тому в системі соціаль-

но-трудових відносин, розвитку трудового 

потенціалу не відбулося докорінних змін. 

Більш того, окремі  негативні явища в сфе-

рі праці тільки зросли [1].   Дослідження 

показують, що важливі результати в усві-

домленні  ситуації та визначенні шляхів 

позитивного розвитку трудового потенціа-

лу надає інституціональна теорія, що ви-

значає актуальність статті. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Поняття «трудовий потенціал» 

було введено в науковий оборот в Радян-

ському Союзі в 70-80-ті роки, але й і сьо-

годні питання трудового потенціалу відно-

сяться до дискусійних і стоять в центрі 

уваги науковців, уряду, менеджерів підп-

риємств. В роботах  Д. Богині, В. Василь-

ченко, Л.  Дробязко, І. Есінової,  О. Кру-

шельницької, В.  Лича, Г. Осовської, М. 

Семикіної, Л. Шаульської й інших  знайш-

ли відображення дослідження трудового 

потенціалу як економічної категорії,  зміс-

ту трудового потенціалу за структурними 

рівнями економіки і на рівні працівника,  

факторів, що впливають на його розвиток 

й т. д. Але питання трудового потенціалу 

не вирішені. Особливої уваги потребують 

дослідження питань управління розвитком 

трудового потенціалу в контексті інститу-

ціональної теорії.  

Мета статті. На основі інституціона-

льної теорії з’ясувати напрями ефективно-

го управління розвитком  трудового поте-

нціалу.   

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Фактично всі дослідники  пого-

джуються з тим, що трудовий потенціал є 

складною соціально-економічною катего-

рією. В контексті організаційно-

економічних відносин мова йде про мно-

жину питань функціонування трудового 

потенціалу як фактору виробництва, що  

послідовно проходить фази формування, 

використання, результативності, відтво-

рення та розвитку.  

Слід зазначити, що поняття «розви-

ток» також є неоднозначним. Воно вико-

ристовується для позначення процесів різ-

ної направленості, якихось змін в об’єкті, 

його структурі, елементній базі, характе-

ристиках й т. д. В даній статті поняття «ро-

звиток» розглядається як поступальний, 

розгорнутий у часі процес кількісних та 

якісних змін в об’єктах. Позитивний роз-

виток має форму еволюції, негативний – 

інволюції.  Розвиток відбувається під дією 

ендогенних і екзогенних факторів. 

 В період соціалістичного розвитку в 
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контексті організаційно-економічних від-

носин категорія трудового потенціалу 

отримала всебічний розгляд, однак значна 

частина положень носила дискусійний ха-

рактер.  Дискусії тривають і сьогодні. В 

контексті соціально-економічних відносин 

трудовий потенціал представляє собою су-

купність соціально-економічних відносин з 

приводу формування, використання та ро-

звитку праці як фактору виробництва. Без-

умовно, соціально-економічні відносини – 

це рамки і сторона, в яких здійснюється 

функціонування трудового потенціалу, йо-

го розвиток та відтворення як фактору ви-

робництва. Розгляд трудового потенціалу в 

контексті соціально-економічних відносин 

передбачає перш за все чітке визначення 

його суб’єктів, їх прав, закономірностей, 

умов та змісту праці, якостей робочої сили 

в контексті її результативності,  винагоро-

ди та розвитку. Треба підкреслити, що 

трудовий потенціал – це категорія, яка ста-

ла рамками пошуку, визначень, відповідей 

на запитання  щодо можливостей, здібнос-

тей  робітників працювати за умов  пере-

ходу до інтенсивної моделі економічного 

зростання, науково-технічного прогресу як 

матеріальної основи виробництва, еконо-

мічних процесів.  Тобто  трудовий  потен-

ціал – це категорія структурних змін ролі 

праці, якостей робочої сили, кваліфікації, 

компетенцій працівників відповідно до 

умов інтенсивного шляху розвитку еконо-

мічної системи та економіки підприємств.   

Слід також відмітити, що економіка 

західних країн в цей період вже впевнено 

розвивалася за моделлю інтенсивного 

шляху економічного зростання. На нову 

модель економічного розвитку спочатку 

перейшло сільське господарство, потім 

промисловість, а 1974-1975 рр. – наука. На 

викладачів економічних спеціальностей 

були покладені такі  обов’язки: читання 

лекцій і проведення семінарських занять; 

вузівська наука на основі урядових замов-

лень; консультативна робота з бізнес стру-

ктурами; захист прав споживачів, грома-

дян на рівні різних структур влади.  Бізне-

сові структури також повинні були мати 

своїх консультантів від науки. Вказані змі-

ни істотно впливали на розвиток  науково-

технічного прогресу, конкурентоспромож-

ність підприємств та сприяли розвитку ві-

дносин соціального партнерства в країні. 

Для позначення нової ролі, якостей 

робочої сили і поведінкової орієнтації пра-

цівників було введено поняття людського 

капіталу. Введення нового поняття було не 

на словах. Навчена, кваліфікована  робоча 

сила стала  оплачуватися значно більше. 

Кваліфікована робоча сила стала розгляда-

тися як людський капітал, а збільшений 

доход – як грошова форма реалізації люд-

ського капіталу.  

В Радянському Союзі дослідження 

трудового потенціалу в контексті соціаль-

но-економічних відносин фактично не 

проводилися, оскільки офіційно наголо-

шувалося на тому, що засоби виробництва, 

підприємства, влада належать працівникам. 

Офіційно в  країні не визнавалося  існу-

вання  соціальних протиріч, антагонізмів; 

гострих протиріч в інтересах між соціаль-

ними групами.  Тому в реальній площині 

проблема реального розвитку трудового 

потенціалу, як і переходу економіки до ін-

тенсивного шляху розвитку,  не була ви-

рішена, не дивлячись на наростання нега-

тивних тенденцій в соціумі і економіці,  

позитивний практичний досвід розвинутих 

країн щодо переходу до моделі якісного 

зростання.  До того ж в економічній науці 

Заходу в ці часи активно дискутувалась 

теорія конвергенції, в якій стверджувалося, 

що капіталістична і соціалістична системи 

закономірно еволюціонують в новий, кон-

вергентний тип, де, наприклад, відносини 

планування будуть ув’язнені з суто ринко-

вими відносинами. Теорія конвергенції в 

Радянському Союзі на офіційному рівні не 

була прийнята. Країна не отримала науко-

вої методологічної основи для правильно-

го осмислення ситуації та вибору ефектив-

ного напряму економічних реформ. 

Сьогодні, тобто вже в рамках ринко-

вої трансформації економічної системи, в 

аналізі трудового потенціалу, управлінні 

його розвитком також недостатньо приді-

ляється уваги в ракурсі соціально-

економічних відносин, тобто соціально-

економічної форми.  

Позитивне осмислення ситуації та 

реальні пропозиції щодо ефективного 

управління розвитком  трудового потенці-
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алу надає інституціональна теорія, що 

отримала подальший розвиток в роботі 

Дарона Аджемоглу і Джеймса А. Робинсо-

на «Почему одни страны богатые, а другие 

бедные. Происхождение власти, процвета-

ния и нищеты».   

На прикладі багатовікової історії ро-

звитку широкого кола країн світу  автори 

доводять як економічні і політичні інсти-

тути взаємодіють і породжують багатство і 

бідність. Все визначає тип економічних і 

політичних інститутів. Але економічні ін-

ститути є похідними від політичних. Полі-

тичні інститути  визначають, у кого в сус-

пільстві є влада і як цей хтось може її ви-

користовувати. Якщо влада зосереджена в 

одних руках і нічим не обмежена, то це  

інститут абсолютної монархії - абсолюти-

стський політичний інститут. 

Абсолютистські  політичні інститути 

допомагають тим, хто володіє владою, під-

лаштувати економічні  інститути під себе 

для власного збагачення та подальшого 

укріплення своєї влади за рахунок всіх ін-

ших. Політичні інститути, які розподіляють 

владу між різними силами і групами в сус-

пільстві і при цьому обмежують всіх в за-

стосуванні цієї влади, породжують плюралі-

стичні політичні системи. Влада при таких 

системах належить широкій коаліції політи-

ків і може бути розподілена серед множини 

суспільних груп. Політичний плюралізм  за 

умов достатньо сильної і централізованої 

влади породжує інклюзивні політичні інсти-

тути.  Коли хоч одне із умов відсутнє, тоді, 

на думку американських дослідників, суспі-

льство має справу з екстрактивними полі-

тичними інститутами. 

Між економічними і політичними ін-

ститутами існує сильна синергія. Екстрак-

тивні політичні інститути концентрують 

владу в руках еліти, яка формує екстрактив-

ні економічні інститути, які дозволяють їй 

експлуатувати всі інші соціальні групи. Час-

тину привласнених доходів еліта знову ви-

користовує на підтримку та подальший роз-

виток екстрактивних політичних інститутів, 

що надає системі в цілому визначену стій-

кість. Інклюзивні економічні інститути 

з’являються в результаті становлення  ін-

клюзивних політичних інститутів,  котрі ро-

зподіляють владу серед широкого кола гро-

мадян і накладають обмеження на її довіль-

не використання.   Доходи і активи розподі-

ляються серед широкого кола осіб, що за-

безпечує стійкість інклюзивних політичних 

інститутів [2, с. 112-116]. 

 Д. Аджемоглу і Дж. А. Робинсон до-

водять, що одному і другому типу економі-

чних інститутів притаманно економічне 

зростання. Але якщо основу економічного 

зростання за екстрактивними економічними 

інститутами складає екстенсивний тип відт-

ворення економіки, то за  інклюзивними 

економічними інститутами – інтенсивний 

тип. В своїй роботі автори багато уваги при-

діляють політико-економічному розвитку 

Радянського Союзу. Автори обґрунтовано 

доводять, що в політиці основу соціалістич-

ної системи складали екстрактивні політич-

ні інститути, а в економіці – економічні екс-

трактивні інститути, які на визначеному 

етапі закономірно привели до затухання те-

мпів економічного зростання і кризовому 

стану, що потребувало перебудови політи-

ко-соціально-економічної системи.  

Однак не дивлячись на перебудову по-

літико-соціально-економічної системи, сьо-

годні в більшості незалежних країн, в тому 

числі і в Україні, панівною формою інститу-

тів продовжують виступати екстрактивні 

політичні і екстрактивні економічні інститу-

ти, хоча і в нових формах, особливо за на-

звою. Перехід від одного типу економічних 

інститутів до іншого, як доводять Д. Адже-

моглу і Дж. А. Робинсон,  можливий за умов 

низки факторів. Те що Україна намагається 

активно проводити політику європейського 

вибору, то це, безумовно, є могутнім факто-

ром, що сприяє становленню інклюзивних 

політичних і інклюзивних економічних ін-

ститутів. В практичному плані  Україна сьо-

годні проводить роботу в напряму удоско-

налення  законодавства за європейськими 

стандартами, тому Україна, можна сказати, 

просувається вперед в процесах демократи-

зації політики і економіки.   

Інститути – це організаційні форми су-

спільних відносин що виникають в соціаль-

ній взаємодії. Вони відбиваються в образах 

мислення, образах життя і дій; в характері 

суспільних відносин; нормах права, що рег-

ламентують головні параметри відносин в 

суспільстві. В рамках економічної системи 
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інститути, тобто економічні інститути, ви-

ступають організаційними формами вироб-

ничих  відносин. Економічні інститути від-

биваються в формі  поведінкових стереоти-

пів  суб’єктів економічних відносин та ви-

ступають в формі юридичних норм, основна 

частина яких приймається на рівні законо-

давства країни. Введення в економічний 

аналіз теорії інститутів дозволяє не тільки 

точніше виписати конфліктні протиріччя в 

системі конкретних виробничих  відносин, 

що гальмують розвиток процесу праці, раці-

ональне та ефективне використання ресур-

сів, в тому числі і трудового потенціалу, 

алей дозволяють крапково показати на яких 

рівнях, за допомогою яких механізмів,  ін-

струментів, дій суб’єктів  необхідно ввести 

зміни в організацію виробничих відносин, 

зняти гальма в розвитку продуктивних сил. 

В контексті управління розвитком 

трудового потенціалу сьогодні найбільш ва-

гомими інституціональними напрямами слід 

признати наступні: 

1. Загальна суб’єктивація виробни-

чих відносин, тобто перетворення головних 

учасників  економічної діяльності: держава, 

роботодавці (підприємці), наймані робітни-

ки у суб’єкти за правилами сучасної ринко-

вої економіки. Всі суб’єкти в економічних 

відносинах повинні бути рівними, мати пра-

ва і обов’язки, механізми захисту. Вельми 

складним суб’єктом зараз є держава. В кон-

тексті просування України к демократично-

му устрою країни, тобто переходу до пану-

вання інклюзивних політичних і інклюзив-

них економічних інститутів, необхідно про-

вести розмежування понять держави як уо-

соблення  соціуму і держави як сукупності 

державних органів, структур, в яких пра-

цюють і керують, приймають тактичні і 

стратегічні рішення від імені держави як со-

ціуму певні люди. Сьогодні актуальною 

проблемою для демократичного розвитку 

України є перетворення держслужбовців, 

особливо вищих рангів, на агентів соціуму. 

В контексті цієї ролі держава повинна нести 

реальну відповідальність за управління ефе-

ктивним використанням та розвитком тру-

дового потенціалу. 
Актуальним питанням також є питання  

суб’єктивації  найманих працівників. Теорія і 

практика розвинутих країн доводять, що в 

умовах монополізації засобів виробництва 

ринок праці, як правило, є  асиметричним. В 

західних країнах вирівнювання позицій най-

маних робітників у відносинах з власниками 

капіталу  почалося лише з виокремленням 

трудового права у самостійну галузь права, 

законодавчим оформленням права діяльності 

профспілок як профорганізацій найманих ро-

бітників та переходом до колективно-

договірного регулювання трудових відносин.  

В Україні є трудове право, укладаються 

колективні угоди і договори, хоча і із значни-

ми недоліками. Найбільш складною пробле-

мою в розвитку трудового потенціалу є про-

блема захисту  інтересів найманих працівни-

ків за допомогою  професійних організацій. В 

західних країнах профспілка (trade union) – це 

організація найманих робітників, сформова-

них з метою покращення їх доходів та умов 

праці на підставі колективних торгів, перего-

ворів  з роботодавцем або організаціями робо-

тодавця [3].  

В Україні профспілки – це не професійні, 

а громадські організації. Вони  об’єднують 

громадян, пов’язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної (трудової) діяльності. 

Тому за Законом України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності»  чле-

нами профспілок можуть бути і  роботодавці. 

Вони не можуть обиратися в керівні органи 

профспілки будь-якого рівня. На зважаючи на 

це, їх реальна сила в профспілках  на підпри-

ємствах, на яких до того ж  знаходяться і офі-

си профспілок,  надзвичайна. Профспілки в 

дійсності є агентами, захисниками  інтересів 

роботодавців, а не найманих робітників. Це 

одна із головних причин того, що так зване 

ринкове реформування економіки здійснюва-

лось і здійснюється з великими соціальними 

витратами: значним скороченням робочих 

місць, падінням реальної заробітної плати, 

життєвого рівня, чисельності населення і тру-

дових ресурсів, падінням престижу праці і ро-

бітничих професій тощо. В інституціонально-

му плані проблема вирішення питання ство-

рення реальної організації, що захищає інте-

реси найманих працівників, проста. Необхідно 

внести відповідні зміни в законодавство про 

профспілки, позбавити членства в профспіл-

ках роботодавців та винести офіси профспілок 

за межі підприємств, в рамках  яких уклада-

ється колективний договір між найманими 

працівниками і роботодавцем. 

2. Суттєве удосконалення процедур і 

змісту укладання колективних угод і догово-
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рів, які виступають організаційними формами 

соціального партнерства як типу соціальних 

відносин.  Закон України «Про колективні до-

говори і угоди» надає широкий спектр ін-

струментів (механізмів)  щодо узгодження ін-

тересів найманих працівників і роботодавців 

та розвитку трудового потенціалу. На націо-

нальному рівні зміст угод передбачає вирі-

шення питань гарантій праці і забезпечення 

продуктивної зайнятості; мінімальних соціа-

льних гарантій оплати праці і доходів всіх 

груп і верств населення, які забезпечували б 

достатній рівень життя, розміру прожиткового 

мінімуму, мінімальних нормативів й т.д. 

Безперечно, перелічені напрями регу-

лювання характеру трудових відносин та уз-

годження інтересів найманих і робітників 

охоплюють всі важливіші аспекти взаємодії. 

Однак ефективність прийнятих рішень за-

лишається низькою. Так, 11-та Генеральна 

угода про регулювання основних принципів 

і норм реалізації соціально-економічної по-

літики і трудових відносин на 2016-2017 ро-

ки була підписана сторонами 23 серпня 2016 

року, а вже 18 жовтня 2016 року на Президії 

ФПУ, яка зібралась на своє засідання відразу 

після завершення зустрічі Прем’єр-міністра 

України В. Гройсмана з керівниками всеук-

раїнських профспілок та їх об’єднань, було 

прийнято рішення про перенесення дати 

всеукраїнської акції протесту профспілок з 

20 жовтня на 17 листопада  у формі пікету-

вання Верховної Ради України. Мета акції  – 

захист прав та інтересів працюючих в умо-

вах шокового підвищення ціни на газ і тари-

фів на житлово-комунальні послуги [4]. 

Причина низької ефективності прийня-

тих рішень, в цілому  колективних угод  і 

більшої частини колективних договорів ле-

жить в площині використання  в регулюю-

чих процесах невідповідних сучасній ринко-

вій економіці принципів і норм. Мова в пер-

шу чергу йде про те, що в  сучасній ринковій 

економіці держава є одним із значущих 

суб’єктів ринкових відносин. Вона стала ви-

конувати базисні, економічні функції. Дер-

жава є вагомим власником багатства і ресур-

сів; ефективно розвиває сектор суспільних 

благ; перерозподіляє значну частину доданої 

вартості й т. д. Тому правильно було би, як-

що би в  колективних угодах держава була 

представлена не тільки арбітром у відноси-

нах між найманими працівниками і робото-

давцями, але й суб’єктом. Держава повинна 

представляти інтереси суспільства в аспекті 

зайнятості та норм, що сприяють розвитку 

ділової активності. Це дозволить вибрати 

ефективну модель економічного розвитку 

для всієї країни, яка дозволить ефективно 

розвиватися малому і середньому підприєм-

ництву, вирішувати  питання ефективного 

розвитку засобів виробництва, науково-

технічного прогресу, гідної заробітної плати, 

добробуту громадян. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Трудовий потенціал на су-

часному етапі ринкової трансформації еко-

номіки України перебуває в кризовому стані. 

Подолання кризи і перехід на ефективне 

управління розвитком трудового потенціалу 

лежать в площині удосконалення інституці-

ональних аспектів соціально-економічної 

форми розвитку трудового потенціалу. Ви-

рішення проблеми пов’язано в першу чергу з 

загальною суб’єктивацією виробничих від-

носин, перетворенням профспілок в профе-

сійні організації осіб найманої праці, ви-

знанням держави в колективних угодах 

суб’єктом з відповідними функціями.    
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Чернявская Е. И. 

Управление развитием трудового потенциала: институциональные аспекты 

В статье рассмотрены основные направления управления развитием трудового потенциала на 

современном этапе рыночных реформ в Украине. Трудовой потенциал представляет собой концеп-

цию, появившуюся в советских исследованиях в 1970-80-х годах, в период перехода к интенсивному 

пути экономического развития. Трудовой потенциал, новые трудовые возможности были исследова-

ны главным образом в контексте организационных и экономических отношений. На современном 

этапе перехода на рынок фундаментальное значение имеет исследование трудового потенциала в 

контексте социально-экономических институтов. Институты - это организационные формы социаль-

ных отношений. Экономические институты выступают в качестве организационных форм производ-

ственных отношений. Они отражены в способах мышления, поведения и действий субъектов эконо-

мических отношений, в характере производственных отношений, в нормах права, регулирующих ор-

ганизацию хозяйственной деятельности и производственных отношений. Прогрессивное развитие 

экономики и трудового потенциала возможно в условиях господствующих политических и инклю-

зивных экономических институтов. В Украине есть объективные предпосылки для перехода к прави-

лу инклюзивных политических и инклюзивных экономических институтов. Европейский выбор в по-

литическом, социально-экономическом развитии страны является мощным фактором, способствую-

щим развитию инклюзивных институтов. 

Ключевые слова: трудовый потенциал, институты, рыночная экономика, сотрудники, государ-

ство, работодатели, профсоюзы, коллективные договоры. 
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The management of labor potential development: institutional aspects 

The article deals with the consideration of the main directions for managing the development of labor po-

tential at the present stage of market reforms in Ukraine. Labor potential is a concept that appeared in Soviet stud-

ies in the 1970-80s, in the period of transition to an intensive path of economic development. Labor potential, new 

labor opportunities were investigated mainly in the context of organizational and economic relations. At the pre-

sent stage of the transition to the market, research of labor potential in the context of socio-economic institutes is 

of fundamental importance. Institutes are the organizational forms of social relations. Economic institutions act as 

organizational forms of industrial relations. They are reflected in the ways of thinking, behavior and actions of 

subjects of economic relations, in the nature of production relations, in the rules of law governing the organization 

of economic activity and production relations. Progressive development of the economy and labor potential is 

possible under the rule of inclusive political and inclusive economic institutions. In Ukraine there are objective 

prerequisites for the transition to the rule of inclusive political and inclusive economic institutions. The European 

choice in the political, socio-economic development of the country is a powerful factor contributing to the devel-

opment of inclusive institutions.   

Keywords: labor potential, institutions, market economy, employees, the state, employers, trade unions, 

collective agreements. 
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 Управління сучасним підприємством  

УДК 657.15 

ВИНОГОРОВ  Г. Г. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ОТЧЕТНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматривается классификация отчетности (по видам) у различных авторов. Указыва-

ется, что в современных условиях выделенных классификационных аспектов уже недостаточно, и на 

основе проведенного исследования справедливо предлагается их дополнить корпоративной отчетно-

стью в области устойчивого развития или корпоративной социальной отчетностью, что более объек-

тивно характеризует ситуацию в этом вопросе. Предложено внести в учебные планы подготовки спе-

циалистов высшей квалификации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучение 

таких дисциплин как: «Бухгалтерский учет и отчетность в области устойчивого развития» (или «Бух-

галтерский учет и корпоративная социальная отчетность»), «Международные стандарты нефинансо-

вой (социальной) отчетности», «Ревизия и аудит социальной отчетности». 

Ключевые слова: предприятие, классификация, отчетность, глобальный договор, бизнес. 

 

Постановка проблемы. Велика роль 

информации в современной жизни. В дея-

тельности предприятия от её наличия и ка-

чества зависит оценка возможности полу-

чения прибыли, принятие решений, выбор 

клиентов, поставщиков, возможных парт-

неров по развитию своей деятельности. 

«Информация – сведения о лицах, предме-

тах, фактах, событиях, явлениях и процес-

сах независимо от формы их представле-

ния» [1, с. 12]. 

Документированная информация – 

это зафиксированная на материальном но-

сителе информация с реквизитами, позво-

ляющими её идентифицировать. 

Отчётность – это документация по 

установленной форме, содержащая отчёт 

(информацию) о чём-либо. В Законе Рес-

публики Беларусь «О бухгалтерском учете 

и отчетности» говорится, что отчетность – 

это система стоимостных показателей об 

активах, обязательствах, о собственном 

капитале, доходах, расходах организации, 

а также иная информация, отражающая 

финансовое положение организации на от-

четную дату, финансовые результаты дея-

тельности и изменения финансового поло-

жения организации за отчетный период 

[2]. 

Анализ последних иследований и 

публикаций. Понятие «отчетность» имеет 

собирательное значение и означает сово-

купность нескольких отчетов, а также про-

цесс их составления и доведения до поль-

зователей. Отчет – означает сообщение, 

доклад кому-либо (пользователю) о проде-

ланной работе и определенных действиях 

и результатах. 

При помощи отчетности решаются 

задачи, связанные с использованием учет-

ной информации для управления, а именно: 

1) происходит фильтрация и систе-

матизация информации, выбираются 

наиболее существенные показатели для 

управления и устраняется избыточная и 

ненужная информация ; 

2) устанавливается степень выполне-

ния плановых заданий и договоров,  что 

дает возможность проверить качество пла-

нирования и необходимость уточнения не 

только плановых и нормативных расчетов, 

но и всей хозяйственной деятельности; 

3) создается необходимое информа-

ционное обеспечение для принятия управ-

ленческих решений по улучшению всей 

деятельности предприятия ; 

4) обеспечивается удобное и про-

должительное хранение учетной информа-

ции. 

С этих позиций становится понятным, 

как важно правильно классифицировать 

отчетность (по видам) и использовать эту 

классификацию в практической деятельно-

сти субъекта хозяйствования.  

Исследование показало, что различ-

ные авторы по-разному подходят к клас-

сификации отчетности по видам (табл. 1). 
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Не оспаривая выделения тех или 

иных классификационных аспектов, важно 

отметить следующее. Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность содержит сведения о 

финансовом положении  и финансовых ре-

зультатах деятельности организации. Эта 

отчетность составляется на основе данных 

синтетического и аналитического учета и 

подтверждается первичными документами. 

Помимо этого, для составления бухгалтер-

ской отчетности используются данные 

управленческой отчетности. Бухгалтер-

ской отчетности присуща более высокая 

достоверность поскольку ее данные под-

тверждаются материалами инвентаризации 

и, как правило, аудиторским заключением 

[3, с. 50]. 

Цель статьи – отобразить возмож-

ность совершенствования классификации 

видов отчетности. 

Изложение основного материала 

исследования. Статистическая отчетность 

представляет собой систему количествен-

ных и качественных показателей, измере-

ния и обобщение которых не характерно 

для бухгалтерского учета. Статистическая 

отчетность служит для отражения отдель-

ных сторон деятельности организации, со-

ставляющих данные наблюдения, осу-

ществляемого статистическими органами в 

целях формирования официальной стати-

стической информации [3, с. 50].  

Т а б л и ц а  1 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заббарова О. А. 

[7, c. 10-11] 

 
+ + + + + +    

Генералова Н.В.  

[2, с. 50] 

 
  +  +  +   

Чернов В.А.  

[16, с. 6-7] 

 
+    + +    

Сапожникова Н.Г.  

[4, с. 27-28] 

 
+  + +      

Пахомчик Е.А. 

 [13, с. 10] 

 
+ +   + +    

Ерофеева В.А.,  

Клужанцева Г.В.  

[5, с. 9] 

 

+   + +   +  

Ровенских В.А.,  

Слабинская И.А  

[14, с. 11-13] 

 

+  + + +    + 

Кравченко Н.В. 

 [8, с. 9] 

 
+    + +    

Сорокина Е.М.  

[15, с. 5-8] 

 
+  + + +     

Жулина Е. Г.,  

Иванова Н.А [6, с. 11] 

 
+   + + +    

Жилинская Т.А  

[9, с. 5-6] 

 
+   + + +    

Натепрова Т.Я.,  

Трубицына О.В. 

[10, с. 13-14] 

 

+  + + +    + 

Сигидов Ю.И.,  

Рыбянцева М.С. [3, с.6] 
+ +  + + +     

Источник: разработано автором  
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Такая отчетность составляется на ос-

нове данных бухгалтерского, статистиче-

ского и управленческого учета и бухгал-

терской (финансовой) отчетности по фор-

мам статистических наблюдений, разрабо-

танных Нацстатом Республики Беларусь. 

Налоговая отчетность (налоговые де-

кларации) предназначена для фискальных 

целей и обязательна для составления хо-

зяйствующими субъектами, круг которых 

установлен налоговым законодательством. 

Главная задача в области налоговой отчет-

ности заключается в снижении затрат на ее 

формирование путем существенного при-

ближения правил налогового учета к пра-

вилам бухгалтерского учета [4, с. 12]. 

Управленческая отчетность – это от-

четность, которая составляется за любой 

отчетный период (календарный или фи-

нансовый год) для внутреннего использо-

вания в управлении хозяйствующим субъ-

ектом в соответствии с регламентами, 

предусмотренными в компании или группе 

компаний. Этот вид отчетности включает в 

себя информацию всех ее видов: бухгал-

терской, налоговой, статистической, опе-

ративной и др. [5, с. 13-14]. 

Специализированные формы отчет-

ности составляется определенными субъ-

ектами хозяйствования по указанию от-

дельных министерств и ведомств. Между 

тем, как показало исследование указанных 

(табл. 1) классификационных аспектов уже 

недостаточно. 

В конце XX в. деятельность трансна-

циональных корпораций (ТНК) вызывала у 

мирового сообщества серьезную обеспоко-

енность в плане сохранения окружающей 

среды и желание использовать ресурсы 

ТНК для более эффективного решения 

проблем общественного развития. В этой 

связи генеральным секретарем ООН К. 

Аннаном была выдвинута идея глобально-

го договора (UN Global Compact). Впервые 

эта международная инициатива была озву-

чена в его обращении к лидерам крупней-

ших корпораций мира на Всемирном эко-

номическом форуме в Давосе 31 января 

1999 г., а официально она была представ-

лена в штаб-квартире ООН 26 июля 2000 г. 

Глобальный договор ставит задачу разви-

тия принципов социальной ответственно-

сти бизнеса и его участия в решении 

наиболее острых проблем общества как на 

глобальном, так и на региональном уровне. 

В настоящее время большинство экс-

пертов в области КСО считает наиболее 

перспективным подходом комплексную 

оценку экологических и социальных про-

грамм корпораций во взаимодействии с 

основными стейкхолдерами (т.е. всеми ли-

цами, так или иначе связанными с дея-

тельностью предприятия). Для оценки дея-

тельности социально ответственных ком-

паний разработано около 30 международ-

ных стандартов нефинансовой (социаль-

ной и экологической) отчетности, боль-

шинство из которых представлены в табл. 

2. 

В практике нефинансовой (социаль-

ной и экологической) отчетности чаще 

всего используются четыре системы пока-

зателей GRI, AA 1000, SA 8000, ISO 14000, 

UN GС (Global Compact), которые ассоци-

ируются с понятием «международные 

стандарты корпоративной социальной от-

ветственности». Самым распространенным 

стандартом социальной отчетности явля-

ется стандарт GRI «Руководство Глобаль-

ной инициативы по отчетности в области 

устойчивого развития». 

В зависимости от целей и развитости 

компаний, отчетность по корпоративной 

социальной и экологической ответствен-

ности может осуществляться в пяти основ-

ных видах: 

 специальный раздел в годовом от-

чете; 

 социальный отчет, сводящий во-

едино все социальные, благотворительные 

и спонсорские проекты компаний, состав-

ленный в свободной и, как правило, удоб-

ной для компаний форме, вне формата 

международных стандартов КСО; 

 экологический отчет, описываю-

щий приоритеты и основные направления 

экологической политики компании, систе-

му экологического менеджмента, монито-

ринга и контроля, воздействие на ОС, по-

казатели и затраты на экологическую по-

литику; 
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Т а б л и ц а  2 

Международные стандарты в области социальной и экологической 

 ответственности компании 
MMM 

 

Полное название 
Сокращенное 

название 
Особенность Ссылка 

1 2 3 4 

AccountAbility 1000 

Series 

AA 1000S Принципы подготовки социаль-

ных отчетов на базе диалога со 

стейкхолдерами 

www.acountability.org.uk 

APEC Code of  

Business Conduct 

APEC Кодекс деловой практики стран 

Азиатско- Тихоокеанского эко-

номического сотрудничества 

www.apec.org 

Amnesty  

International’s Human 

Rights Guidelines for 

Companies 

Amnesty Руководящие принципы по со-

блюдению корпорациями прав 

человека 

www.amnesty.org.uk 

Agence de Rating  

Social et Environmen-

tal sur les Enterprisess 

ASPI Индексы устойчивых показате-

лей деятельности Arese для ком-

паний, котирующихся на Евро-

пейском фондовом рынке 

www.arese-sa.com 

Balanced Business 

Scorecard 

BBS Система сбалансированных пока-

зателей оценки бизнеса от Bal-

anced Scorecard Institute 

www.balancedscorecard.o

rg 

Caux Round  

Table Principles for  

Business 

Caux Принципы ведения социально 

ответственного бизнеса 

www.cauxroundtable.org 

Dow Jones Sustaina-

bility Group Index 

DJSGI Индекс устойчивости Dow Jones www.sustainability-

index.com 

EFQM Business  

Excellence Model 

EFQM Модель и принципы достижения 

эффективности бизнеса в соот-

ветствии с интересами общества 

www.efqm.org 

Eco-Management and 

Audit Scheme 

EMAS Инструмент для оценки, пред-

ставления и улучшения экологи-

ческих показателей компаний 

www.europa.eu.int/comm

/en-vironment/emas 

Ethical Trading  

Initiative Base Code 

ETI Стандарты трудовых отношений www.ethicaltrade.org 

Principles for Global 

Corporate  

Responsibility: Bench  

Marks for Measuring 

Business 

Bench Marks Стандарты и принципы действий 

ответственной компании, совмест-

ный проект Interfaith Center of Cor-

porate Responsibility (1CCR, 

США), The Ecumenical Council for 

Corporate Responsibility (ECCR, 

Филиппины), The Christian Centre 

for Socially Responsible Investment 

(ССSRI, Австралия) и KAIROS-

Canada (Канада) 

www.bench-marks.org 

EU Eco-label criteria Eco-label Система экологической оценки 

компаний 

www.europa.eu.int/comm

/en-vironment/ecolabel 

Forest Stewardship 

Council’s Principles 

and Criteria for Forest 

Management 

FSC Принципы и критерии по управ-

лению предприятиями лесопро-

мышленного комплекса 

www.fscus.org/standarts_

cri-teria/ 

IFOAM Basic  

Standards 

IFOAM Принципы устойчивости ведения 

бизнеса для компаний агропро-

мышленного сектора 

www.ifoam.org 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 
FTSE4Good Selection 

Criteria 

FTSE4Good Индекс FTSE для компаний, соблю-

дающих глобальные принципы кор-

поративной ответственности 

www.ftse4good.com 

Global Reporting Initia-

tive Guidelines 

GRI Принципы и стандарты социальной 

и экологической отчетности 

www.globalreporting.org 

International  

Organization for 

ISO9000/14001 Standar-

tization 

ISO 9000, ISO 

14001 

Стандарты ISO в области управле-

ния качеством и охраны окружаю-

щей среды 

www.iso.org 

Social Accountability 

8000 

SA 8000 Стандарт сертификации предприя-

тий в области трудовых отношений 

www.sai.org 

SIGMA Guidelines SIGMA Практические рекомендации для 

организаций по внесению ими суще-

ственного вклада в устойчивое раз-

витие 

www.projectsigma.com 

Organization for Eco-

nomic Co-operation and 

Development Guidelines 

for Multinational Ener-

prises 

OECD Свод рекомендаций для транснацио-

нальных компаний по действиям в 

области деловой этики, информаци-

онной открытости, охраны окружа-

ющей среды, работы с персоналом, 

соблюдении прав человека, борьбы с 

коррупцией, взаимоотношений с 

потребителями, развитии науки и 

технологий, конкуренции и налого-

обложения 

www.oecd.org 

Global Sullivan  

Principles 

Sullivan Общие рекомендации и принципы в 

области социальной ответственности 

корпораций 

www.revleonsullivan.com 

The Natural Step TNS Принципы достижения устойчивого 

развития 

www.naturalstep.org 

UN Global Compact UN GС Свод базовых принципов для корпо-

раций, готовых участвовать в реше-

нии глобальных проблем цивилиза-

ции 

www.unglobalcompact.org 

WHO/UNICEF  

International Code on 

Marketing of Breast-

milk Substitutes 

WHO/UNICEF Свод правил Всемирной организа-

ции здравоохранения в области тор-

говли заменителями грудного моло-

ка 

www.who.int 

Источник: разработано автором  
 

 отчет о корпоративной социальной 

и экологической ответственности с частич-

ным применением принципов и показателей 

международных стандартов, включающий 

наряду с описанием миссии, ценностей и 

стратегических целей компании; 

 отчет об устойчивом развитии, со-

ставленный в соответствии с принципами и с 

использованием показателей результативно-

сти Руководства GRI, стандарта AA 1000S и 

включающий все аспекты социальной мис-

сии компании, ее корпоративной стратегии, 

культуры, социальной и экологической по-

литики. 

Подготовка полноценного социального 

отчета является весьма трудоемкой процеду-

рой, требующей больших усилий, времени, 

затрат, привлечения компетентных консуль-

тантов для подготовки социальных отчетов и 

их верификации. 

В этой связи можно сделать вывод, что 

классификацию отчетности по видам (табл. 

1) целесообразно дополнить корпоративной 

отчетностью в области устойчивого развития 

или корпоративной социальной отчетно-

стью, что более объективно характеризует 

ситуацию в этом вопросе. 

Наибольшее распространение такая 

отчетность получила в странах с развитой 

рыночной экономикой. Развивается она и в 

Российской Федерации. В Республике Бела-

русь указанную отчетность составляет очень 

небольшое количество предприятий, но та-

кие уже есть. 

Следует иметь ввиду, что в мировой 

практике ключевым фактором при принятии 
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решения о внедрении процесса социальной 

отчетности является ее влияние на прибыль. 

Компании давно убедились в том, что если 

корпоративной социальной отчетности уде-

ляется должное внимание, то лояльность 

общества к предприятию и его продукции 

заметно возрастает. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Все вышеизложенное позво-

ляет внести предложение о целесообразно-

сти внесения в учебные планы подготовки 

специалистов высшей квалификации по спе-

циальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» изучение таких дисциплин как: «Бух-

галтерский учет и отчетность в области 

устойчивого развития» (или «Бухгалтерский 

учет и корпоративная социальная отчет-

ность»), «Международные стандарты нефи-

нансовой (социальной) отчетности», «Реви-

зия и аудит социальной отчетности» и 

предусмотреть по указанным дисциплинам в 

качестве итогового педагогического кон-

троля уровня знаний студентов зачёт. Несо-

мненно, это повысит качество подготовки 

данных специалистов.  
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Виногоров Г. Г. 

Вдосконалення класифікації видів звітності 

У статті розглядається класифікація звітності (за видами) у різних авторів. Вказується, що в су-

часних умовах виділених класифікаційних аспектів вже недостатньо, і на основі проведеного дослі-

дження справедливо пропонується їх доповнити корпоративною звітністю в галузі сталого розвитку 

або корпоративної соціальної звітністю, що більш об'єктивно характеризує ситуацію в цьому питанні. 

Запропоновано внести в навчальні плани підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» вивчення таких дисциплін як: «Бухгалтерський облік і звіт-

ність в області стійкого розвитку» (або «Бухгалтерський облік і корпоративна соціальна звітність»), 

«Міжнародні стандарти нефінансової (соціальної) звітності »,« Ревізія і аудит соціальної звітності ». 

Ключові слова: класифікація, звітність, Глобальний договір, бізнес. 
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Improving classification of types of reporting 

The article deals with the classification of reporting (by types) among different authors. It is pointed 

out that under the current conditions the identified classification aspects are not enough, and based on the 

conducted research, it is rightly proposed to supplement them with corporate reporting in the field of sustain-

able development or corporate social reporting, which more objectively characterizes the situation in this 

issue. It is proposed to study in the curricula of training specialists of the highest qualification in the specialty 

"Accounting, Analysis and Audit" such disciplines as: "Accounting and Reporting in the Field of Sustainable 

Development" (or "Accounting and Corporate Social Reporting"), "International Standards of Non-Financial 

(Social) reporting "," Audit and audit of social reporting ". 
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УДК 330.3 

КАЛІНЕСКУ Т. В. 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Доведено, що в основі сучасних інноваційних досліджень мають бути емпірично підтверджені 

теоретичні знання, які потрібно використовувати на практиці. Проаналізовані інновативні складові 

діяльності підприємств та визначено, що вони мають відповідати прагненням і потребам внутрішньо-

го й зовнішнього середовища підприємства. Запропоновано послідовність рішень щодо запроваджен-

ня інноваційної ідеї, яка дозволяє виявити пріоритетність проблем, дослідити її інноваційну складову, 

дифузію та наслідки її втілення. Констатовано, що пошук інновативної складової діяльності підпри-

ємств має відповідати реаліям сучасного стану, вимогам і потребам регіональної, національної й сві-

тової економіки. 

Ключові слова: методологія, інноватика, прагматика, емпіричні дослідження, пріоритети, пот-

реби, дифузія, наслідки. 

 

Постановка проблеми. Інтерес до 

інноваційної діяльності, її розвитку на різ-

них рівнях управління, галузях економіки 

та сферах діяльності майже ніколи не зату-

хає з часів давньої ери до сьогоднішнього 

моменту. Саме методологічні і прагматич-

ні аспекти інноваційної активності різних 

суб’єктів господарювання - є основою дос-

ліджень багатьох науковців, у різних ви-

шах, установах, що знаходяться у різних 

регіонах, територіях та державах. Не мож-

на сказати, що суттєво змінилися методи 

дослідження інновацій, проте самі іннова-

ції – виокремилися у окрему галузь знань - 

інноватика, а в сучасних українських реа-

ліях ще тільки набуває свого прогресивно-

го розвитку інновативна економіка. Бо ті 

дослідження з інноваційної діяльності, що 

відбуваються наразі на теренах України [1, 

2, 3, 4], за результатами запровадження - 

не відповідають вимогам часу, а тим біль-

ше соціально-економічній ситуації, що є у 

більшості регіонах та підприємствах, а 

тільки розкривають специфіку [5, 6, 7, 8] 

та індивідуальність галузі досліджень [9, 

10, 11, 12]. А деякі [13, 14] - просто відно-

сяться до тих, про які можна сказати, що 

вони не привносять ніякої методологічної 

та прагматичної новатики у досліджувані 

питання, а тим більше – не мають в основі 

емпіричного рівня знань; не показують на-

прями отримання окремих емпіричних фа-

ктів (даних спостережень та експеримен-

тів), що стимулюють розвиток теоретично-

го рівня знань; не розкривають нові про-

блеми та завдання, що дають змогу побу-

дувати систему законів, методів та інстру-

ментів пізнання сутності досліджуваних 

проблем; не відкривають нові перспективи 

пояснення, передбачення фактів, а також 

умов, в яких мають здійснюватися експе-

рименти. Тобто не мають в основі тих ем-

пірично підтверджених теоретичних знань, 

які можуть бути використані практично.  

Аналіз останніх публікацій та дос-

ліджень. Сьогодні, як і 10 років, і півсто-

ліття тому, було і є дуже актуально дослі-

джувати всілякі питання, що стосуються 

інновацій й інноваційній активності будь-

чого. Можна сказати, що розвиток методо-

логії та практики досліджень методологіч-

них та прагматичних питань інновацій йде 

по спіралі, коли автори [1 - 12] впродовж 

не одного десятиліття повертаються до ро-

згляду одних і тих же питань та привно-

сять нові (чи удосконалюють існуючі) яко-

сті у технологію їх досліджень. Є і такі пу-

блікації зарубіжних авторів [15, 16], що 

роблять прорив у поглядах на інновації, 

поширенні та розповсюдженні нових ідей 

у суспільствах щодо уникнення тих техно-

генних катастроф, фінансово-економічних 

банкрутств та соціальних занепадів, що 

спіткало вже не одне покоління. Саме цей 

прорив відбувається в рамках інноватики – 

науки, що інтегрує різні міжгалузеві, між-

дисциплінарні знання [17], які змінюють, 

створюють чи впроваджують нові методи, 

оригінальні ідеї та продукти [18, c.733]. Із 

сучасних дослідників мало хто застосовує 

інноватику як науку для обґрунтування 

своїх новаційних методів і інструментів, а 
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переважно для узагальнень і введення но-

вого понятійного апарату [19, c. 19 - 44]. А 

іноді автори [13, 14, с. 193 - 215], навіть, не 

підозрюють, що розроблюють додаткове 

«колесо» з методів і інструментів управ-

ління до «возу» інновацій. Тому виникає 

потреба у розгляді тих інновативних скла-

дових діяльності підприємств, які б відпо-

відали прагненням і потребам не тільки 

колективу працівників, але й населенню 

регіону, де воно розташоване. 

Звідси, метою даної статті – є пошук 

інновативної складової діяльності підпри-

ємств, яка має відповідати реаліям сучас-

ного стану регіону, де вони знаходяться, 

вимогам і потребам національної й світо-

вої економіки.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Специфіка інноватики полягає в 

тому, що вона є міждисциплінарною мето-

дологією особливого типу [17]. Інноватика 

забезпечує таке інтегрування знань, у про-

цесі якого спеціальні науки (економіка, 

управління, соціологія, психологія, кібер-

нетика, філософія та ін.) зберігають свою 

самостійність і специфічність. Усі теоре-

тичні концепції і фактичні дані об'єдну-

ються навколо інноваційних проблем, що 

інтегрують різноманітні наукові знання, 

котрі сприяють підвищенню практичної 

ефективності. Теоретична інноватика ви-

рішує проблеми розвитку основ наукової 

методології, а прикладна - розв’язує їх в 

різних галузях господарювання, напрямах 

діяльності з реалізації нововведень й дося-

гнення ефекту для забезпечення суспільно-

го добробуту. 

Як свідчить досвід розвинених країн, 

життєздатність національних економік на-

самперед визначається масштабами та які-

стю впровадження нових ідей, нових тех-

нологій, нових управлінських систем, но-

вих продуктів, які є результатом розвитку 

науки про інноваційну діяльність. За кор-

доном, у першу чергу в США, Німеччині, 

виходить багато літератури з питань інно-

ватики, де автори роблять висновки, що 

нововведення підкоряються певним зако-

нам і можуть бути передбаченими. Дослі-

дники підтримують хвильову, циклічну 

концепцію розвитку нововведень [20, с. 

203 - 241]. Проте будь-яка наука виникає і 

розвивається виходячи з потреб практики, 

яка складає основу розвитку теорії. Саме 

потреби практики, необхідність вирішення 

конкретних прикладних завдань стимулю-

ють розвиток наукових знань. Тому розви-

ток інноватики пов'язаний з накопиченням 

практичних невирішених завдань, наявним 

зарубіжним й вітчизняним досвідом і не-

обхідністю теоретичного його узагальнен-

ня. 
Навряд чи можна заперечувати, що 

фундаментальним імпульсом появи будь-

якої інновативної ідеї є незадоволення яки-

мось суттєвими потребами, такими як: про-

дуктами споживання, методами виробництва 

чи транспортування, ринками збуту, форма-

ми індустріальної організації та підприємни-

цтва. Ці істини Шумпетер доводив ще у 50 

роках минулого століття [21, с. 117]. Тому не 

дивно, що впровадженням більшості нова-

ційних ідей наразі займаються такі галузі як 

економіка, сільське господарство, комуніка-

ції, освіта, охорона здоров’я та напрями 

знань як організація виробництва, маркетинг 

і менеджмент, державне управління, статис-

тика, соціологія, психологія, географія [15, с. 

514, 515]. А на цій базі виникає новий на-

прям дослідження інновацій на перетині різ-

них знань, дисциплін та інших нетрадицій-

них аспектів таких як сільська соціологія, 

економічна психологія, людська економіка 

та інше. Проте для того, щоб така інноватив-

на ідея запрацювала і сприймалась більшіс-

тю зацікавлених осіб – потрібно мати пере-

лік тих пріоритетних проблем, які слід вирі-

шувати у першу чергу. І такі першочергові 

проблеми, наразі, мають соціальний відтінок, 

бо находять підтримку не тільки на підпри-

ємстві, але й серед населення, що складає 

його оточуюче середовище. Тому від виник-

нення інновативної ідеї до її запровадження 

повинні відбутися наступні етапи (рис. 1): 
Згідно рис. 1 має відбуватись така пос-

лідовність рішень щодо запровадження ін-

новаційної ідеї: 

1. Виявлення пріоритетності проблем, 

за якою буде відбуватися створення іннова-

ційної ідеї, має відбуватися із залученням 

усіх зацікавлених осіб на мікро- і макро- рі-

внях, бо саме соціальна ефективність та при-

кладний аспект застосування повинен ви-

кликати певну підтримку у суспільстві і 

сприяти розповсюдженню цих інноваційних 

ідей серед більшої кількості підприємств. 

ІV етап 

Дифузія 

V етап 

Наслідки 
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Рис. 1. Етапи запровадження інноваційної ідеї 

Джерело: розроблено автором із залученням [15, с. 163] 

 

2. Виходячи з п. 1 – на ІІ етапі дослі-

дження мають емпірично виявлятися усі 

найбільш доцільні інновативні аспекти ідеї. 

Пропонувати тільки деякі аспекти техніч-

них, технологічних, виробничих інновацій 

на рівні традиційного «удосконалення» 

чогось без ув’язки з іншими спорідненими 

або ні аспектами діяльності підприємства – 

вже є соціально і економічно невигідним. І 

розраховувати на суцільну підтримку такої 

ідеї на всіх рівнях управління підприємст-

ва та за його межами – вже не може йти й 

мови. Тому й виходить, що докторські ди-

сертації в Україні захищаються і є наяв-

ність в них не одного аспекту новизни що-

до інновацій з ключовим словом «вперше» 

[13, с. 4], проте навряд чи якесь підприєм-

ство, що запровадило ці "новітні" ідеї упе-

рше [13, с. 6], може похвалитися тими пе-

ревагами та вирішенням пріоритетних 

проблем на підприємстві. Тобто приклад-

ний аспект подібних досліджень – досить 

сумнівний, бо він не підтверджений хоч-

якимись емпіричними дослідженнями за 

цими підприємствами. А значить, можна 

порекомендувати нашим теперішнім й 

майбутнім науковцям перейматися не сті-

льки розкриттям актуальності вирішуваної 

проблеми, а більше доцільністю, необхід-

ністю, пріоритетністю досліджуваної ними 

проблеми для сучасних українських підп-

риємств. 

3. А ось розробка інноваційної скла-

дової ідеї має виходити з існування певних 

технологій, виходячи зі складу проблем 

(потреб), які слід розв’язувати з викорис-

танням певних інструментів. Кожний ін-

струмент має два аспекти (частини) [15, с. 

164]: 1) апаратну, яка складається із мате-

ріальної бази (обладнання, продуктів тощо) 

та 2) інформаційну, котра складається із 

знань, умінь, методів, принципів і т.п. Тоб-

то кожна розробка інноваційної ідеї має 

ґрунтуватись на результатах взаємодії нау-

кових методів та реальних практичних 

проблем.  

Слід пам’ятати і про те, що розроб-

лення новітньої ідеї – це процес надання її 

у певній формі [15, с. 172], що задовольняє 

потребам усіх користувачів. Цей етап мо-

же завершуватися комерціалізацією, проте 

коли мова йде про інновативні розробки, 

то тут слід підкреслювати важливість до-

сягнення соціально-економічного ефекту і 

розповсюдження цього досвіду серед заці-

кавлених осіб, споживачів (сторін, підпри-

ємств, урядових і неурядових організацій) 

будь-яким способом, включаючи укладан-

ня угод на надання інформаційних, консу-

льтаційних послуг на оплатній і безоплат-

ній основі. Тобто процес розробки  іннова-

тивної ідеї має сприяти обміну інформації, 

розповсюдженню досвіду і отримання 

схвальних відгуків на запропоновані тех-

нології вирішення пріоритетних проблем, 

особливо в мінливих умовах української 

дійсності. І чим більша кількість підпри-

ємств освоїть ці нові ідеї, тим більше виго-

ди отримає не тільки головний розробник, 

але й те регіональне суспільство, де воно 

розташоване, бо в котре слід наголосити 

[22, с. 157 - 177] на тих важливих ціннос-

тях, що мають нести усі інновативні роз-

робки: їх технології мають змінювати вну-

І етап 

Виявлення 

пріорітет-

ності 

проблем 

ІІ етап 

Дослідження 

інноваційних 

аспектів ідеї 

ІІІ етап 

Розробка  

інноваційних 

складових 

ідеї 

ІV етап 

Дифузія та 

запровад-

ження ідеї 

V етап 

Наслідки 

запровад-

ження ідеї 
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трішнє і зовнішнє суспільство підприємства. 

А значить така технологія – має бути проду-

ктом суспільства, на який впливають норми, 

цінності та рівень культури існуючої соціа-

льно-економічної системи. Безумовно, на 

склад деяких технологій можуть впливати 

урядові постанови щодо дотримання вимог 

безпеки, охорони здоров’я та довкілля, проте 

саме соціальне конструювання і спрямова-

ність має визначати запровадження і розпо-

всюдження інновативних технологій. 

4. Щодо дифузії інноваційної ідеї, то 

тут слід розглядати не тільки традиційні 

способи поширення інформації про інновації 

(комунікаційні канали, опитування, польові 

дослідження), але й усі інші із залученням 

неформальних лідерів. На ІV етапі процес 

запровадження інноваційної ідеї може відбу-

ватися шляхом передачі винайдених техно-

логій іншим зацікавленим споживачам з ме-

тою більш широкого використання теорети-

чних і практичних складових. Цей процес 

може бути двонаправленим чи багато кому-

нікаційним: від розробника – до зацікавле-

них осіб і навпаки. Таким чином можуть ви-

правлятися помилки. Чим більше установ 

будуть задіяні до опрацювання цієї техноло-

гії – тим більшого розуміння, підтримки що-

до її важливості і необхідності розповсю-

дження можна знайти у її користувачів. В 

рамках розповсюдження інновативних тех-

нологій можна проводити конференції, на 

яких може досягатися консенсус у вирішенні 

наболілих питань щодо застосування нових 

технологій, проведення випробувань для до-

ведення їх до довершених.  

5. Наслідки запровадження інноватив-

ної ідеї можна оцінювати за результатами 

змін у мікро- і макро- соціально-

економічних системах, де запроваджуються 

новітні технології. Дослідження наслідків 

дозволяють виявити чинники, які впливають 

на досягнення позитивних результатів та 

поширення досвіду запровадження ефектив-

них технологій. А також відпрацювання ін-

струментів моніторингу за дослідженням 

безпосереднього внеску інновативної ідеї у 

фундаментальні основи розвитку теорії і 

практики тих наук, на яких ґрунтується за-

проваджувана ідея. 

Висновки та напрями подальших 

досліджень. Проведено дослідження дово-

дить, що: 

А) з кожним роком кількість дослі-

джень інноваційної спрямованості збільшу-

ється, проте не всі вони мають пряме відно-

шення до інноватики, а тим більше – не но-

сять емпіричного характеру. 

Б) сучасні соціально-економічні про-

блеми, що існують в діяльності українських 

підприємств, примушують ініціювати їх ви-

рішення шляхом залучення інновативних 

ідей до розв’язання тих пріоритетів, що ви-

суває і вимагає задовольнити мікро і макро- 

середовище. 

В) виникає новий напрям дослідження 

інновацій на перетині різних знань, дисцип-

лін - інновативна ідея, що має соціальний 

відтінок, бо находить підтримку не тільки на 

підприємстві, але й серед населення, що 

складає його оточуюче середовище.  

Г) наслідки запровадження інноватив-

них ідей мають оцінюватись за результатами 

соціально-економічних змін у внутрішньому 

і зовнішньому середовищі підприємств. 

Д) методологія сучасних інноваційних 

досліджень не відрізняється від тієї, що іс-

нувала ще в минулому столітті, проте має 

базуватися на рівні емпіричних знань і фак-

тів, розкривати нові проблеми та завдання, 

що дають змогу побудувати нову систему 

законів, методів та інструментів 

Е) прагматичний підхід до сучасних 

інновацій має бути виваженим, обґрунтова-

ним і спрямований на вирішення пріоритет-

них прикладних проблем, що стимулюють 

розвиток наукових знань. 

Напрями подальших досліджень бу-

дуть спрямовані на соціалізацію інноватив-

них ідей та виявлення інструментів найшви-

дшого управління ними та запровадження у 

практику діяльності підприємств, особливо 

тих, що примикають до зон атитерористич-

них операцій та потребують першочергового 

вирішення соціально-економічних проблем. 
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Калинеску Т. В. 

Методологические ти прагматические аспекты современной  

инновационной активности предприятий 

Доказано, что в основе современных инновационных исследований должны быть эмпирически 

подтвержденные теоретические знания, которые следует использовать на практике. Проанализирова-

ны инновативные составляющие деятельности предприятий и определено, что они должны отвечать 

стремлениям и потребностям внутренней и внешней среды предприятия. Предложена последователь-

ность решений для внедрения инновационной идеи, которая позволяет выявить приоритетность про-

блем, исследовать ее инновационную составляющую, диффузию и последствия ее воплощения. Кон-

статировано, что поиск инновативной составляющей деятельности предприятий должен отвечать ре-

алиям современного состояния предприятия, требованиям и потребностям региональной, националь-

ной и мировой экономики. 

Ключевые слова: методология, инноватика, прагматика, эмпирические исследования, приори-

теты, потребности, диффузия, последствия. 
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Methodological and pragmatic aspects of modern innovative activity of enterprises  

It was well-proven that in bases of modern innovative researches must to be empiric confirmed theo-

retical knowledge, which used at practice. Analyze of innovative constituents activity of enterprises is under-

lined, that its must answer aspirations and necessities of internal and external environment of enterprise. The 

offered sequence of decisions for input of innovative idea is allowed to educe priority of problems, investi-

gate it innovative constituent, diffusion and consequences of its realization. It is established, that the search 

of innovate component of enterprises activity must answer realities of the modern state of enterprise, re-

quirements and necessities of regional, national and world economy. 
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УДК 330.3 

КЛЕКОВКИН Л. И. 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ФИРМЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье анализируются роль самоорганизации и её уровня на предприятии при внедрении кон-

цепции бережливого производства. В статье показывается, что условием эффективного внедрения 

бережливого производства должен быть больший уровень самоорганизации фирмы по сравнению с 

уровнем турбулентности внешней среды. Указано, что жесткая система управления предполагает 

меньше возможностей для творчества и самоорганизации. При этом неограниченная свобода непод-

готовленного персонала может привести к разрушению системы. С одной стороны, эффекты самоор-

ганизации достигаются с помощью неформального сотрудничества и несанкционированной деятель-

ности, с другой - с помощью четко обозначенной цели и целеустремленными, четко организованны-

ми действиями всех сотрудников данного подразделени. 
Ключевые слова: бережливое производство, самоорганизация, уровень самоорганизации 

предприятия. 

 

Постановка проблеми. Начиная с 

двухтысячных годов в РФ активно внедря-

ется концепция бережливого производства 

(БП). Как известно, внедрение  БП требует 

коренного изменения к работе и новой фи-

лософии мышления. Начиная с 2015 в РФ 

вступил в действие Национальный стан-

дарт ГОСТ Р 56020 - 2014 «Бережливое 

производство. Основные положения и сло-

варь», согласно которому уточнены поня-

тия самой  концепции, философии и прин-

ципов БП, рабочих инструментов и видов 

потерь [2]. 

В данном стандарте указывается, что  

Бережливое производство - это концепция 

организации бизнеса, ориентированная на 

создание привлекательной ценности для 

потребителя путём формирования непре-

рывного потока создания ценности с охва-

том всех процессов организации и их по-

стоянного совершенствования через во-

влечение персонала и устранение всех ви-

дов потерь.[2]. Под бережливым производ-

ством понимается процесс, который вклю-

чает определение ценности для потребите-

ля, выстраивание последовательного пото-

ка создания данной ценности, обеспечение 

непрерывности этого потока, обеспечение 

«вытягивания» от заказчика вниз по про-

цессу, стремление к совершенству. 

Для организации бережливого произ-

водства необходимо организовать работу 

так, чтобы изделие проходило стадии, где 

добавляется стоимость, без потерь. Кроме 

того, БП требует философии управления, 

стратегического управления, культуры 

производства, когда каждый работник 

стремится к постоянному совершенствова-

нию. 

В данном стандарте обобщён миро-

вой опыт внедрения БП, в том числе - по-

казано повышение роли самоорганизации 

работы организации. Повышенные требо-

вания  к самоорганизации проявляются на 

всех уровнях иерархии управления - от-

дельного работника, бригады, цеха, завода 

в целом. Новая философия особенно учи-

тывает роль человеческого фактора и обя-

зательную вовлечённость всего персонала 

организации в её работу.  

Под самоорганизацией понимается 

процесс, при котором упорядоченные из-

менения системы вызываются внутренни-

ми силами и факторами, присущими ей. 

Самоорганизация в сложных и динамиче-

ских открытых системах возможна лишь 

при наличии достаточно большого числа 

взаимодействующих элементов, причем 

поведение взаимодействующих элементов 

должно быть взаимозависимым и коге-

рентным. 

Более жесткая система управления 

предполагает меньше возможностей для 

творчества и самоорганизации. Однако не-

ограниченная свобода неподготовленного 

персонала может привести к разрушению 

системы. С одной стороны, эффекты само-

организации достигаются с помощью не-

формального сотрудничества и несанкци-

онированной деятельности, с другой - с 
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помощью четко обозначенной цели и це-

леустремленными, четко организованными 

действиями всех сотрудников данного 

подразделения. 

Анализ последних исследований и 

публикаций.  Эволюция самоорганизации 

социальных систем предполагает  гибкость, 

изменчивость и адаптивность структур 

управления. Административные методы 

дополняются социально-

психологическими. Именно современные 

гибкие, сетевые структуры усиливают си-

нергические связи, которые обеспечивают 

увеличение общего эффекта. Самооргани-

зация проявляется в том, что небольшие 

самостоятельные подразделения в повсе-

дневной деятельности не связаны бюро-

кратическими структурами, которые пре-

пятствуют процедурам согласования ре-

шений по горизонтали и вертикали. При 

этом они самостоятельно движутся к по-

ставленной цели. 

Анализ сложных систем, примерами 

которых является любая организация, 

осуществляется в том числе с использова-

нием синергетического подхода. Проблема 

самоорганизации и обеспечения динами-

ческой устойчивости социально-

экономических систем является одной из 

наиболее актуальных в современной эко-

номической науке. 

Основным отличием синергетическо-

го подхода от традиционного является 

противопоставление причинно-

следственных связей взаимодействию. Си-

нергетика исследует систему в существу-

ющем виде и отражает ее эволюцию на ос-

нове принципов самоорганизации, которая 

предполагает образование трансформаци-

онного потенциала внутри самой системы 

на основе взаимодействия ее элементов. 

Поэтому одним из центральных понятий 

синергетики является самоорганизация со-

циально-экономических систем . 

Повышение значимости синергетиче-

ского подхода определяется стремитель-

ным усложнением производственных про-

цессов в последние десятилетия. Значи-

тельное усиление конкуренции между от-

дельными производителями и странами 

привело  к тому, что только высокого ка-

чества продукции уже недостаточно для 

получения заказа. Значимыми факторами 

становится гибкость производства, сроки 

выполнения заказа, учёт индивидуальных 

потребностей заказчика. В таких условиях 

управление из единого центра на предпри-

ятии становится всё менее и менее эффек-

тивным, возрастает значимость квалифи-

кации и мотивации  персонала. Значитель-

но возрастает роль способности отдельных 

структурных единиц организации работать 

на единый результат в рамках общего про-

цесса производства.   

Цель статьи – охарактеризовать 

влияние уровня самоорганизации фирмы 

на эффективность бережливого производ-

ства. 

Изложение основного материала 

исследования. Ускорение и усложнение 

производственных процессов определило 

потребность в научных системных  теори-

ях менеджмента, одним из рабочих ин-

струментов которых является  концепция 

БП. В концепции БП повышении роли са-

моорганизации работы можно найти в сле-

дующих моментах: 

1. Общее повышение значения роли 

персонала; 

2. Философия постоянного улучше-

ния - что нельзя достичь без добровольно-

го участия и мотивации персонала; 

3. Приоритет тянущих систем над 

толкающими, в которых объёмы работ 

предыдущего участка определяет заказ с 

последующего. Объёмы выпуска по техно-

логической цепочке определяются само-

стоятельно и с минимальным участием 

высшего руководства; 

4. Инструменты БП позволяют повы-

сить гибкость производства и возможность 

выпуска небольшими партиями, а это в 

сваю очередь повышает требования к  по-

тенциальному уровню самоорганизации 

предприятия. 

Можно утверждать, что уровень са-

моорганизации предприятия является од-

ним из основных факторов эффективности 

внедрения концепции БП и работы данной 

организации в целом. Концепция БП ис-

пользует процессный подход к организа-

ции производства: анализ процессов, их 

картирование и описание, а также посто-

янное их улучшение. 
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 В любых процессах живой и нежи-

вой природы для возможности их работы 

должна присутствовать требуемая степень 

самоорганизации. В самом процессе и 

окружающей его среде постоянно возни-

кают некоторые отклонения от стабильной 

работы, поэтому требуется определённая 

самоорганизация для преодоления возни-

кающего хаоса. Если проблемы решаются 

не полностью, то они начинают накапли-

ваться и это может приводить к сбоям в 

работе системы. Все системы менеджмен-

та качества  - одним из инструментов ко-

торых является концепция БП - стремятся 

организовать встроенное качество выпус-

каемой продукции в процессе самого про-

изводства. В свою очередь, встраиваемое 

качество требует оптимизации самоорга-

низации производственных процессов.  

Повышение роли самоорганизации в 

концепции БП требует нахождение отве-

тов на следующие вопросы: 

1. Как влияет существующий уровень 

самоорганизации структурных единиц ор-

ганизации на эффективность внедрения 

концепции БП? 

2. Как можно оценить уровень само-

организации структурных единиц органи-

зации и самих производственных процес-

сов для целей внедрения концепции БП? 

3. Какими факторами определяется 

уровень самоорганизации структурных 

единиц организации и где пределы его ро-

ста? 

Совершенство фирмы заключается в 

её способности вовремя изменяться, адек-

ватно приспосабливаясь к новому состоя-

нию среды, и в то же время, постоянно 

снижая свою зависимость от неё. Вставить 

о повышающихся требованиях к адаптации 

и сложности. 

Конкурентоспособность организации, 

эффективность функционирования систем 

менеджмента качества напрямую зависят 

от её способности сохранять гомеостаз, то 

есть способности приспосабливаться к 

турбулентности внешней среды. В вопро-

сах жизненного цикла организации важ-

ным является  сущность процесса возник-

новения и поддержания жизнеспособности 

организации, а именно её самоорганизация. 

Основы теории  самоорганизации заложил 

И. Пригожин своими исследованиями по 

неравновесной динамике диссипативных 

структур. Последующие исследования М. 

Эйгена, Г. Хакена, Э. Лоренца, Г. фон 

Фёрстера и других учёных раскрыли меха-

низмы формирования организованности в 

природе, что позволило  утвердиться науке 

о самоорганизации, называемой ещё си-

нергетикой.  

Становление теории самоорганиза-

ции и перспективы её социальных прило-

жений обобщены В.Е.Хиценко в его стать-

ях и монографиях. 

Автономия подразделений включает 

самоорганизацию и всю мощь человече-

ского интеллекта. Множество процессов 

при этом организуют себя сами. В струк-

туре грамотно организованной фирмы 

происходит направленное сужение разно-

образия среды с одновременным расшире-

нием разнообразия управленческих воз-

можностей и реакций, постоянно нащупы-

вается и реализуется компромисс между 

автономией частей и централизмом выс-

шего руководства, между коллегиально-

стью и автократией.  

Следуя информационной теории 

К.Шеннона, Г.фон Фёрстер развивает из-

мерение порядка и трактует самоорганиза-

цию как возрастание упорядоченности. 

Это может происходить двумя независи-

мыми путями, одновременно сосуществу-

ющими в реальных системах [6] . Первый 

способ предполагает рост порядка за счет 

импорта его из среды, то есть поступления 

энергии и вещества в упорядоченном виде, 

в виде “строительных блоков” и расшире-

ния системы. Это можно назвать «поряд-

ком из порядка». 

 Другой путь - «порядок из хаоса», 

когда система отбирает  нужные возмуще-

ния в среде и встраивает их в свою дина-

мику, управляя ростом внутреннего поряд-

ка для нейтрализации остальных возмуще-

ний. Это означает, что ограниченная энер-

гия системы может лишь тогда воспол-

няться, если системе удается превращать 

часть энергии в структуру, то есть запасать 

ее в виде порядка и тем компенсировать 

вмешательства среды. Такой же механизм 

поддержания жизни предполагал в свое 
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время Шредингер. При его нарушении 

происходит распад системы.  

С определенной степени сложности 

системы ее самоорганизацию можно отож-

дествлять со способностью моделировать 

среду и себя в среде, выявлять различия и 

уточнять границы. Равновесие  в подобных 

системах невообразимо и, вероятно, ги-

бельно. Идет непрерывная коррекция пра-

вил поведения, осуществляемая по неким 

алгоритмам, которые также корректируют-

ся и т.д. Такая иерархия типична для соци-

альных систем.  Причем эти изменения на 

разных уровнях могут происходить в  оди-

наковом темпе, постоянно нарушая некий 

баланс тенденций, мотивов, интересов 

участников системы. 

Можно сказать, неравновесие систе-

мы тем выше, чем дальше она от статиче-

ского покоя, чем меньше у нее запас 

устойчивости, чем больше подвижность. В 

этом смысле неравновесность сложной 

(биологической, социальной) системы 

можно определить как потенциальную го-

товность к изменениям, к адаптации. Чем 

сложнее, масштабнее, “умнее” система, 

тем дальше она от равновесия со средой, 

тем более зыбкой и трудноподдерживае-

мой, но гибкой и приспособленной стано-

вится ее неравновесие-жизнь.  Эта “устой-

чивая неравновесность”  есть результат 

самоорганизации и залог выживаемости.  

Чем сложнее система и выше уровень 

её самоорганизации, тем больше её  воз-

можность уменьшить уровень хаоса внеш-

ней среды. Потенциально более сложная 

система (в том числе фирма) может рабо-

тать в большем уровне турбулентности 

внешней среды.  

Согласно В. Е. Хиценко самооргани-

зация – это самопроизвольный процесс ро-

ста и поддержания взаимокоординации 

элементов системы путем повышения ее 

сложности и неравновесности. Это движе-

ние от высокоэнтропийного хаоса по 

направлению к порядку, но никогда его не 

достигающее. Система удерживает себя в 

неравновесности, в зыбкой гармонии ди-

намического хаоса, который, безусловно, 

значительно меньше абсолютного. 

Теория самоорганизации объектов 

позволяет определить необходимые усло-

вия эффективного внедрения концепции 

БП для повышения конкурентоспособно-

сти организации. Любую организацию 

можно рассматривать как систему, функ-

ционирующую во внешней среде с опреде-

лённым уровнем турбулентности. Органи-

зация как сложная динамическая система, 

для возможности работы вынуждена под-

держивать гомеостаз, а это, в свою очередь, 

требует определённого уровня самоорга-

низации системы.   

Существуют два основных варианта 

управления самоорганизацией предприя-

тия [4]: 

1. Спонтанное развитие на основе 

инициативной кооперации сотрудников.  

 2. Целенаправленное развитие авто-

номных структурных единиц фирмы, 

управляемое самими их участниками.  

Свойствами фирмы, определяющими 

ее конкурентоспособность и непосред-

ственно связанными с самоорганизацией, 

являются [4]: 

1. Адаптивность - понимаемая как 

форма отношений с внешней средой. 

2. Инновационность - совокупность 

внутрифирменных процессов дающих 

возможность перестройки направлений 

деятельности.  

Как пишет Реген Вернер, эти свой-

ства определяют необходимые и достаточ-

ные условия формирования конкуренто-

способности компании. Чем более высо-

кий уровень самоорганизации фирмы, тем 

легче и с меньшими затратами можно под-

держивать гомеостаз - и наоборот. Кон-

цепция БП предполагает обязательным 

компонентом целенаправленное развитие 

автономных структурных единиц фирмы 

для управления самоорганизацией. 

И. Решетов предлагает измерять уро-

вень самоорганизации предприятия путем 

его сопоставления с величиной админи-

стративного ресурса (принятой за едини-

цу), необходимой для достижения задан-

ной цели управления (например нормы 

рентабельности активов или доли рынка) 

при полном отсутствии процессов самоор-

ганизации [5]. Соответственно максималь-

ный уровень самоорганизации предприя-

тия, при котором достигается цель без ад-

министративного вмешательства, будет 
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равным единице. Предлагаемая оценочная 

величина отражает долю экономии ресур-

сов системы управления при достижении 

цели. Модель оценки уровня самооргани-

зации предприятия основывается на сле-

дующем соотношении: 

  с + s = 1,                   (1) 

где s – коэффициент организации, 

определяющий долю механизмов админи-

стративного управления в совокупности 

всех инструментов воздействия на пред-

приятии; с – коэффициент необходимого 

уровня самоорганизации предприятия. 

И.Решетовым предложен метод экс-

пертной оценки потенциального уровня 

самоорганизации (С) по методу оценки в 

шкале интервалов. Объектами оценки яв-

ляются характеристики предприятия, вы-

ступающие факторами применения меха-

низмов самоорганизации. Для системати-

зации факторов применения механизмов 

самоорганизации построена модель меха-

низмов самоорганизации в виде ориенти-

рованного графа, вершинами которого яв-

ляются семь групп факторов процесса са-

моорганизации, ребрами – возможные вза-

имосвязи между ними [5]. 

Безусловно, от уровня турбулентно-

сти зависит требуемый минимальный уро-

вень  самоорганизации, при котором фир-

ма может нормально функционировать. 

Если фирма не может компенсировать хаос 

внешней среды за счёт своей организован-

ности, то начинает работать убыточно и 

может обанкротиться.  

Можно предположить, что необхо-

димым условием эффективного внедрения 

концепции БП должно быть выполнение 

следующего неравенства [3]: 

 

                          Рсаморг  ≥  Ртурб                 (2) 

где Рсаморг   - уровень самоорганиза-

ции фирмы для достижения требуемых це-

лей; 

        Ртурб   - уровень турбулентности 

внешней среды.                                          

Процесс самоорганизации позволяет 

формировать на фирме «порядок из хаоса». 

Часть внешней энергии и вещества транс-

формируется в структуры на фирме, кото-

рые позволяют сглаживать турбулентность 

внешней среды. С учётом того, что уро-

вень турбулентности в последние десяти-

летия постоянно возрастает, требуемый 

уровень самоорганизации фирмы также 

постоянно должен увеличиваться.   

Уровень турбулентности является 

характеристикой внешней среды, на кото-

рый фирма практически не может воздей-

ствовать. Однако уровень самоорганиза-

ции фирмы поддаётся воздействию и его 

целесообразно оптимизировать в рамках 

отдельного хозяйствующего субъекта. Ес-

ли рассматривать организацию как откры-

тую систему, то можно определить следу-

ющие факторы, от которых зависит эффек-

тивность внедрения концепции БП с точки 

зрения теории самоорганизации: 

1. Уровень неравновестности фирмы 

– то есть её способности к изменениям и 

адаптации; 

2. Уровень «полезной» сложности 

системы управления на фирме. «Полез-

ность» в данном случае означает способ-

ность системы управления на фирме 

уменьшить степень хаоса в организации 

для достижения поставленных целей. Она 

определяется такими свойствами органи-

зации как адаптивность и инновацион-

ность; 

3. Динамики уровня турбулентности 

внешней среды фирмы; 

4. Соотношения уровня турбулентно-

сти внешней среды и уровня самооргани-

зации данной фирмы.   

Представляет методическую слож-

ность измерение уровня турбулентности 

внешней среды. Предлагается измерять 

турбулентность  в относительных величи-

нах, сравнивая её реальное значение с мак-

симальным уровнем – то есть уровнем 

максимального хаоса. Соответсвенно, мак-

симальный уровень турбулентности при-

нимается равным единице – то есть рав-

ным 100%.  

В сопоставимых относительных еди-

ницах измерения предлагается оценивать и 

уровень самоорганизации субъекта хозяй-

ствования. Максимальным единичным её 

уровнем (соответствует 100%) можно счи-

тать такое её значение, которое полностью 

компенсирует максимальный хаос в еди-

ницу времени. В соответствии с таким 

подходом можно предложить следующий 
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показатель: уровень самоорганизации хо-

зяйствующего субъекта – это величина его 

способности  полностью преобразовывать 

данный уровень турбулентности за едини-

цу времени. 

Возможные соотношения уровней 

турбулентности и самоорганизации пока-

заны на рис. 1. 

 

Рис. 1. Возможные варианты соотношения уровней турбулентности внешней среды  и само-

организации субъекта хозяйствования 

Источник: разработано автором 

 

Условные обозначения: 

УТ – уровень турбулентности, отно-

сительные ед.; УС – уровень самоорганиза-

ции,  относительные ед.;  УТдейст – действи-

тельный уровень турбулентности   в стране, 

относительные ед.;  УС1,УС2 , УС3 - уровень 

самоорганизации у соответствующей фирмы, 

относительные ед.; +ΔP1, -ΔP2, -ΔP3 – воз-

можная разница действительного уровня 

турбулентности и уровня самоорганизации у 

соответствующей фирмы, относительные ед.  

Потенциальную эффективность внед-

рения концепции БП определяет параметр 

разницы действительного уровня турбулент-

ности внешней среды и уровня самооргани-

зации у данной фирмы, определяемый по 

формуле: 

 

ΔP = УТдейст  - УСф ,                (3) 

 

где  ΔP - параметр разницы действи-

тельного уровня турбулентности   и уровня 

самооргани зации у данной фирмы; 

       УСф  -  уровень самоорганизации  

данной фирмы. 

Возможности фирмы стабилизиро-

вать производственные процессы в зависи-

мости от параметра ΔP показаны на рис. 2 

( рассмотрены фирмы с величинами ΔP трёх 

фирм, которые показаны на рис. 1). Фирмы, 

имеющие относительно невысокие значения  

ΔP (фирма 1 и фирма 2), в состоянии обес-

печить требуемую стабильность производ-

ственных процессов. Фирма 3, имеющая не-

достаточный уровень самоорганизации для 

компенсации турбулентности внешней сре-

ды, не в состоянии обеспечить требуемые 

параметры. 

Условные обозначения: 

ПВ –потоки вещества или энергии на 

фирме; +ΔПВ, -ΔПВ – возможные отклоне-

ния процесса на фирме. 

Самоорганизация определяет те фак-

торы, которые требуется учитывать при 

внедрении концепции БП  на фирме. Внед-

рённая система БП будет эффективно функ-

ционировать только тогда, когда уровень 

самоорганизации фирмы будет в достаточ-

ной степени компенсировать существующий  

уровень турбулентности внешней среды.  

Фирма Фирма 1 

 
Фирма 2 Фирма 3 

УТ,УС 

1 

 УТдейст 
+ΔP

1 

-ΔP2 

-ΔP3 

УС

1 

УС

2 

УС

3 
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        Фирма 1          Фирма 2           Фирма 3 

ПВ 

Время 

процесс до регулирования 

процесс после регулирования 

 

 Рис. 2. Возможные варианты возможности стабилизации процессов на фирме 

 в зависимости от параметра ΔP фирмы 

Источник: разработано автором 
 

Можно предположить, что теория 

Этому может способствовать два одновре-

менно протекающих процесса: 

1. Действия государства по сниже-

нию (или замедлению темпов увеличения) 

уровня турбулентности национального хо-

зяйства страны; 

2. Работа руководства и персонала 

организации по повышению уровня её само-

организации. 

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Перечисленные выше 

факторы позволяют объяснить частые не-

удачи простого копирования успешного 

опыта хозяйствования развитых стран - в 

том числе при внедрении концепции БП. 

Отрицательный опыт можно объяснить 

худшим соотношением относительно высо-

кого уровня турбулентности хозяйствования 

в РФ и достаточно низким уровнем самоор-

ганизации большинства хозяйствующих 

субъектов.    

Объединяя системно-процессный 

подход с теорией самоорганизации, можно 

сделать следующие взаимосвязанные выво-

ды: 

1. Теория самоорганизации объектов 

позволяет определить необходимые условия 

эффективного внедрения систем БП. Чем 

более высокий уровень самоорганизации 

фирмы, тем легче и с меньшими затратами 

можно поддерживать гомеостаз - и наоборот. 

2. Уровень самоорганизации фирмы 

по возможности должен быть выше уровня 

турбулентности внешней среды.                        

3. Эффективность внедрения систем 

БП зависит от соотношения уровня турбу-

лентности внешней среды и уровня самоор-

ганизации данной фирмы. Данное соотно-

шение определяет эффективность внедрения 

успешного опыта хозяйствования развитых 

стран в РФ. 

 

Литература 

 
1. Ансофф И. Стратегический ме-

неджмент. Классическое издание. / Пер. с 

англ., под ред. Петрова А. Н. – СПб.: Питер, 

2009. – 344 c.  

2.  ГОСТ Р 56020 - 2014.Бережливое 

производство. Основные положения и сло-

варь. – [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www.gost.ru/wps/portal/ 

3. Клековкин Л. И. Использование 

теории самоорганизации для повышения 

эффективности управления конкурентоспо-

собностью организации / Л. И. Клековкин // 

Экономический вестник Донбасса. - 2012. - 

№ 3 (29). – с. 160 – 167. 

+ΔПВ 

 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 56 - 

4. Реген Вернер. Формирование кон-

курентоспособной стратегии зарубежной 

компании на российском строительном рын-

ке, основанной на самоорганизации: авт. дис. 

доктора экономических наук: 08.00.05/ Реген 

Вернер. – Санкт-Петербург, 2005. – 19 с.  

5. Решетов И. Определение числен-

ности аппарата управления предприятием / 

И. Решетов. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.cfin.ru 

6. Хиценко В. Е. Самоорганизация: 

становление теории и перспективы социаль-

ных приложений / В. Е. Хиценко. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.certicom.kiev.ua›hitzenko.html. 

 

References 

 

1. Ansoff, I. (2009). Strategic 

Management. Classic edition. / Transl. with 

English., Ed. Petrova A. N. St. Petersburg: 

Piter, 344. 

2. GOST R 56020 - 2014. Albit 

production. Basic provisions and vocabulary. 

Retrieved from www.gost.ru/wps/portal/ 

3. Klekovkin, L. I. (2012). Use of the 

theory of self-organization to improve the 

effectiveness of management of the 

competitiveness of the organization. The 

Economic Herald of Donbass, 3 (29), 160 - 167. 

4. Regen, Werner (2005). Formation of a 

competitive strategy of a foreign company in 

the Russian construction market, based on self-

organization: Aut. dis. Doctor of Economic 

Sciences: 08.00.05. St. Petersburg, 19. 

5. Reshetov, I. Determination of the 

number of the enterprise management appa-

ratus. Retrieved from: http://www.cfin.ru 

6. Khitsenko, V. E.  Self-organization: the 

formation of the theory and the prospects of 

social applications. Retrieved from 

www.certicom.kiev.ua> hitzenko.html. 
 

 

Клековкін Л. І. 

Вплив рівня самоорганізації фірми на ефективність ощадливого виробництва 

У статті аналізуються роль самоорганізації та її рівня на підприємстві при впровадженні кон-

цепції бережливого виробництва. У статті показується, що умовою ефективного впровадження бере-

жливого виробництва повинен бути більший рівень самоорганізації фірми в порівнянні з рівнем тур-

булентності зовнішнього середовища. Зазначено, що жорстка система управління передбачає менше 

можливостей для творчості і самоорганізації. При цьому необмежена свобода непідготовленого пер-

соналу може призвести до руйнування системи. З одного боку, ефекти самоорганізації досягаються за 

допомогою неформального співробітництва та несанкціоновану діяльність, з іншого - за допомогою 

чітко визначеної мети і цілеспрямованими, чітко організованими діями всіх співробітників даного 

підрозділу. 

Ключові слова: бережливе виробництво, самоорганізація, рівень самоорганізації підприємства. 
 

Klekovkin L. 

Influence of the level of self-organization of the firm on the efficiency of the cooking production 

The article analyzes the role of self-organization and its level in the enterprise when introducing the 

concept of lean manufacturing. The article shows that the condition for the effective introduction of lean 

production should be a greater level of self-organization of the company in comparison with the level of tur-

bulence in the external environment. It is indicated that a rigid management system implies fewer opportuni-

ties for creativity and self-organization. At the same time, unrestricted freedom of unprepared personnel can 

lead to the destruction of the system. On the one hand, the effects of self-organization are achieved through 

informal cooperation and unauthorized activity, on the other hand, with the help of a clearly defined goal and 

purposeful, well-organized actions of all employees of this unit. 

Keywords: lean production, self-organization, level of self-organization of the enterprise. 
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УДК 336.6 

КОСТИРКО Л. А. 

 
ФОНДОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ 
 

В статті на підставі системного аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку фондового ринку 

встановлено причини, що перешкоджають активізації використання фондових інструментів для фор-

мування капіталу суб’єктів господарювання. Доведено, що ІРО (публічне розміщення акцій) є ефек-

тивним інструментом зростання капіталізації та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. 

Визначено основні фактори, що впливають на структуру початкового розміщення акцій, надано ре-

комендації щодо розвитку ІРО. Показано переваги залучення інвестицій за допомогою виходу на 

міжнародний фондовий ринок. Виділено пріоритети та обґрунтовано заходи щодо активізації викори-

стання фондових інструментів для формування інвестиційного капіталу. 

Ключові слова: фондові інструменти, фондовий ринок, суб’єкти господарювання, системний 

аналіз розвитку фондових інструментів, інвестиційна привабливість, ліквідність, капіталізація. 

 

Постановка проблеми. В ди-

намічних умовах ринкового середовища за-

безпечення сталого розвитку господарюю-

чих суб’єктів реального сектору економіки 

потребує додаткового залучення сучасних 

фондових інструментів для формування 

капіталу. Для вітчизняних підприємств ре-

ального сектору економіки характерним є 

обмеженість джерел формування капіталу у 

зв’язку з високим рівнем збитковості (37,6 % 

за січень-вересень 2017 р. [1]). Головним 

чинником, який обмежує формування інве-

стиційного капіталу, є дефіцит власних 

внутрішніх джерел фінансування. Фондовий 

ринок повинен відігравати ключову роль у 

фінансуванні економіки в цілому та фор-

муванні капіталу на етапі реалізації інве-

стиційних програм для багатьох компаній. 

Проте, на сьогодні фондовий ринок є недо-

статньо розвиненим і не сприяє акумуляції 

фінансових ресурсів, необхідних для 

стабільного відтворення капіталу з таких 

причин: політична нестабільність, несприят-

ливий інвестиційний клімат, зниження 

ліквідності фондових інструментів, непро-

зорість інформації ринку, невеликі обсяги 

торгів, недотримання світових принципів 

фондового ринку. 

Тому виникає потреба у обґрунту-

ванні напрямків, методів підвищення актив-

ності фінансового ринку та аналізу сучасно-

го стану і оцінки впливу фондових інстру-

ментів на формування капіталу та 

капіталізацію суб’єктів господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню фондового ринку 

як механізму залучення інвестицій в еко-

номіку та інструментів фінансових ринків 

присвячені наукові праці вітчизняних вчених, 

серед яких Варналій З. С. [3], Васюткіна Н.В. 

[4], Косова Т.Д. [5], Крилова Л. [6], Михаль-

ський В.В. [7], Науменкова С.В. [8], Сунцова 

О.О. [9], Федоренко В.Г. [10], Шелудько 

В.М. [11], В.В. Корнєєв, Ватаманюк З.Г., 

Версаль Н.І., Пересада А., Школьник І [12]. 

Більшість науковців зосереджені на розкрит-

ті питань базових елементів фондового рин-

ку та аналізу стану і тенденцій його розвитку. 

Однак, питання залучення фондових інстру-

ментів для формування капіталу господа-

рюючих суб’єктів недостатньо висвітлені. 

Потребують наукового обґрунтування, ро-

зробки щодо системного аналізу впливу 

фондових інструментів на формування 

капіталу суб’єктів господарювання з метою 

визначення стратегічних пріоритетів забез-

печення їх сталого розвитку.  

Проте, недостатня увага приділяється 

розкриттю питань щодо системного аналізу 

впливу фондових інструментів на форму-

вання капіталу суб’єктів господарювання.  

Мета статті. На основі системного 

аналізу сучасного стану фондового ринку 

визначити шляхи щодо активізації викори-

стання фондових інструментів формування 

капіталу суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Фондовий ринок є інструментом 

перерозподілу коштів від економічних 

агентів, що мають вільні кошти, до суб’єктів 

господарювання, які потребують додатково-

го фінансування. З точки зору дослідження 

важливим є проведення аналізу факторів, що 

впливають на активізацію використання 
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фондових інструментів з позиції інвесторів 

та господарюючих суб’єктів: інвестиційної 

привабливості країні, ліквідності фондового 

ринку, структури фондового ринку за фінан-

совими інструментами, організації торгів та 

капіталізації (табл. 1).  

Т а б л и ц я  1 

Аналіз стану та тенденцій розвитку фондового ринку 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

І кв. 

Інвестиційна привабливість України 

ВВП, млрд. грн. 1408,89 1454,93 1566,73 1979,46 2383,18 583,88 

Зміни ВВП, % +7,0% +3,3% +7,7% +26,3% +20,4% - 

Індекс промислової продукції 94,4 99,0 82,8 98,4 103,1 99,3 

Прямі іноземні інвестиції, млн. дол.  48197,6 5105,3 53704,0 40725,4 37655,5 38046,6 

Індекс інвестиційної привабливості України 2,12 1,81 2,5 2,57 2,85 3,15 

Показники розвитку фондового ринку 

Обсяг торгів, млрд. грн. 2530,87 1676,97 2331,94 2172,67 2127,55 118,8
*
 

Зміни обсягів торгів, % +16,50 -33,74 +39,06 -6,83 -2,08 - 

Частка біржового ринку в загальному обсязі 

торгів н 
12,44 27,63 26,59 13,35 11,18 49,4

*
 

Відношення обсягів торгів на ринку цінних па-

перів та ВВП, % 
179,64 115,26 148,84 109,76 89,27 50,6

*
 

Структура обсягу торгів з фінансовими інстру-

ментами, % 
     - 

акції 23,46 10,2 17,87 21,3 22,68  

державні облігації 48,09 43,02 29,51 13,04 15,96 - 

облігації підприємств 4,93 5,9 3 2,47 2,61 - 

інвестиційні сертифікати 5,37 29,61 10,24 4,7 3,3 - 

Обсяг випусків цінних паперів, млрд. грн.  107,73 142,02 204,84 148,5 221,17 25,09 

Структура випусків цінних паперів, %       

акції 32,46 14,7 45,22 70,47 82,35 82,34 

облігації підприємств 20,04 47,7 29,9 14,16 7,69 1,35 

інвестиційні сертифікати 42,28 18,53 20,28 12,09 7,12 9,6 

*  без урахування ощадних сертифікатів НБУ 

Джерело: узагальнено автором на підставі [1], [13] 

 
Обсяг іноземних інвестицій в Україні, 

починаючи з 2015 року, має негативну тен-

денцію. У 2015 році прямі іноземні інве-

стиції в країну знизились на 24%, до 40725,4 

млн. дол. Причиною такого різкого падіння 

інтересу інвесторів до країни слід назвати 

негативні тенденції в економіці в результаті 

політичної кризи та збройного конфлікту у 

2014 році. 

Оцінка інвестиційної привабливості 

України здійснюється на основі регулярного 

моніторингу першими особами компаній - 

членів Європейської Бізнес Асоціації за 

п’ятибальною шкалою, де найнижча оцінка - 

1, найвища – 5. За період з 2012 по 2016 роки 

індекс інвестиційної привабливості істотно 

не змінювався і мав позитивну динаміку. У 

першому кварталі 2017 року цей показник 

вперше за останні 6 років має позитивну ди-

наміку і знаходиться на рівні 3,15, тобто 

свідчить про готовність інвесторів до вкла-

дення коштів. 

Аналіз тенденцій розвитку фондового 

ринку України характеризується незначним 

зростання обсягів торгів цінних паперів у 

2014-2015 році, проти значного падіння у 

2013 році у порівнянні з 2012 р. на 46%. За 

підсумками 2016 року цей показник зни-

зився на 2,07%, порівняно з показником 2015 

року.  

У 2016 року простежується зростання 

ВВП порівняно з обсягом торгів на ринку 

цінних паперів та скорочення біржового 

сегменту вітчизняного фондового ринку. 

Порівняно з 2015 роком обсяг біржових кон-

трактів з цінними паперами на організаторах 

торгівлі у 2016 році зменшився на 17,75% , 

тобто 9,88% ВВП. Серед фінансових інстру-

ментів майже завжди провідну позицію за 

обсягами зареєстрованих випусків займали 

акції. 

Аналіз динаміки розвитку фондового 

ринку України у 2016 році свідчить про те, 

що обсяг випуску цінних паперів збільшився 
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на 48,94% порівняно з показником 2015 року, 

і становив 221,17 млрд. грн. [13].  

Одним з основних показників, на 

який орієнтуються стратегічні інвестори при 

ухваленні рішення про покупку акцій є 

ліквідність фондового ринку. Виходячи з 

того, що портфельні інвестиції зумовлюють 

необхідність перегляду їх структури, мож-

ливість продажу певної кількості акції має 

велике значення  ліквідність. Ліквідність ак-

цій визначається через показник середнь-

оденного обсягу торгів, і визначає наскільки 

швидкість, ціну та кількість акцій, які мо-

жуть бути продані. В зв'язку з обмеженнями 

внутрішньої інвестиційної політики великі 

інвестори не завжди можуть інвестувати в 

акції з низькою ліквідністю. Таким чином, 

компанії потрапляють в так звану «пастку 

ліквідності» (тобто з одного боку в їх акції 

не інвестують, тому що вони недостатньо 

ліквідні і, отже, не росте капіталізація, а так 

як не росте капіталізація, вони не досить 

привабливі для інвестування і, отже, не ро-

сте ліквідність). Тому під час кризи, 

капіталізація і ліквідність акцій деяких 

емітентів сильно знизились і не змогли 

відновитися після цього. 

Т а б л и ц я  2 

Ліквідність фондового ринку 
Середньоденний обсяг 

торгів акцій, млн. грн. 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

позабіржевий  1562,52 345,73 1071,34 1252,22 1316,11 

біржовий  59,01 123,07 67,01 14,30 5,70 

усього 1621,53 468,79 1138,36 1266,52 1321,81 

Джерело: узагальнено автором на підставі [13] 

 
Аналіз динаміки ліквідності вітчизня-

ного ринку акцій характеризується нерів-

номірністю (табл. 2): у 2013 році ліквідність 

порівняно з 2012 р. знизилась у 3,5 рази, а з 

2014 року спостерігається тенденція до зрос-

тання. 

У 2016 році обсяг торгів акціями на 

біржовому ринку зменшився у 2,5 рази 

порівняно з 2015 роком [13]. Порівнюючи 

ціноутворення на акції в розрізі біржового та 

позабіржового ринків, можна констатувати, 

що спред цін на неорганізованому ринку 

значно ширший, а різниця, починаючи з 

коефіцієнта спреду 50% і більше, фактично 

зростає в геометричній прогресії. Кількість 

випусків, що торгуються на неорганізовано-

му ринку, значно більша ніж ті, що перебу-

вають в біржових списках фондових бірж. 

Разом з тим кількість емітентів, у яких спред 

цін на позабіржовому ринку перевищує 

1000%, тобто ціна на акцію відрізняється в 

10 та більше разів, найбільша [13]. Причи-

ною такого ціноутворення є відсутність на 

неорганізованому ринку розрахунків (від-

сутність обов'язкового принципу поставки 

проти оплати); розкриття інформації (опри-

люднення звітності емітентів, інформації 

угоди); нагляду за діями учасників (від-

сутність вимог щодо маніпулювання).  

У структурі торгів за підсумками 2016 

року на ринок акцій припадає 22,68% сукуп-

ного обсягу торгів на ринку цінних паперів. 

Незважаючи на те, що ринок акцій досить 

низький, частка обсягу торгів акціями на 

ринку цінних паперів у 2016 році зросла на 

1,40% порівняно з показником 2015 року. 

При цьому в 2016 році частка обсягу торгів 

акціями на біржовому ринку зазнала істот-

ного скорочення і становила лише 0,43% від 

загального обсягу торгів акціями на ринку 

цінних паперів. 

Аналіз динаміки обсягу випуску акцій 

свідчить про досягнення свого максимуму за 

останні п’ять років (становив 199,36 млрд. 

грн.) 13. Найбільші обсяги випусків акцій 

належали емітентам, основними видами еко-

номічної діяльності яких були фінансова та 

страхова діяльність (194,41 млрд. грн., або 

97,51% від загального обсягу), а також пере-

робна промисловість (4,34 млрд. грн. або 

2,18%) 13.  

Важливим показником стану фондово-

го ринку є капіталізація ринку акцій. Перелік 

емітентів з найбільшою ринковою 

капіталізацією протягом 2016 року наведено 

в таблиці 3. Капіталізація лістингових ком-

паній фондового ринку станом на кінець 

2016 р. - 19,64 млрд. грн., що менше на 69,06% 

порівняно з  2015 р. (63,49 млрд. грн.) 13. 
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Т а б л и ц я 3 

Перелік лістингових компаній з найбільшою  

ринковою капіталізацією у 2016 році, млрд. грн. 
Найменування емітента I квартал II квартал III квартал IV квартал Організатор торгівлі 

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» 8438,01 8508,33 8580,38 8613,80 ПФТС, Перспектива, 

Універсальна 

ПАТ «Укрнафта» 4738,89 5006,34 6435,05 5579,33 ПФТС, Перспектива, 

Універсальна, УБ 

ПАТ «МОТОР СІЧ» 3982,50 4060,14 3591,68 3861,14 ПФТС, Перспектива, 

Універсальна, УБ 

ПАТ АБ «Південний» 982,76 982,76 982,76 982,76 ПФТС 

ПАТ АКБ «Індустріал-

банк» 

241,09 242,93 290,04 290,04 ПФТС, УБ 

ПАТ «Донбасенерго» 390,55 348,19 310,21 248,50 ПФТС, Перспектива, 

Універсальна, УБ 

MHP S.A. 61,25 64,25 61,25 62,50 УБ 

Джерело: розроблено автором 

 

Наприкінці 2016 року спостерігаєть-

ся зменшення капіталізації лістингових 

компаній, що пов’язано з прийняттям 

НККЦПФР низки рішень, якими було 

зупинено торгівлю цінними паперами 

лістингових компаній на будь-якій фон-

довій біржі 13. Також важливим показ-

ником рівня розвитку біржового ринку є 

співвідношення капіталізації лістингових 

компаній до ВВП. Цей показник знизився 

та становив 0,82% . Слід зазначити, що об-

сяг торгів акціями на ринку цінних паперів 

у 2016 році збільшився на 4,37% порівняно 

з показником 2015 року та становив 482,46 

млрд грн. 13. Зростання обсягу торгів ак-

ціями відбулося за рахунок збільшення 

операцій з цим видом цінних паперів на 

позабіржовому ринку. 

З огляду на макроекономічні та 

політичні ризики, іноземні інвестори не 

прагнуть поки повертатися на вітчизняний 

ринок акціонерного капіталу, що наочно 

демонструє різке падіння біржових торгів. 

Крім негативних зовнішніх ризиків 

існує ряд фундаментальних проблем, які 

обмежують ліквідність вітчизняного ринку 

акцій. У порівнянні з ринками акцій інших 

країн, в Україні менша кількість емітентів і 

практично відсутнє джерело внутрішнього 

інвестиційного попиту. 

Результати аналізу дозволяють зро-

бити висновок, що  вітчизняному ринку 

акцій характерні особливості, що переш-

коджають застосуванню принципів порт-

фельного інвестування. В умовах дефіциту 

фінансових ресурсів на внутрішньому 

фінансовому ринках компанії змушені 

звертатися до зовнішніх джерел інвесту-

вання, для яких притаманні високі ризики. 

В таких умовах необхідні додаткові ін-

струменти залучення іноземного капіталу 

суб’єктами господарювання. Одним із спо-

собів залучення зовнішніх інвестицій є 

первинне публічне розміщення акцій (IPO). 

IPO - це певний механізм пожвавлення 

фондового ринку. 

Одним з перспективних способів за-

лучення капіталу на ринку цінних паперів 

для покриття інвестиційних потреб вітчиз-

няних компаній є первинне публічне роз-

міщення акцій (IPO). Проте, необхідно 

враховувати характерні особливості ринку 

IPO: недооцінка вартості акцій; довгостро-

кове інвестування в акції компаній менш 

ефективне, ніж придбання ринкового 

портфеля акцій; після проведення ІРО для 

емітентів можливо зниження прибутко-

вості і рівня капітальних витрат. Згідно з 

дослідженням компанії "Ernst SYoung" і 

Гарвардського університету в разі успіш-

ного проведення ІРО вартість компанії в 

середньому за три роки подвоюється. ІРО 

дозволяє компанії-емітенту поліпшити 

фінансовий стан за рахунок зміни фінансо-

вого важеля і вартості позикового капіталу 

та надає можливість оптимізувати струк-

туру капіталу і акціонерам реалізувати їх 

частку в компанії. Перевагами залучення 

інвестицій за допомогою виходу на 

міжнародний фондовий ринок є: доступ до 
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світового фондового ринку; забезпечення 

ліквідності акцій; отримання ефективного 

інструменту оцінки ринкової вартості ком-

панії; підвищення фінансової репутації і 

можливість залучати кредити і позики під 

більш низький відсоток; посилення еко-

номічної безпеки власників компанії. 

Для активізації співпраці інвесторів 

та компанії останні повинні виконати ряд 

вимог: показати стійке зростання 

капіталізації і збільшення частки ринку; 

здійснення аудиту за міжнародними стан-

дартами бухгалтерського обліку; забезпе-

чення ліквідності балансу. 

На структуру початкового розміщен-

ня впливають такі основні фактори: спе-

цифіка бізнесу; вибір біржі; доступність 

інструментів даному бізнесу; можливості 

реструктуризувати бізнес під оптимальну 

структуру розміщення. 

Багато в чому успіх IPO компанії за-

лежить від вибору біржі. Специфікою ІРО 

в Україні є те, що більшість первинних 

розміщень здійснюється на зарубіжних 

біржах; вибір біржі залежить від масштабів 

самої компанії та планів щодо залучення 

капіталу. Українські емітенти акцій най-

частіше виходять з ІРО на Лондонську, 

Варшавську (ВФБ) та Франкфуртську 

фондові біржі.  

Зацікавленість зарубіжних інвесторів 

в українських компаніях підтверджується 

наявністю окремого індексу WIG-Ukraine, 

який розраховується Варшавською фондо-

вою біржею з 31 грудня 2010 р. Це перший 

і поки єдиний фондовий індекс поза 

Україною, в кошику якого будуть виключ-

но компанії з нашої країни. До складу ін-

дексу WIG Ukraine входять компанії, акції 

яких котируються на Головному ринку 

WSE (Warsaw Stock Exchange), з офісом в 

Україні, або ж компанії, в яких українське 

підприємство є головною частиною хол-

дингової структури з офісом поза 

Україною. Частка акцій компаній у віль-

ному обігу (free float) з WIG Ukraine по-

винна становити не менше 10%, а також 

компанії повинні належати до одного з 

наступних сегментів на Головному ринку 

WSE 250PLUS, 50PLUS або 5PLUS. Склад 

індексу WIG-Ukraine станом на 11 березня 

2016 року наведено у табл. 4. 

Т а б л и ц я  4 

Склад WIG-Ukraine станом на 11 березня 2016 р. 
Інструмент Код ISIN Пакет, шт. Ринкова вартість  

пакету (PLN) 

Частка в 

портфелі (%) 

KERNEL LU0327357389 7,387,000 409,461,410 43,784 

ASTARTA NL0000686509 9,053,000 312,419,030 33,407 

OVOSTAR NL0009805613 1,404,000 128,466,000 13,737 

IMCOMPANY LU0607203980 9,809,000 62,679,510 6,702 

MILKILAND NL0009508712 8,276,000 10,510,520 1,124 

AGROTON CY0101062111 6,399,000 6,526,980 0,698 

KSGAGRO LU0611262873 5,282,000 5,123,540 0,548 

Джерело: узагальнено автором на підставі [14] 

 

Виходу українських компаній на ри-

нок IPO  сприяєтимуть такі заходи: 

1) Націленість на законодавчі проек-

ти, які сприятимуть запобіганню відтоку 

українських емітентів за кордон, спрощен-

ня схем проведення IPO, що в цілому буде 

стимулювати попит емітентів. 

2) Використання досвіду західних 

країн з урахуванням особливостей націо-

нальної економіки залучення інвестицій 

через механізм андеррайтингу. 

3) Створення альтернативних май-

данчиків для невеликих компаній, напри-

клад, для інноваційних і зростаючих ком-

паній з невеликою капіталізацією, що при-

зведе до значного зростання активності на 

ринку IPO.  

4) Взаємодія вітчизняних емітентів з 

великими інвестиційними банками при 

плануванні розміщення, що дасть мож-

ливість доступу до широкої бази великих 

зарубіжних інвесторів. 

5) Дотримання емітентами базових 

принципів корпоративного управління, які 

відповідають кращому міжнародному до-

свіду. Керівництво компаній має неухиль-

но дотримуватися прав мінорітарних ак-

ціонерів, оскільки вони є основними грав-
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цями на ринку акціонерного капіталу і са-

ме їх інвестиційний попит формують ціну 

на акції. 

В системі фінансування промислових 

підприємств облігаційні позики відносять-

ся до залучених джерел фінансування, а 

самі фінансові ресурси залучаються ком-

паніями на ринкових умовах шляхом роз-

міщення  облігацій на ринку цінних па-

перів. Облігація має ряд специфічних вла-

стивостей, до яких відноситься безумов-

ний характер здійснення купонних виплат 

і погашення номінальної вартості, визна-

ченість доходів інвестора і витрат емітента 

на обслуговування облігаційного боргу, 

наявність біржового вторинного обігу. У 

свою чергу, облігаційне фінансування 

українських господарюючих суб'єктів ха-

рактеризується особливостями залучення: 

високий рівень конкуренції як з боку дер-

жавних облігацій так і корпоративних 

облігацій;  конкурентна диференціація при 

залученні позикового капіталу в залеж-

ності від кредитоспроможності емітентів і, 

відповідно, рівнем попиту на їхні боргові 

зобов'язання з боку інвесторів. 

Для визначення ролі облігацій в 

якості інструмента розвитку суб’єктів гос-

подарювання, розглянемо стан ринку кор-

поративних облігацій. В цілому ринок 

корпоративних облігацій в період  2012 - 

2016 р.р. розвивався недостатньо, змен-

шується кожен рік обсяг і кількість учас-

ників ринку з таких обставин: несприятли-

ва економічно-політична ситуація в країні, 

нестабільність курсу національної валюти, 

недостатня інформованість інвесторів. 

Емісійна діяльність на ринку корпоратив-

них облігацій за аналізований період 

зберігає характерну рису попередніх років 

– обсяги емісії все ще залишаються незна-

чними для економіки ринкового типу. Це 

пов’язано з низьким платоспроможним 

попитом на корпоративні облігаційні ін-

струменти та високими кредитними ризи-

ками інвесторів. 

У 2016 році найбільші обсяги 

випусків облігацій підприємств, зареєстро-

ваних НККЦПФР, було здійснено емітен-

тами за такими видами економічної діяль-

ності: будівництво (3,42 млрд. грн. або 

62,06% від загального обсягу); сільське 

господарство, лісове господарство та риб-

не господарство (500,00 млн. грн. або 

9,07%); постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (450,00 

млн. грн.. або 8,16%); фінансова та страхо-

ва діяльність (316,00 млн. грн. або 5,73%). 

Обсяг емісії облігацій ТОП -10 

емітентів становив 75,31% від загального 

обсягу випусків облігацій. Найбільші обся-

ги випусків облігацій зареєстрували у 2016 

році такі підприємства: ТОВ 

«МАКСИМУМ», ДП «ІНТЕРГАЛ-БУД» 

ТОВ «ФІРМА «ІНТЕРГАЛ», ТОВ «ВІНД 

ПАУЕР», ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», 

ТОВ «ЕКСПЛУТУАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«СЕРВІС». 

Важливу роль у відновленні еко-

номіки в довгостроковій перспективі по-

винен відігравати корпоративний сегмент 

ринку цінних паперів. Разом із тим, в по-

точному році торги цінними паперами де-

монструють низхідний тренд, що 

пов’язано з загальним погіршенням макро-

економічної ситуації, низькою зацікав-

леністю економічних суб’єктів у залученні 

коштів через фондовий ринок та невисо-

кою інвестиційною привабливістю наяв-

них фінансових інструментів. 

У структурі біржового списку в ро-

зрізі фондових бірж наприкінці 2016 року 

за кількістю корпоративних облігацій 

виділяється ПФТС (94 випуски облігацій 

підприємств: 15 − ІІ рівня лістингу, 79 − 

позалістингові), що становило 40,17% від 

загальної кількості випусків облігацій 

підприємств, які допущено до торгів на 

фондових біржах 13.  

За останні три роки спостерігається 

зменшення обсягів торгів облігаціями 

підприємств на ринку цінних паперів: 2014 

рік - 69,92 млрд грн , 2015 р. – 53,77, 2016 

р. 55,44 млрд грн. Найбільший обсяг торгів 

на ринку цінних паперів облігаціями 

підприємств зафіксовано у березні 2016 

року – 13,85 млрд грн 13. При цьому 

частка обсягу торгів облігаціями 

підприємств на біржовому ринку в загаль-

ному обсязі торгів корпоративними 

облігаціями підприємств на ринку цінних 

паперів знизилася з 26,16% у 2015 році до 

16,54% у 2016 році 13. 
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Низький рівень капіталізації україн-

ських емітентів обмежує їх конкурентний 

потенціал, стримує залучення прямих іно-

земних інвестицій, призводить до 

невиправданої відсоткової політики як 

плати за додатковий ризик. Основними 

чинниками, які стримують портфельних 

інвесторів є відсутність достовірної та по-

вної інформації про результати діяльності 

суб’єктів господарювання; висока ризико-

ваність використання капіталів в реально-

му секторі економіки, а також низький 

рівень захисту прав власності. 

Несприятливі макроекономічні умо-

ви призводять до розміщення ІРО в основ-

ному на закордонних майданчиках, зокре-

ма більшість із них це - великі аграрні 

компанії, для яких таке розміщення дає 

можливість залучити значні обсяги капіта-

лу. Для вирішення проблем розвитку про-

цесу ІРО необхідно розробити заходи: на 

законодавчому рівні спростити процедуру 

ІРО для запобіганню відтоку українських 

емітентів за кордон; залучати інвестиції 

через механізм андерайтингу; створити 

альтернативні майданчики для невеликих 

компаній; імплантувати елементи 

міжнародного досвіду щодо корпоратив-

ного управління та забезпечення прав 

мінорітарієв. 

Підвищення привабливості акціо-

нерного капіталу для зарубіжних інве-

сторів сприятимуть наступні заходи: дер-

жавна підтримка внутрішнього ринку ак-

цій та захист зарубіжних інвесторів; спро-

щення процедури лістингу на біржі; по-

даткове стимулювання акціонерів; ство-

рення ефективних комунікацій з інвесто-

рами після IPO. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. На даному етапі важ-

ливу роль у відновленні економіки в дов-

гостроковій перспективі повинен відігра-

вати корпоративний сегмент ринку цінних 

паперів. Проте, вітчизняний фондовий ри-

нок функціонує недостатньо ефективно і 

тенденції його розвитку не відповідають 

потребам як фінансового так і реального 

секторів економіки з таких причин: кон-

центрація торгів переважно в позабіржо-

вому ринку; невелика питома вага 

емітентів; акції яких включені в коти-

рувальні та позалістингові списки на ор-

ганізаторах торгів; низька ліквідність рин-

ку акцій; непрозорість; незначні обсяги 

емісії акцій. В цих умовах ефективним ін-

струментом диверсифікації капіталу для 

багатьох компаній може бути тільки ринок 

акцій, але, як показує практика, менедж-

менту компаній бракує рекомендацій щодо 

здійснення реструктуризації на основі ІРО. 

Інструментарій ринку цінних паперів за-

безпечує: оптимізацію розміщення капіта-

лу; диверсифікацію портфеля активів; ско-

рочення ризику ліквідності; прискорення 

процесу трансформації збережень в се-

редні- і довгострокові активи; зростання 

капіталізації. 

Подальший розвиток вітчизняного 

фондового ринку можливий за умови його 

стимулювання як з боку держави – через 

покращення економічно-політичної ситу-

ації в країні, створення сприятливої норма-

тивної бази, гарантування прав інвесторів, 

так і з боку безпосередніх учасників цього 

ринку – шляхом підвищення рівня інфор-

мованості потенційних інвесторів про 

діяльність емітентів цінних паперів. Ос-

новними заходами щодо активізації діяль-

ності вітчизняних господарюючих 

суб’єктів на фондовому ринку є: спрощен-

ня схем проведення IPO; залучення інве-

стицій через механізм андерайтингу; ство-

рення альтернативних майданчиків для 

малих господарюючих суб’єктів; взаємодія 

вітчизняних емітентів з великими інве-

стиційними банками при плануванні роз-

міщення акцій; дотримання емітентами 

міжнародних принципів корпоративного 

управління.  

Ефективне використання сучасних 

фондових інструментів сприятиме стабіль-

ному формуванню інвестиційного капіталу 

господарюючих суб’єктів та зростанню їх 

капіталізації. 
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Костырко Л.А. 

Фондовые инструменты формирования капитала субъектов хозяйствования:  

тенденции, проблемы, приоритеты 

В статье на основе системного анализа современного состояния и тенденций развития фон-

дового рынка выявлены причины, препятствующие активизации использования фондовых ин-

струментов для формирования капитала субъектов хозяйствования. Доказано, что ІРО (публич-

ное размещение акций) является эффективным инструментом роста капитализации и обеспече-

ния конкурентоспособности предприятий. Определены основные факторы, влияющие на струк-

туру начального размещения акций, обоснованы рекомендации по развитию ІРО. Показаны пре-

имущества привлечения инвестиций с помощью выхода на международный фондовый рынок. 

Выделены приоритеты и обоснованы меры по активизации использования фондовых инструмен-

тов для формирования инвестиционного капитала. 

Ключевые слова: фондовые инструменты, фондовый рынок, субъекты хозяйствования, си-

стемный анализ развития фондовых инструментов, инвестиционная привлекательность, ликвид-

ность, капитализация. 
 

Kostyrko L.  

Stock instruments of capital formation of business entities: trends, issues, priorities 

In the article on the basis of a systematic analysis of the current state and development trends of 

the stock market are identified the causes that prevent a more active use of stock instruments for capital 

formation of business entities. It is proved that the IPO (initial public offering) is an effective tool for 

the growth of capitalization and competitiveness of enterprises. The main factors affecting the structure 

of the IPO  are determined, the recommendations for the development of IPO are given. The advantages 

of attracting investment via access to the international stock market are shown. Priorities are identified 

and measures are grounded in order to increase the use of stock instruments for the formation of invest-

ment capital. 

Keywords: stock instruments, stock market, business entities, system analysis of development of 

stock instruments, investment attractiveness, liquidity, capitalization. 
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УДК 338.31 

ОГЛОБЛІНА В. О. 
 

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВО – 

ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Доведено, що до ключових економічних важелів відновлення ефективних фінансово – економі-

чних результатів діяльності підприємства слід віднести оптимізацію витрат, цінову політику та фі-

нансову політику підприємства. Сформульовано цілі відновлення ефективних фінансово – економіч-

них результатів діяльності підприємства. Встановлено чинники впливу на ключові економічні важелі 

відновлення ефективних фінансово – економічних результатів діяльності підприємства. Запропоно-

вано етапи та інструментарій оптимізації витрат; визначено послідовність формування цінової полі-

тики як передумови фінансової політики підприємства. Запропоновано логічну послідовність форму-

вання фінансової політики та принципи, на яких вона грунтується.  

Ключові слова: економічні важелі, інструменти економічного характеру, ефективні фінансово 

– економічні результати діяльності, ключові цілі, оптимізація витрат, цінова політика, фінансова по-

літика. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах кризи в економіці України проблеми 

отримання ефективних фінансово – економі-

чних результатів діяльності підприємства 

потребують вирішення шляхом удоскона-

лення теоретичних та науково – методичних 

підходів до формування цінової та фінансо-

вої політики. Проблема оптимізації витрат 

на вітчизняних підприємствах також загост-

рилась та обумовлена стрімким падінням 

обсягів виробництва, втратою ринків збуту, 

нестабільністю фінансового ринку тощо.  

Актуальність роботи обумовлена 

об’єктивною економічною потребою розро-

бки адаптаційного механізму, що забезпечує 

швидке реагування внутрішнього середови-

ща підприємства на впливи зовнішнього се-

редовища та грунтується на оптимізації ви-

трат, оновленні цінової та фінансової полі-

тики підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Дослідження економічних важелів, 

як інструментів економічного характеру, 

знайшло відображення в наукових роботах А. 

І. Даниленка, Ж. А. Белец, В. П. Кудряшова, 

О. Є. Кузьміна, А. М. Дідик, І. В. Мельник. 

Широке коло завдань щодо оптимізації ви-

трат. Формування цінової та фінансової по-

літики підприємства та методів їх вирішення 

розглядалися в наукових працях А. Чандлера, 

Л. О. Коваленко,  В.М. Панасюка, В. М. Па-

лія, М. Д. Корінько, В. В. Петрушевської, М. 

В. Дьяченко, А. М. Поддєрьогіна, М. С. Пу-

шкар та ін. 

Мета статті. Дослідити ключові еко-

номічні важелі як інструменти економічного 

характеру, сформулювати цілі відновлення 

ефективних фінансово – економічних ре-

зультатів діяльності підприємства та встано-

вити чинники впливу на ключові економічні 

важелі, запропонувати інструментарій опти-

мізації витрат, визначити послідовність фо-

рмування цінової та фінансової політики пі-

дприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. В “Економічній енциклопедії” еко-

номічні важелі трактуються як “засоби та 

методи управління народним господарством 

за допомогою фінансово-кредитних інстру-

ментів, податків, регулювання цін і викорис-

тання тарифів, амортизаційної, бюджетної 

політики тощо” [1, с. 471]. Економічні важе-

лі є невід’ємною частиною господарського 

механізму підприємства, який являє собою 

структуровану сукупність взаємопов’язаних 

елементів, економічних способів, методів, 

важелів, нормативів, критеріїв, які забезпе-

чують ефективне функціонування та її роз-

виток в умовах конкретних виробничих від-

носин, які зумовлені станом організаційно – 

економічних відносин, що склалися на від-

повідному етапі розвитку економічної сис-

теми суспільства, в основу якого покладено 

принцип системності [2, с. 27].  

Економічними важелями впливу на 

діяльність підприємств є інструменти еко-

номічного характеру, які забезпечують зміну 

параметрів функціонування підприємства. 

Інструментами економічного характеру, що 

сприяють відновленню ефективних фінансо-

во – економічних результатів діяльності під-

приємства є, перш за все, цінова та фінансо-

ва політика підприємства. Застосування еко-

номічних важелів спрямоване на стимулю-
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вання або гальмування певних процесів, що 

відбуваються у господарській діяльності пі-

дприємства, результатами яких є прибуток 

або збиток.  

Кризові явища, що відбуваються в 

економіці України протягом останніх трьох 

років, вимагають реформування господарсь-

кого механізму підприємств та коригування 

ключових цілей використання економічних 

важелів з метою відновлення ефективних 

фінансово – господарських результатів. До 

ключових цілей відновлення ефективних фі-

нансово – економічних результатів діяльнос-

ті слід віднести: 

 технічне та фінансове забезпечення 

економічного розвитку підприємства; 

 розробка дієвого механізму виве-

дення підприємства з кризового стану; 

 розробка та впровадження іннова-

ційних проектів; 

 залучення зовнішніх джерел фінан-

сування з метою збільшення обсягу вироб-

ництва та реалізації продукції; 

 оптимізація витрат; 

 ефективне формування та викорис-

тання потенціалу підприємства; 

 розробка ефективної фінансової по-

літики, що спрямована на зростання фінан-

сової результативності бізнесу; 

 підвищення рівня ділової активності; 

 організаційні зміни, спрямовані на 

зростання ринкової вартості підприємства; 

 розробка адаптаційного механізму, 

що забезпечує швидке реагування внутріш-

нього середовища підприємства на впливи 

зовнішнього середовища.   

Зупинимось більш детально на розу-

мінні ефективності та на ключових, на наш 

погляд, цілях, від повноти реалізації яких 

залежить відновлення ефективних фінансово 

– економічних результатів діяльності підп-

риємства. Поняття “ефективність” та “ре-

зультативність” досліджуються паралельно. 

Це зумовлено буквальним розумінням “ефе-

ктивності” (від лат. effectus) як результатив-

ності, дієвості, продуктивності. В економіч-

ній літературі одні автори ототожнюють ці 

поняття, інші представляють їх у вигляді 

взаємозалежних величин (явищ), що забез-

печують успішне функціонування підпри-

ємств, однак те, що М.Х. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоурі розуміють під ре-

зультативністю, П. Друкер поділяє на дві 

складові: ефективність та результативність. 

У праці Д. Хана викладено кардинально 

протилежну думку, яку можна пояснити не 

тільки різними поглядами вчених, а й дуалі-

стичним підходом до перекладу слів.  

Однією з вимог до розуміння ефекти-

вних фінансово – економічних результатів 

діяльності підприємства, що характеризує 

успіх підприємства, є можливість їх кількіс-

ного виміру. Правильність вибору мети – 

ефективність, за П. Друкером, можна визна-

чити шляхом аналізу результатів,  що відпо-

відають меті й отримані з мінімальними ви-

тратами та помилками. Таким чином, понят-

тя “ефективний”, “результативний” можуть 

бути об’єднані при вирішенні проблеми від-

новлення успішності роботи підприємства. 

Економічна криза в державі, яка спо-

стерігається сьогодні, виявляється в перена-

копиченні застарілого виробничого капіталу, 

зростанні безробіття, недозавантаженості 

виробничих потужностей, перенакопиченні 

грошового капіталу та його відтоку із бан-

ківської сфери, збільшенню кількості не 

вкладених у виробництво грошей за рахунок 

психологічного відтоку депозитних вкладів 

й соціальної недовіри громадян до діяльнос-

ті банків. Як результат – різке зниження ін-

вестиційної діяльності та відсутність у підп-

риємств оборотних коштів. Підсумковий ре-

зультат економічної кризи – зростання виро-

бничих витрат, падіння цін, прибутків, зни-

ження заробітної плати, пониження життє-

вого рівня населення [3, с. 95]. В таких умо-

вах отримання ефективних фінансово – еко-

номічних результатів, тобто прибутку, прак-

тично не можливо. Ефективними фінансово 

– економічними результатами (далі ЕФЕРД) 

ми вважаємо такий обсяг прибутку, який є 

достатнім для простого самовідтворення та 

розширеного відтворення. Таким чином, 

ЕФЕРД – це прибуток, що сформований в 

результаті здійснення господарської діяль-

ності підприємства, який забезпечує фінан-

сові можливості підприємства щодо фінан-

сування простого та розширеного відтворен-

ня, задоволення потреб власників підприєм-

ства та зростання ринкової вартості бізнесу.   

В умовах тривалої та стійкої кризи 

економіки України в цілому та у промисло-

вості зокрема,  на перший план висувається 

мета розробки адаптаційного механізму, що 

забезпечує швидке реагування внутрішнього 

середовища підприємства на впливи зовніш-

нього середовища. Ключовими економічни-

ми важелями впливу на процеси відновлення 
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ефективних фінансово – економічних ре-

зультатів  діяльності підприємства в адапта-

ційному механізмі є оптимізація витрат, ці-

нова політика та фінансова політика підпри-

ємства (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Ключові економічні важелі впливу на процеси відновлення ефективних фінансово – еко-

номічних результатів  діяльності підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

Оптимізація витрат підприємства дося-

гається, перш за все, шляхом організації 

процесу планування витрат, до якого нале-

жать етапи формування собівартості: фор-

мування прямих витрат та загальновиробни-

чих витрат на рівні виробничих підрозділів 

та на рівні підприємства в цілому; форму-

вання постійних витрат невиробничого ха-

рактеру. Сукупні витрати формують собіва-

ртість по підприємству в цілому, що надає 

змогу визначитись з нормою рентабельності 

та ціновою політикою. Тобто, науковим за-

вданням оптимізації витрат є визначення 

шляхів оптимізації собівартості продукції 

шляхом її дослідження з використанням ме-

тодики факторного аналізу та економічного 

моделювання. Використання інструментарію 

факторного аналізу необхідне для: 

 визначення резервів зниження собі-

вартості продукції за статтями калькуляції; 

 дослідження структури, складу та 

динаміки змінних та постійних витрат; 

 дослідження динаміки зміни статей 

калькуляції та вибору низки факторів для 

побудови економіко-математичної моделі; 

 моделювання собівартості продукції; 

 формування висновків та оцінки мо-

жливих ризиків, пов’язаних з реалізацією 

даної моделі. 

Наступним етапом оптимізації витрат є 

удосконалення організації виробництва та 

ОПТИМІЗАЦІЯ 

ВИТРАТ 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

ПІДПРИЄМСТВА 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

ПІДПРИЄМСТВА 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КЛЮЧОВІ ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВІДНОВЛЕННЯ 

ЕФЕРД 

 структура та обсяг основ-

них засобів; 

 закупівельна діяльність, що 

спрямована на постійний 

моніторинг цін на ТМЦ; 

 конструкція виробів та її 

зміна у напряму підвищен-

ня якості та зниження мате-

ріаломісткості; 

 технологія виробництва, що 

спрямована на оптимізацію 

використання всіх видів ре-

сурсів; 

 організаційна структура 

управління, що відповідає 

фінансовим можливостям 

покривати витрати вироб-

ництва  

 

 виробництво та реалізація 

конкурентоспроможної про-

дукції; 

 гнучка система знижок відпо-

відно до обсягу продажу; 

 розподіл постійних витрат у 

залежності від попиту на про-

дукцію (необхідна умова – 

покриття витрат та формуван-

ня доходів від виробництва та 

продажу); 

 норми витрачання матеріаль-

них та трудових ресурсів; 

 формування рентабельності 

продукції  у залежності від 

ефективності фінансово – 

економічної діяльності 

 структура та обсяг джерел 

фінансування; 

 політика управління дебі-

торською заборгованістю; 

 політика управління по-

точною кредиторською 

заборгованістю; 

 управління платоспромо-

жністю; 

 формування та розподіл 

прибутку підприємства; 

 фінансування оновлення 

основних засобів (інвес-

тиційна складова політи-

ки); 

 фінансування поточних 

потреб 
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праці за такими напрямами: зміни в 

організації управління виробництвом; зміни 

в умовах матеріально-технічного за-

безпечення; усунення зайвих витрат та 

збитків. 

Зміни в організації управління 

виробництвом визначаються на основі 

економічно обґрунтованих заходів: 

укрупнення цехів, впровадження (за умов 

зниження обсягу виробництва) безцехової 

структури управління, автоматизація систем 

управління та інженерної праці, поєднання 

та усунення зайвих функцій. 

Зміни в умовах матеріально-технічного 

забезпечення досягаються за рахунок 

раціоналізації складського господарства та 

оптимізації руху потоків ТМЦ, логістики 

постачання ТМЦ, надійності постачальників 

тощо. 

Усунення зайвих витрат та збитків, які 

не є необхідними в умовах удосконаленої 

організації виробничого процесу, є 

важливим напрямом зниження витрат та 

полягають у реалізації непрофільних 

активів, передавання в оренду зайвих 

приміщень виробничого та невиробничого 

характеру, завантаження вільних 

виробничих потужностей додатковими 

виробництвами, скорочення штату 

працівників, що не мають безпосереднього 

відношення до процесу виробництва, є 

обслуговуючими та їх утримання веде до 

зростання постійних витрат невиробничого 

характеру. 

Отже, на нашу думку, з метою 

оптимізації витрат перш за все доцільно 

врахувати галузеві особливості діяльності 

підприємства, деталізувати статті витрат, 

суттєвий вплив на які позитивно 

позначиться на ефективності та віддачі. При 

цьому слід пам’ятати, що зниження витрат 

не є гарантією більш ефективної діяльності 

підприємства, тобто витрати слід не 

мінімізувати, а оптимізувати. 

Наступним економічним важелем 

відновлення ефективних фінансово – 

економічних результатів діяльності 

підприємства є цінова політика. 

Моделювання цінової політики, спрямованої 

на відновлення ефективних фінансово – 

економічних результатів діяльності 

підприємства повинно здійснюватись в такій 

послідовності: 

 коригування мети підприємства в 

часовому періоді, в якому формуються ціни; 

поряд з максимізацією прибутку, 

враховуючи діючі обставини, цінова 

політика може бути зведена до забезпечення 

виживаності, завоювання лідерства на 

певних сегментах ринку, збільшення частки 

ринку, збільшення обсягу продажів і т.д.; 

 з’ясування характеру ринку в періоді 

моделювання цінової політики з метою 

визначення кількості та розміру підприємств 

– конкурентів, з’ясування переваг 

конкурентів у залежності від виду 

конкуренції (вільна, монополістична, 

олігополія); 

 дослідження змін у купівельному 

попиті, зокрема, оцінка платоспроможності 

потенційних покупців; 

 дослідження цін на стратегічні (з 

найбільшим обсягом продажу та найбільш 

рентабельні) види продукції підприємства на 

існуючому та потенційному ринках; 

 встановлення рівня сукупних витрат 

та функціональної залежності від обсягу 

виробництва та реалізації продукції.    

Цінова політика (рис.1) є передумовою 

формування фінансової політики підприємс-

тва. У залежності від вибору підходу до фо-

рмування цінової політики, підприємство 

формує фінансову політику, яка ґрунтується 

на розумінні джерел фінансування поточної 

діяльності, джерел інвестування, що спрямо-

вано на досягнення короткострокових та до-

вгострокових цілей підприємства. 

Реалізація фінансової політики відбу-

вається за допомогою фінансового механіз-

му, який є складною системою впливу на 

різні аспекти фінансової діяльності підпри-

ємства. В даному випадку фінансова діяль-

ність розглядається в широкому сенсі та яв-

ляє собою господарську діяльність підпри-

ємства, що безумовно супроводжується ру-

хом фінансових ресурсів. Для фінансування 

своєї діяльності підприємство потребує дос-

татнього обсягу фінансування, яке залежить 

від періоду обігу активів та відповідних па-

сивів. Залучення того чи іншого джерела фі-

нансування пов’язане з витратами зі сплати 

процентів за користування цими джерелами. 

В оптимальному варіанті передбачається, що 

обігові кошти підприємства поповнюються 

за рахунок довгострокових джерел фінансу-

вання, але в сучасній економіці у більшості 

випадків поповнення недостатнього обсягу 

обігових коштів здійснюється за рахунок 

короткострокових кредитів або коротко-
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строкової кредиторської заборгованості. Та-

кий вид фінансування поточної діяльності 

супроводжується додатковими втратами та 

потребує коригування цінової політики при 

формуванні фінансової політики. 

Стрижневою метою розробки фінансо-

вої політики будь–якого підприємства є 

створення раціональної системи управління 

фінансовими ресурсами, спрямованої на за-

безпечення стратегічних і тактичних завдань 

її діяльності. Ці завдання індивідуальні для 

кожного підприємства (наприклад, досяг-

нення оптимальної фінансової стійкості і 

платоспроможності, рентабельності активів і 

власного капіталу та ін.). 

В сучасних умовах для багатьох підп-

риємств характерна оперативна форма 

управління фінансами, тобто управлінські 

рішення є реакцією на поточні проблеми. 

Така форма управління фінансами часто ви-

кликає суперечності між внутрішніми інте-

ресами організації та її партнерів. Тому ак-

туальним є наукове завдання переходу до 

управління фінансами на основі контролінгу 

фінансового стану, постановки та оператив-

ного коригування стратегічних цілей діяль-

ності підприємства, адекватних ринковим 

умовам, і пошуку шляхів їх досягнення в 

межах прийнятої фінансової політики.  

Тобто фінансова політика, що спрямо-

вана на відновлення ефективних фінансово – 

економічних результатів діяльності підпри-

ємства повинна формуватися в такій послі-

довності: 

 визначення напрямів використання 

фінансових ресурсів на поточний період і на 

перспективу (з урахуванням перспектив роз-

витку виробничої та комерційної діяльності); 

 розробка дієвого механізму враху-

вання макроекономічних чинників впливу на 

господарську діяльність підприємства (сис-

тема оподаткування, система банківського 

кредитування, тарифна система, облікова 

політика підприємства, що ґрунтується на 

діючому законодавстві); 

 розробка внутрішньогосподарської 

системи контролінгу, тобто практичних дії, 

спрямованих на досягнення поставленої ме-

ти. 

За умов реалізації ефективної фінансо-

вої політики вирішуються такі завдання, як 

максимізація прибутку; оптимізація струк-

тури капіталу; забезпечення фінансової стій-

кості; досягнення фінансової прозорості (як 

передумова залучення інвестиційних ресур-

сів). На наш погляд, до основних принципів 

побудови фінансової політики слід віднести: 

 принцип цілеспрямованості (досяг-

нення окреслених цілей); 

 принцип пріоритетності (виділення 

обмеженого обсягу завдань, що відповідають 

окресленим цілям); 

 принцип комплексності (побудова та 

коригування складових систем контролінгу 

та моніторингу); 

 принцип адаптації (у напряму поси-

лення стабілізаційного ефекту з метою від-

новлення ефективних фінансово – економіч-

них результатів діяльності); 

 принцип ефективності (забезпечення 

процесу виходу з кризи та мінімізація про-

яву кризових явищ). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Успішне функціонування 

вітчизняних підприємств забезпечується 

шляхом розробки адаптаційного механізму, 

що забезпечує швидке реагування внутріш-

нього середовища підприємства на впливи 

зовнішнього середовища. За результатами 

дослідження можна резюмувати, що ключо-

вими економічними важелями впливу на 

процеси відновлення ефективних фінансово 

– економічних результатів  діяльності підп-

риємства в адаптаційному механізмі є опти-

мізація витрат, цінова політика та фінансова 

політика підприємства. Обгрунтовано, що за 

рахунок оптимізації витрат можливе моде-

лювання цінової політики у напряму віднов-

лення ЕФЕРД. Ґрунтуючись на принципах 

побудови фінансової політики підприємства, 

у подальших дослідженнях доцільно розро-

бити інструментарій кількісного оцінювання 

впливу чинників на цінову та фінансову по-

літику підприємства. 
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Экономические рычаги восстановления эффективных  

финансово – экономических показателей деятельности предприятия 

Доказано, что к ключевым экономическим рычагам восстановления эффективных финансово 

– экономических показателей деятельности предприятия необходимо отнести оптимизацию расходов, 

ценовую политику и финансовую политику предприятия. Сформулированы цели восстановления эф-

фективных финансово – экономических результатов деятельности предприятия. Установлены факто-

ры влияния на ключевые экономические рычаги восстановления эффективных финансово – экономи-

ческих показателей деятельности предприятия. Предложены этапы и инструментарий оптимизации 

расходов, определена последовательность формирования ценовой политики как предпосылки финан-

совой политики предприятия. Предложена логическая последовательность формирования финансо-

вой политики и принципы, на которых она основывается. 

Ключевые слова: экономические рычаги, инструменты экономического характера, эффектив-

ные финансово – экономические результаты деятельности, ключевые цели, оптимизация расходов, 

ценовая политика, финансовая политика. 
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Economic levers of restoration of effective financial and economic indicators of activity of the 

enterprise  
It has been proved that optimization of expenses, pricing policy and financial policy of the enterprise 

should be attributed to the key economic levers for the restoration of effective financial and economic per-

formance of the enterprise. The goals of restoration of effective financial and economic results of the enter-

prise activity has been formulated. Factors of influence on key economic levers of restoration of effective 

financial and economic indicators of enterprise activity has been established. Stages and tools for cost opti-

mization has been proposed, the sequence of pricing is defined as a prerequisite for the company's financial 

policy. The logical sequence of the formation of financial policy and the principles on which it is based has 

been proposed.  
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УДК 658.51 

УМАНСЬКА Ю. М. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАТЕГІЇ 

РЕЗУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті розглянуто різноманітні поняття «ресурсозбереження» у роботах вчених-економістів 

сучасної наукової літератури, які досліджують наведену термінологію в усіх сферах роботи як галу-

зей національного господарства, такі і діяльності підприємства. Визначено, що деякі поняття «ресур-

созбереження» не враховують пріоритетні напрями діяльності об’єкту ресурсозбереження: інвести-

ційно-інноваційну складову, екологічний та логістичний аспекти. Проаналізовано, що деякі науковці 

розглядають поняття «ресурсозбереження» як систему, політику або стратегію підприємства. Авто-

ром визначено, що існує розвинена класифікація не тільки самого поняття «ресурсозбереження», а й 

економічних процесів, пов’язаних з ним. Запропоновано авторський підхід до класифікації тракту-

вань поняття «ресурсозбереження» з точки зору економічних рівнів розвитку. Запропоновано автор-

ське поняття «ресурсозбереження промислового підприємства», яке базується на комплексному під-

ході та охоплює усі аспекти діяльності підприємств промисловості. Систематизовано погляди щодо 

змістового наповнення поняття “стратегія”. Проведено аналіз поняття “ресурсна стратегія”. Розгля-

нуто процес розробки стратегії та виділено головні принципи ресурсозбереження. 

Ключові слова: ресурсозбереження, стратегія, стратегія ресурсозбереження, ресурсоефектив-

ність, ресурсомісткість.  
 

Постановка проблеми. Нераціональне 

використання ресурсного потенціалу в Укра-

їні спричинило значне відставання нашої 

держави  за показниками ресурсоефективно-

сті серед країн світу. Сучасні умови ринко-

вої нестабільності, стрімкого зростання цін 

на ресурси та їх вичерпності вимагають не-

гайного пошуку та впровадження новітніх 

технологій, які б могли забезпечити макси-

мальний результат при раціональних витра-

тах ресурсів, а також мінімальному впливу 

на навколишнє середовище.  

Більшість промислових підприємств 

України дотримуються стратегії малоефек-

тивного використання ресурсів, але впрова-

дження європейських стандартів  виробниц-

тва, нестабільність в політичній сфері, війсь-

ковий конфлікт на Сході України стали ви-

могою часу для переорієнтації стратегій ви-

користання ресурсів з метою підвищення  

конкурентоспроможності підприємств на 

внутрішньому та зовнішніх ринках. Тому 

постає актуальне питання ресурсозбережен-

ня, покращення ресурсозберігаючих заходів 

та зниження ресурсомісткості. З огляду на це, 

дослідження є актуальним, становить науко-

вий та практичний інтерес та спрямове на 

розроблення теоретичних засад стратегії ре-

сурсозбереження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемам  ресурсозбереження, фо-

рмування та реалізації стратегії ресурсоефе-

ктивності присвячено праці багатьох вітчиз-

няних та зарубіжних вчених, а саме Веклич 

О., Вернадського В., Данилишина Б., Іпполі-

тової І., Бєлоусова Р., Булгакова В., Соко-

ловської Г., Сотник І., Бульте Е., Даманіа Р., 

Дейлі Г., Джевонса В., Ансоффа І., Томпсона 

А. та ін. 

Критичний аналіз теоретико-

методологічних засад ресурсозбереження 

показав, що існуючі дослідження з даної 

проблематики дають підстави говорити про 

недостатнє розкриття деяких аспектів даного 

питання. Незважаючи на обширність дослі-

джень різних учених у галузі ресурсозбере-

ження, в науковому світі до сьогодні не ви-

роблено єдиний механізм трактування по-

няття “ресурсозбереження” на рівні промис-

лового підприємства, а тому це питання пот-

ребує подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження та уза-

гальнення теоретичних підходів до визна-

чення понять “ресурсозбереження” та “стра-

тегія ресурсозбереження” на рівні промис-

лового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-

джень Поняття ресурсозбереження має уза-

галююче значення, яке аккумулює в собі ра-

ніше вживані такі економічні категорії, як 

“економія ресурсів”, “ефективне викорис-

тання ресурсів”, “режим економії”. Основ-

ним у трактуванні поняття “ресурсозбере-

ження” є термін “ресурс” (від франц. – “ге-

ззоигсе”) – допоміжний засіб, грошові ко-
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шти, цінності, запаси, можливості, джере-

ла коштів, доходів [1].  

На сьогодні існує безліч поглядів на 

економічну сутність поняття ресурсозбе-
реження. Так, на думку Сотник І., під ресур-

созбереженням слід розуміти організаційну, 

економічну, технічну, наукову, практичну, 

інформаційну діяльність, методи, процеси, 

комплекс організаційно-технічних заходів, 

що супроводжують усі стадії життєвого цик-

лу об'єктів і спрямовані на забезпечення мі-

німальної витрати речовини та енергії на цих 

стадіях у розрахунку на одиницю кінцевого 

продукту, виходячи з існуючого рівня розви-

тку техніки і технології та з найменшим, 

впливом на людину і природні системи [2]. 

Досить схожої точки зору дотримується 

Скокова С., яка вважає, що ресурсозбере-

ження – це наукова, виробнича, організа-

ційна, комерційна та інформаційна діяль-

ність, спрямована на раціональне, комплекс-

не використання та економне споживання 

всіх видів ресурсів, виходячи з наявного рів-

ня розвитку техніки і технології при одноча-

сному зниженні техногенного впливу на на-

вколишнє середовище [3]. В даному визна-

ченні науковець ставить акценти саме на 

отриманні екологічних результатів від реалі-

зації ресурсозберігаючої стратегії. 

Варто відмітити слушну думку Доро-

гунцова С., який зазначає, що ресурсозбере-

ження – це прогресивний напрям викорис-

тання природно-ресурсного потенціалу, що 

забезпечує економію природних ресурсів та 

зростання виробництва продукції при тій 

самій кількості використаної сировини, па-

лива, основних і допоміжних матеріалів [4]. 

Викликає науковий інтерес визначення 

Зайцева О., Шкурскій А., які вважають, що 

«в основу поняття ресурсозбереження слід 

включити ефективність використання мате-

ріальних ресурсів, маючи на увазі співвід-

ношення витрат цих ресурсів і кінцевих ре-

зультатів виробництва і споживання» [4]. 

Зазначені науковці у своїх поглядах ставлять 

наголос на економію та раціональне викори-

стання саме матеріальних ресурсів.  

Деякі науковці у трактуванні поняття 

«ресурсозбереження» виносять на перший 

план саме інноваційну складову. Так, Пота-

пова Н. зазначає, що основою стратегічного 

управління ресурсозбереження є інноваційна 

діяльність, яка припускає вдосконалення 

якісних параметрів продукції, будівництво 

нових об`єктів, використовуючи ресурсозбе-

рігаючі технології, пошук технологічного 

рішення, при якому зникає потреба сирови-

ни певного типу [5]. Юдіна О. звертає увагу 

на те, що ресурсозбереження є сукупність 

заходів по економному і ефективному вико-

ристанню всіх чинників виробництва, що 

включають всі види ресурсів (матеріальні, 

трудові, фінансові, природні та ін.) для ви-

рішення завдань економічного і соціального 

розвитку. Зростання ефективності роботи 

підприємства на основі інновацій свідчить 

про його інноваційний розвиток, під яким 

розуміється шлях освоєння нововведень, що 

забезпечують зниження витрат ресурсів ви-

робництва, поліпшення кількісних і якісних 

результатів діяльності підприємства [6]. 

Також виділяють ще два основних під-

ходи до трактування поняття «ресурсозбе-

реження» [7]. Перший підхід ґрунтується на 

тенденції збереження природних ресурсів. 

Припускає діяльність, спрямовану на охоро-

ну природного середовища, в тому числі і за 

допомогою масового застосування очисних 

споруд або рекультиваційної техніки. Дру-

гий – на економії ресурсів і не тільки приро-

дних. Реалізація заходів для недопущення 

понаднормового споживання всіх ресурсів та 

використання ресурсозберігаючих техноло-

гій й обладнання. 

В сучасних умовах, при обмеженій кі-

лькості ресурсів, найбільш доречним підхо-

дом до трактування сутності поняття «ре-

сурсозбереження» є розгляд його як методу 

господарювання. Проте це повинно відбува-

тися не за рахунок економії ресурсів, а за 

рахунок недопущення їх понаднормового 

споживання та за рахунок використання ре-

сурсозберігаючих технологій и обладнання, 

а також реструктуризації ресурсоємних про-

цесів діяльності підприємства. 

Аналізуючи поняття «стратегія», слід 

звернути увагу на те, що у визначенні даного 

поняття деякі автори виділяють ресурсну 

складову. Так, на думку Чандлера А., страте-

гія – це визначення основних довгостроко-

вих цілей і задач підприємства, ухвалення 

курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних 

для досягнення поставленої мети [8]. Згідно 

Карлоффу Б. стратегія – це узагальнена мо-

дель дій, які необхідні для координації і роз-

поділу ресурсів компанії [9]. Отже, розподіл 

ресурсів є важливим елементом при форму-

ванні будь-якої стратегії. 
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Стратегія ресурсозбереження в межах 

підприємства – це комплекс принципів, ме-

тодів, заходів, що забезпечують зниження 

витрати сукупних ресурсів на одиницю ко-

рисного ефекту конкретного товару [10]. 

Стратегія ресурсозбереження підприємства 

повинна розроблятися на вищому рівні, вра-

ховувати специфіку діяльності підприємства 

і бути орієнтиром для всіх підрозділів підп-

риємства. 

Зазначимо, що ресурсна стратегія – це 

узагальнена модель дій підприємства, які 

необхідні для досягнення визначених цілей 

за допомогою координації та розподілу 

ресурсів підприємства між окремими 

сферами її діяльності. Формуючи ресурсні 

стратегії, треба обґрунтовувати можливий та 

допустимий рівні ризику, який бере на себе 

керівництво при використанні ресурсів з 

максимально можливою віддачею. 

Реалізація ресурсних стратегій означає 

також формування нового або перетворення 

наявного виробничого потенціалу 

підприємства, оскільки кількість, 

співвідношення та цільова спрямованість 

використання ресурсів «задають» основні 

цільові характеристики виробничого 

потенціалу підприємства.  

Процес розробки стратегії включає ряд 

наступних взаємопов'язаних етапів, показа-

ний на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Процес розробки стратегії 

Джерело: розроблено автором 

 
Розробка та реалізація ефективної 

стратегії ресурсозбереження на підприємстві 

повинна відповідати чітко визначеним прин-

ципам. Виділяють ряд наступних принципів 

ресурсозбереження: 

1) оптимізація структури використову-

ваних ресурсів; 

2) підвищення частки ресурсозберіга-

ючих технологій; 

3) аналіз використання конкретних ви-

дів ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу 

товару; 
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4) розвиток методів аналізу, прогнозу-

вання, оптимізації і стимулювання покра-

щення використання ресурсів; 

5) використання наукових підходів ме-

неджменту під час реалізації заходів ресур-

созбереження [11]. 

Ресурсозбереження припускає оптима-

льне використання обмежених економічних 

ресурсів. Оптимальність передбачає не тіль-

ки раціональність використання конкретних 

приватних видів ресурсів, але й ефективність 

їх взаємодії у виробничому процесі, їх 

найкраще поєднання. Логічним же результа-

том оптимального використання ресурсів є, 

як випливає з запропонованого визначення, 

найбільш ефективне досягнення цілей підп-

риємства. Тим самим безпосередній харак-

тер ресурсозбереження залежить від конкре-

тних цілей функціонування і розвитку орга-

нізації. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. З урахуванням проаналізо-

ваних підходів до трактування поняття “ре-

сурсозбереження” підсумуємо, що, на думку 

більшості дослідників, ресурсозбереження 

являє собою особливий вид діяльності щодо 

раціонального й економного використання 

ресурсів, який може розглядатися в різних 

аспектах. Підсумковим результатом ресур-

созбереження є зниження ресурсомісткості 

виробництва і споживання одиниці кінцево-

го продукту. 

Важливим питанням є розробка стра-

тегії ресурсозбереження на всіх рівнях 

управління промислових підприємств. Осно-

вна мета якої буде полягати в реалізації інве-

стиційних проектів, спрямованих на техніч-

не переозброєння, вдосконалення технології 

виробництва, оптимізацію та нормування 

матеріальних, трудових, паливно-

енергетичних та інших ресурсів у виробниц-

тві. 
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Уманская Ю. М.  

Теоретико-методологические принципы определения сущности  

стратегии резурсосбережения промышленных предприятий 

В статье рассмотрены различные понятия «ресурсосбережение» в работах ученых-экономистов 

современной научной литературы, которые исследуют приведенную терминологию во всех сферах 

деятельности как отраслей национального хозяйства, так и деятельности предприятия. Определено, 

что некоторые понятия «ресурсосбережение» не учитывают приоритетные направления деятельности 

объекта ресурсосбережения: инвестиционно-инновационную составляющую, экологический и логи-

стический аспекты. Проанализировано, что некоторые ученые рассматривают понятие «ресурсосбе-

режение» как систему, политику или стратегию предприятия. Автором определено, что существует 

развитая классификация не только самого понятия «ресурсосбережение», но и экономических про-

цессов, связанных с ним. Предложен авторский подход к классификации трактовок понятия «ресур-

сосбережение» с точки зрения экономических уровней развития. 
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Theoretic and methodological principles of determining the essence of the  

resource saving strategy for industrial enterprises 

The article deals with various concepts of "resource saving" in the works of modern-day scholar-

economists who study the reduced terminology in all spheres of activity as branches of the national economy, 

such as the activities of the enterprise. It is determined that some concepts of "resource saving" do not take 

into account priority directions of activity of the object of resource saving: investment-innovation component, 

ecological and logistical aspects. It is analyzed that some scientists consider the concept of "resource saving" 

as a system, policy or strategy of an enterprise. The author determines that there is a developed classification 

not only of the concept of "resource saving", but also of economic processes associated with it. 
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 Соціальна економіка 

УДК 338.24.01 

ПАВЛОВ К. В. 
 

НОРМА И ПАТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы определения и оценки критериев выделения нормы и пато-

логии в социально-экономической сфере. Кроме этого, определяется необходимость разработки но-

вого перспективного направления – патоэкономики, раздела экономической науки, рассматривающе-

го виды и формы патологических явлений и процессов экономического характера. Охарактеризовано, 

что, что к числу самых существенных трудностей относится определение границ нормы и патологии, 

пределов и возможностей нормы. Предложено разработать качественные и количественные  парамет-

ры, характеризующие кризисные и нормальные социально-экономические состояния. 

Ключевые слова: норма, патология, социально-экономическая сфера, патоэкономика. 

 

Постановка проблемы. Россия и 

многие другие страны бывшего социали-

стического лагеря переживают или еще 

совсем недавно переживали острейший 

социально-экономический кризис, прояв-

ляющийся в значительном спаде произ-

водства, в снижении жизненного уровня 

трудящихся, в росте безработицы, обни-

щании масс, в снижении темпов и уровня 

интенсификации производства и пр. Как 

правило, при анализе причин и факторов 

его возникновения указывают на социали-

стический способ общественного воспро-

изводства как первопричину, обусловив-

шую низкий уровень экономической эф-

фективности, причем нередко этот способ 

оказывается якобы единственной винов-

ницей всех бед. Ни в коей мере не идеали-

зируя социалистическую систему хозяй-

ствования, все же вряд ли оправдано толь-

ко в этом видеть причину возникшего кри-

зиса. Такой подход есть не что иное, как 

такая же идеологизация общественных 

процессов, какая имела место при оценке 

социально-экономических процессов в 

эпоху «развитого социализма», только с 

обратным знаком. На наш взгляд, таких 

причин множество, хотя, скорее всего, 

негативные моменты социалистических 

методов управления экономикой являются 

действительно важнейшей причиной воз-

никшего кризиса, но, с другой стороны, 

совершенно очевидно, что и в условиях 

социализма эффективность общественного 

воспроизводства была бы существенно 

выше, если бы не непомерно высокие за-

траты в военно-промышленном комплексе 

и помощь, оказываемая в соответствии с 

идеями пролетарского интернационализма 

так называемым братским странам, тогда 

как хозяйская философия нормальных ка-

питалистических стран направлена на удо-

влетворение, прежде всего собственных 

нужд и потребностей (иначе говоря, и при 

социализме можно было жить гораздо 

лучше). 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Учитывая высокую эффек-

тивность и стабильность капиталистиче-

ского производства в настоящее время, в 

качестве целевого ориентира и единствен-

но возможного пути выхода из кризиса 

постсоциалистического общества, в каче-

стве единственного лекарства излечения 

общественного недуга, как правило, пред-

лагается переход к рыночным отношениям. 

Однако не следует забывать, что на протя-

жении длительной эволюции капиталисти-

ческое общество такие многократно ока-

зывалось в кризисном состоянии - и дело 

не только в циклических кризисах пере-

производства. Так, в истории известны пе-

риоды, когда капиталистическое общество 

трясло, что называется, до основания; в 

этой связи достаточно вспомнить период 

Великой депрессии 1929-1933 гг. - кризис, 

ничуть не меньше потрясший передовые 

капиталистические государства, чем кри-

зис современного постсоциалистического 

общества. Более того, эти кризисы по сво-

им качественным и количественным ха-

рактеристикам во многом похожи. В самом 

деле: падение валового национального 

продукта США в период Великой депрес-

сии (между 1929 и 1933 гг.) составило бо-

лее 30 %; уровень безработицы достигал 
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25 % от совокупной рабочей силы страны; 

произошло более чем 16-кратное сокраще-

ние объема инвестиций; средний курс ак-

ций потерял более 70 % своей первона-

чальной стоимости и т.д. Подобные цифры 

характеризуют и современный кризис рос-

сийской экономики. 

Цель статьи – отобразить нормы и 

патологию в социально-экономической 

сфере. 

Изложение основного материала 

исследования. Таким образом, любая  со-

циально-экономическая система вне зави-

симости от типа общественного устрой-

ства попадало в кризисные состояния - как 

капиталистическая, так и социалистиче-

ская, а также и все более ранние обще-

ственно-экономические формации. Точно 

так же и любое отдельно взятое государ-

ство на. протяжении своей истории обяза-

тельно когда-нибудь оказывалось в кри-

зисном состоянии. В этой связи вряд ли 

оправдано только в принципах социали-

стического устройства видеть причину 

кризисного состояния постсоциалистиче-

ского общества. Опять же, переход к ры-

ночным отношениям (которые являются 

всего лишь одной из возможных форм 

производственных отношений), как пока-

зывают первые этапы экономических ре-

форм во многих странах бывшего социа-

листического лагеря, вопреки многим 

ожиданиям не только не привел к улучше-

нию социально-экономической ситуации, 

но кризис в результате этого только уси-

лился (в этой связи лишь время покажет, 

насколько переход к рынку явится дей-

ственным лекарством излечения россий-

ской экономики). 

Поэтому вряд ли существует какая-то 

одна причина глубочайшего кризиса, пора-

зившего экономику бывших социалисти-

ческих стран. Причины, из-за которых она 

оказалась в таком плачевном положении, 

многочисленны. Во многом такого рода 

негативные аспекты объясняются объек-

тивными факторами. Вместе с тем 

обострение общественных противоречий 

связано и с субъективными причинами, в 

частности, отсутствием глубоко проду-

манной концепции экономической поли-

тики в условиях переходного периода. Так, 

в совершенно недостаточной степени в 

стратегии рыночного реформирования 

экономики учитываются отраслевые и ре-

гиональные особенности, чем во многом и 

обусловлено снижение эффективности 

общественного производства в последнее 

время. В связи с этим весьма актуальна 

разработка научных основ процесса ре-

формирования и формирования развитых 

рыночных отношений в постсоциалисти-

ческой экономике. 

Такого рода причины и факторы 

условно можно подразделить на несколько 

больших групп. К первой группе следует 

отнести все негативные факторы развития 

экономики этих стран в предыдущий, со-

циалистический период ее развития, ко 

второй - факторы, обусловившие развитие 

кризисных явлений же в ходе перестроеч-

ных процессов. В определенной мере це-

лесообразно выделение еще одной группы 

факторов и условий, негативное воздей-

ствие которых на постсоциалистическую 

экономику происходит как бы извне. К 

этой группе можно отнести влияние сти-

хийных сил природы (землетрясения, цу-

нами и пр.), внешнеэкономические, поли-

тические и другие факторы. Не отрицая 

определенного самостоятельного значения 

данной группы объективных причин, все 

же отметим, что их действие всегда транс-

формируется сквозь призму проявления 

социально-экономических факторов, кото-

рые по многим компонентам и обусловли-

вают влияние данной группы причин. В 

отдельную группу следует также выделить 

экологические факторы развития экономи-

ки страны. 

Среди факторов первой группы мож-

но выделить крайне высокий уровень фи-

зического и морального износа основных 

фондов вследствие хозяйствования на ос-

нове преимущественно административно-

командных методов управления, что 

крайне затрудняло действие естественного 

никла замены основных фондов; неприя-

тие  прежним хозяйственным механизмом  

научно-технического прогресса и ряд дру-

гих. Среди причин второй группы можно 

назвать отсутствие цельной и глубоко про-

думанной политики перехода к рынку, ша-

раханье из стороны в сторону в области 
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экономической политики, непродуманную 

до конца систему налогообложения, отсут-

ствие общей теории кризисных социально-

экономических процессов и состояний и 

пр. В последней группе факторов среди 

основных можно назвать изменения в от-

ношении цен на сырье на Мировом рынке 

в последнее время, целую серию постиг-

ших страну стихийных бедствий уже в пе-

риод перестройки и т.д. Разумеется, все 

эти факторы в каждом государстве прояв-

ляются сквозь призму действия нацио-

нальных социально-экономических осо-

бенностей общественного развития, кото-

рые во многом и определяют специфиче-

ские особенности и тип реформы [1]. 

Как уже отмечалось, целесообразно в 

отдельную группу выделить экологические 

факторы, влияющие на социально-

экономическое развитие страны. Общеиз-

вестно, что в условиях глубокого экономи-

ческого кризиса в России существенно 

ухудшилось и состояние объектов приро-

доохранного значения. Это выразилось в 

существенном сокращении выделяемых 

финансовых ресурсов на природоохранные 

мероприятия, в резком устаревании фон-

дов экологического назначения, в суще-

ственном ухудшении экологической ситу-

ации во многих регионах страны. Правда, 

справедливости ради следует отметить, 

что снижение деловой активности в пер-

вые годы рыночной реформы способство-

вало тому, что в ряде районов из-за сокра-

щения объемов производства сократились 

и объемы выбросов, загрязняющих окру-

жающую среду веществ. Но, как только 

объемы производства в стране стали расти, 

а выделяемых средств на мероприятия 

экологического назначения по-прежнему 

явно недостаточно, во многих местах эко-

логическая ситуация стала близка к крити-

ческой. Таким образом, роль экологиче-

ских факторов в процессе выхода из эко-

номического кризиса и в повышении соци-

ально-экономической эффективности 

весьма велика. 

Следует, однако, еще раз подчерк-

нуть, что кризисное состояние имманентно  

присуще любой разновидности социально-

экономической системы, по крайней мере, 

в мировой истории не известно случая 

бескризисного развития какой бы то ни 

было страны. Ускорение общественного 

развития привело и к учащению появления 

кризисных состояний. Что касается причин 

возникновения любого кризиса - то их, как 

правило, множество, хотя, разумеется, 

значение и роль разных факторов неодно-

значны. Вполне вероятно, что   определен-

ные кризисы связаны с действием средне- 

и долгосрочных волн типа волн Кондрать-

ева, которые объясняются естественным 

циклом смены технологий; не исключено, 

что и кризис российского общества в 

определенной мере «обязан» этому факто-

ру. Поэтому для того, чтобы проранжиро-

вать факторы, приведшие к кризису, и вы-

явить наиболее значимые из них, необхо-

димы детальные исследования, а не про-

стые заявления идеологического характера 

о том, что во всем «виноват» социализм. 

Конечно же, наряду с другими возможны-

ми факторами, важнейшей причиной со-

временного кризиса советского общества 

являются социалистические производ-

ственные отношения, присущая им урав-

нительность, сдерживающая развитие про-

изводительных сил (хотя, не следует забы-

вать, что социализм, понимаемый не как 

вся система производственных отношений, 

а лишь как их составная часть, точнее, как 

одни из элементов хозяйственного меха-

низма - как система социальной справед-

ливости, социального обеспечения - в той 

или иной форме присущ любой социально-

экономической системе; более того, пара-

докс заключается в том, что во многих 

развитых капиталистических странах, та-

ким образом, понимаемого социализма 

больше, чем было при так называемом 

«развитом социализме»). Важно учесть 

также, что попытки при директивном пла-

номерном ведении хозяйства избежать 

кризисов приводили в реальности к тому, 

что диспропорции только на время глуши-

лись, не ликвидировались, а загонялись 

вглубь, в результате создавались предпо-

сылки для возникновения еще более раз-

рушительных кризисов. Таким образом, 

рано или поздно патерналистские отноше-

ния в тотально-огосударствленной стране 

должны были привести к снижению эф-

фективности и кризису экономики. Все это 
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так, но в любом случае требуются детальные 

глубокие исследования, которые позволят 

по-настоящему оценить значение и роль тех 

или иных факторов, приведших к опреде-

ленному кризису. 

Всеми этими проблемами долина за-

ниматься новая область знания - патоэконо-

мика [2]. Этот термин был впервые нами 

предложен для обозначения науки о кризис-

ных, переходных социально-экономических 

процессах и состояниях, о видах и формах 

производственных патологий, общественных 

диспропорциях. Областью исследования 

этой новой экономической науки является 

анализ и классификация факторов кризиса, 

типологизация форм и видов кризисных со-

стояний, всевозможных диспропорций, вы-

явление путей и методов выхода из кризиса, 

анализ типов и разновидностей реформ, изу-

чение общих закономерностей и специфиче-

ских особенностей кризисных состояний, а 

также экономических проблем анализа чрез-

вычайных ситуаций. Но могут возразить, 

причем, мол, здесь еще и переходные про-

цессы, ибо и о них идет речь, когда говорят о 

патоэкономике? Это, в общем-то, понятно, 

ибо кризисное состояние любой системы 

вызывает необходимость ее перестройки, 

реформирования, перехода в некое иное ка-

чество, т.е. иначе говоря, появляется объек-

тивная необходимость возникновения пере-

ходных процессов и состояний. В этой связи 

патоэкономика должна заниматься также 

проблемами объективной обусловленности 

выбора целевых ориентиров, к которым 

должна стремиться анализируемая система; 

классификацией этих целевых ориентиров; 

выявлением закономерностей, форм и мето-

дов перехода к новому состоянию, разработ-

кой оптимальной стратегии перехода и пр. 

Иначе говоря, патоэкономика - это также 

наука о социально-экономических реформах, 

об их формах и типах, о методах обществен-

ного реформирования и т. п. 

Но важнейшей задачей патоэкономики 

наряду с созданием основ научной класси-

фикации заболеваний социально-

экономического организма является разра-

ботка методов и поиск путей лечения раз-

личных экономических болезней. В этой 

связи весьма актуально определить, являют-

ся ли монетаристские методы единственным 

средством лечения больной российской эко-

номики? - Напомним, что во времена Вели-

кой депрессии американскую экономику по-

могли вылечить кейнсианские методы госу-

дарственного регулирования, поэтому нельзя 

без глубоких обоснований только в монета-

ристских методах видеть способ  излечения.  

Опыт ряда развивавшихся стран, про-

демонстрировавших миру «экономические 

чудеса», - например, Южной Кореи - также 

лишний раз указывает на условность и зыб-

кость использования унифицированных ре-

цептов стимулирования экономического 

развития - тех же монетаристских методов, к 

примеру. В социально-экономической стра-

тегии Южной Кореи были практически во-

площены идеи и рекомендации, которые на 

базе изучения опыта стран «второго эшело-

на» мирового капитализма или «государств, 

запоздавших в своем развитии», были сфор-

мулированы в середине прошлого века 

немецким экономистом Ф. Листом, а в сере-

дине нынешнего - известным специалистом 

в области экономической истории А. Гер-

шенкроном. Квинтэссенция «этих рекомен-

даций, учитывающих опыт Германии и Рос-

сии, заключается, а том, что у стран, волею 

истории оказавшихся в положении догоня-

ющих, нет иного способа резко ускорить 

темпы своего развития и занять достойное 

место на Мировом рынке, как опора на силу 

и мощь государственной машины. Учитывая 

значение и роль государственного сектора в 

историческом развитии российского обще-

ства, догоняющий характер развития ее эко-

номики представляется, что использование 

такого рода рекомендаций в российских 

условиях не менее актуально, чем в Южной 

Корее, - точнее, необходимо рациональное 

сочетание, комбинация их и монетаристских 

методов. Поэтому ответ на поставленный в 

начале абзаца вопрос будет, скорее всего, 

отрицательным, на что указывают и отрица-

тельные результаты первых этапов рефор-

мирования российского обществе на основе 

монетаристских методов - но для более 

обоснованных рекомендаций необходимы 

глубокие патоэкономические исследования. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, как можно 

видеть, проблема определения нормы и па-

тологии экономического состояния действи-

тельно крайне актуальна для выбора научно 

обоснованных целей дальнейшего развития 

российского общества. Особенно это акту-

ально в свете известных неблагоприятных 

прогнозов  развития  мировой  экономики,  

составленных с учетом предполагаемого в 
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обозримой перспективе ухудшения условия 

общественного воспроизводства, прежде 

всего связанных с ограниченностью природ-

но-ресурсного потенциала. Проведенный 

выше небольшой анализ показал, насколько 

сложно дать однозначное определение поня-

тия экономической нормы и патологии, при-

чем это связано не только с экономическими 

особенностями. Понятие нормы (также как и 

патологии) вообще неоднозначно; пожалуй, 

самым расхожим остается для многих пони-

мание нормы как, во-первых, чего-то сред-

него, устоявшегося, не выделяющегося из 

массы и, во-вторых, наиболее приспособ-

ленного, адаптированного к окружающей 

среде. Такое понимание хорошо согласуется 

со здравым смыслом и имеет весьма глубо-

кие корни в житейском сознании, прочно 

отождествляющем нормальное и общепри-

нятое. 
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Норма і патологія в соціально-економічнійї сфері 

У статті розглядаються питання визначення та оцінки критеріїв виділення норми та патології в 

соціально-економічній сфері. Крім цього, визначається необхідність розробки нового перспективного 

напряму - патоекономіка, розділу економічної науки, що розглядає види і форми патологічних явищ і 

процесів економічного характеру. Охарактеризовано, що, що до числа найбільш істотних труднощів 

належить визначення меж норми і патології, меж і можливостей норми. Запропоновано розробити 

якісні і кількісні параметри, що характеризують кризові і нормальні соціально-економічні стану. 
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УДК 332.01 

ПОНОМАРЬОВА  І. В. 

 

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЩОДО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

В статті розглянуті нові підходи до вибору стратегічних пріоритетів та досліджуються напрями 

оптимізації соціально-економічного розвитку України в умовах сучасної реальності. Подані методич-

ні та методологічні положення структуризації економіки та підкреслені домінанти формування регіо-

нальної соціально-економічної політики України та зазначені її основні структурні блоки.  Запропо-

новано схема реалізації регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення демок-

ратичних перетворень суспільства. Визначено сценарії формування соціально-економічної моделі 

розвитку України.  

Ключові слова: економічний розвиток, стратегія, стратегічні вектори, механізм, самозабезпе-

чення, перетворення, сценарії  розвитку, суспільство. 
 

Постановка проблеми. Соціально-

економічна політика регіонів не може зводи-

тися до механічної трансляції та виконання 

рішень державного рівня. Маючи власне за-

конодавство, податкові й бюджетні механіз-

ми, регіони здійснюють більш різноманітну 

політику в економічній, соціальній та інших 

сферах суспільного життя [1, с. 1; 2]. 

У теперішній час головними пробле-

мами будь-якого регіону України є [2; 3, с. 

11; 4; 5; 6; 7; 11]: невизначеність стратегіч-

них пріоритетів регіонального розвитку у 

кризовий та посткризовий періоди; неспро-

можність регіонів адекватно та своєчасно 

реагувати на зростаючий конкурентний тиск 

на внутрішньому та зовнішніх ринках у бо-

ротьбі за фінансові та трудові ресурси; не-

здатність ефективно використовувати геопо-

літичне розташування регіонів; різкий дефі-

цит бюджетних коштів, викликаний як низь-

ким рівнем економіки, так і слабким збиран-

ням податків, що суттєво ускладнює вирі-

шення соціальних завдань. Рішення завдань 

такої складності вимагає розробки сценаріїв 

стратегії регіональної соціально-економічної 

політики щодо самозабезпечення демокра-

тичних перетворень суспільства й створення 

на цій основі системи підтримки прийняття 

рішень. Маючи сценарії моделювання відбо-

ру тієї або іншої програми розвитку регіону 

можна ставити завдання розробки  стратегії 

розвитку, що забезпечує підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Виклики глобальної економічної 

кризи вимагають технології реалізації регіо-

нальної економічної політики через розроб-

лення й реалізацію дієвої стратегії, не-

від’ємною складовою якої є комплексна сис-

тема передбачення, зниження негативних 

проявів і прискорення виходу на новий ви-

ток розвитку економічної системи [8]. Від-

сутність подібної стратегії, як показує дос-

від, приводить до безсистемності, відсутнос-

ті загальної спрямованості й спадкоємності 

проведених заходів, ігнорування істотних 

взаємозв’язків між елементами й процесами, 

і в результаті може привести економічну си-

стему регіону до колапсу.  

За даними дослідження науковців [1-

11], за останні десятиліття не сформувалось 

практично жодного підходу до стратегії ре-

гіонального економічного розвитку регіону. 

Тому важливим інструментом реалізації 

конкурентоздатної, стійкої до глобальних 

викликів інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку регіональних економічних систем 

України є формування стратегії економічно-

го розвитку з механізмом структурно-

функціональної оптимізації регіональної по-

літики.  

Мета статті. Окреслити основні стра-

тегічні вектори соціально-економічної полі-

тики щодо самозабезпечення демократичних 

перетворень суспільства  з урахуванням спе-

цифіки  регіонів на основі дослідження мо-

делі соціально-економічного  розвитку краї-

ни та визначити  їх вплив на формування 

світогляду українців. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Стратегія розвитку регіону визна-

чає майбутній стан регіону і шляхи його до-

сягнення. В сучасних умовах господарюван-

ня потенціал регіону значною мірою визна-

чає можливості і характер його розвитку, 

адже кожне територіальне утворення має 
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будувати власний шлях розвитку на основі 

наявних ресурсів, геополітичного розташу-

вання, людського капіталу, інвестицій тощо 

[11]. В процесі реформування економіки 

створюються сприятливі передумови для 

збалансованого розвитку і підвищення ефек-

тивності економіки регіонів, але автоматич-

ного вирішення існуючих проблем не відбу-

вається.  

За поєднанням базових принципів 

комплексного та програмно-цільового під-

ходів нами була удосконалена схема [8], де 

запропоновано етапи побудови схеми техно-

логії реалізації регіональної соціально-

економічної політики щодо розвитку суспі-

льства (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема реалізації регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпе-

чення демократичних перетворень суспільства 

Джерело: узагальнено на підставі [8] 

 

Згідно даної схеми Блок цілепокла-

дання включає в себе формулювання цілей 

соціально-економічного розвитку регіональ-

них економічних систем і різних обмежень, 

сформульованих регіональною владою, 

профспілками, громадськими організаціями, 

представниками бізнесу у вигляді директив-

ПОРТАЛ  ЗВІТНИХ 

ДАНИХ  
- фінансові показ-

ники, 

- прогнозування 

бюджетних над-

ходжень 

- показники ро-

звитку галузей 

- якість життя 

населення  

МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНО - 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

БЛОК РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПОРТАЛ ЕКСПЕРТНИХ 

ОЦІНОК І СЦЕНАРІЇВ  
- продуктивність праці 

- фондовіддача 

- міграція та інш. 

 

 

 

 

 
ГОСПОДАРСЬКА 

СИСТЕМА РЕГІОНУ 

(об’єкт регулювання) 

 

БЛОК ФОРМУВАННЯ 

СЦЕНАРІЇВ 

РЕГІОНАЛЬНОГО 

СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

АДМІНІСТРАЦІЇ, 

КОРПОРАЦІЙ 
- методичні рекомен-

дації 

- експерти 

 

 

БЛОК ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
- програми регіонального розвитку 

- національні програми 

- оперативне регулювання 

БЛОК 

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ 
- органи місцевого 

самоврядування  

- профспілки 

- громадські ор-

ганізації   

Стратегічне спосте-

реження і звітність 

Логічний фільтр  

Логічний фільтр 
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них вказівок, правових актів, законодавчих 

рішень і рекомендацій.  

Блок інтерпретації включає в себе 

конкретні заходи, розроблені керівництвом 

регіону з виконання отриманих директив, а 

також завдання на здійснення прогностич-

них розрахунків. Конкретні заходи (в силу 

внутрішньої логіки подій) повинні бути уз-

годжені один з одним за ресурсами й за ча-

сом. Перетворюючи цілі в програми або 

конкретні заходи, інтерпретатори узгоджу-

ють їх з раніше прийнятими регіональними, 

національними й міжнародними програма-

ми. Тому блок інтерпретації повинен мати 

логічний фільтр, який контролює баланс на-

явних і необхідних ресурсів, а також інфор-

маційний канал зворотного зв’язку до блоку 

цілепокладання на випадок недосяжності 

вказаних цілей.  

Блок формування сценаріїв формує 

сценарії й програми як для реальної соціаль-

но-економічної системи, так і для віртуаль-

ної. Реальні управлінські впливи (через ад-

міністраторів) надходять на реальний об’єкт 

управління і приймаються до негайного ви-

конання. Віртуальні управлінські впливи 

(через експертів і операторів моделей) тран-

сформуються у віртуальні сценарії та надхо-

дять на узагальнену модель соціально-

економічних процесів регіону при складанні 

прогнозу.  

У даній схемі Портал експертних 

оцінок і сценаріїв – це сукупність показників 

реальних і віртуальних управлінських впли-

вів утворює складну ієрархічно організовану 

систему, яка «запам’ятовується» системою 

управління й спрямовується або на реальний 

об’єкт, або в узагальнену модель. Блок уза-

гальненої моделі соціально-економічної сис-

теми регіону складається із сукупності демо-

графічних, економічних, екологічних, фінан-

сових і технологічних моделей. Портал звіт-

них і прогнозних даних – сукупність показ-

ників реального об’єкту й віртуального 

об’єкту, який формується в блоці узагальне-

ної моделі. Диспетчером та інформаційним 

«мотором» господарської діяльності староп-

ромислового регіону повинен стати інфор-

маційно-обчислювальний центр (ІОЦ) при 

Координаційній раді регіонального розвит-

ку, пов’язаний з Державним науково-

дослідним інститутом інформатизації та мо-

делювання економіки Держкомзв’язку та 

інформатизації України та HАH України.  

Нами запропонована обов’язкове 

урахуванням у моделі загального вектора 

інвестиційно-інноваційного розвитку Украї-

ни, оскільки стратегія соціально-

економічного розвитку регіону повинна фо-

рмуватися шляхом комбінування стратегії 

реструктуризації економічної системи, оріє-

нтованої на інкорпорування стратегічного 

потенціалу та стратегії інвестиційно-

інноваційної корекції, орієнтованої на засто-

сування сукупності спеціальних інструмен-

тів, за структурно-логічною схемою механі-

зму її реалізації.  

На нашу думку, оптимістичний (інве-

стиційно-активний) сценарій стратегії регіо-

нальної соціально-економічної політики що-

до самозабезпечення демократичних перет-

ворень суспільства передбачає посилення 

конкурентоспроможності країни за умов ре-

алізації інвестиційно-інноваційної моделі 

подальшого розвитку економіки України. 

Реалізація песимістичного сценарію можли-

ва за умов розвитку ризикових ситуацій що-

до цінової та курсової динаміки, а також па-

сивно-інерційної економічної політики. При 

цьому за результатами аналітичних розраху-

нків слід зазначити, що песимістичний сце-

нарій не вирішує накопичені проблеми. 

Україна залишається слабкою ланкою в сві-

тогосподарській системі. Це буде зростання 

без якісних економічних зрушень на тлі ни-

зької інвестиційної активності з практично 

вичерпаними традиційними джерелами. Та-

кий розвиток подій значно погіршить стано-

вище України в світі, не дозволить їй модер-

нізувати свою економіку та гідно конкурува-

ти з іншими країнами, що не відповідає ос-

новним концептуальним засадам стратегії 

соціально-економічного розвитку України на 

довгострокову перспективу.  

Стратегія є інструментом формуван-

ня активної політики, направленої на досяг-

нення параметрів економічного і соціального 

розвитку, визначених за оптимістичним сце-

нарієм. Очікується, що на першому етапі ві-

дновлення інвестиційної активності гальму-

ватиметься відносно завищеною вартістю 

долара США та високими відсотковими ста-

вками на фінансових ринках. Відновлення 

розвитку зовнішніх ринків за умов збіль-

шення ємності внутрішнього ринку при од-

ночасному стримуванні імпорту готових то-

варів сприятиме відновленню зростання 

ВВП. Зростання ВВП у 2018-2020 році буде 

стримуватися структурними змінами та еко-
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логізацією виробництва, які разом з інфра-

структурними потребами відволікатимуть  

значні ресурси, що дадуть менш відчутний 

ефект для зростання, але більш значущий 

для екологічного стану та якості життя.  

Передбачається, що на ринку праці 

продовж прогнозованого періоду відбувати-

меться, з одного боку, процес часткового 

повернення з-за кордону працівників, які ви-

їжджали для тимчасової роботи за кордоном. 

Цьому сприятимуть підвищення темпів рос-

ту економіки, зростання рівня доходів всере-

дині країни, а також зміна структури еконо-

міки, що зумовлюватиме зростання попиту 

на кваліфікованих працівників. З іншого бо-

ку, в умовах низьких темпів народжуваності 

зростатиме загальний дефіцит трудових ре-

сурсів.  

За песимістичним (інерційним) сце-

нарієм збереження кризових явищ на фінан-

сових ринках, більш помірний вихід світової 

економіки з рецесійного стану, високі темпи 

інфляції та посилення соціального наванта-

ження на економіку, девальвація гривні, а 

також спад промислового виробництва нега-

тивно впливатимуть на динаміку зростання 

ВВП.  

Найімовірніше, в найближчі кілька 

років Україна буде переживати стан "консе-

рвації кризи", а можливість економічного 

розвитку оцінюється всього в 5%. Для того, 

щоб спрогнозувати майбутнє, деякі аналіти-

ки проаналізували фактори впливу, можливі 

наслідки і вивели формулу, яка дозволила 

скласти чотири сценарії розвитку країни 

[11]: 

Найімовірніше консервування кризи 

[11]. Запропоновано чотири сценарії розвит-

ку України до 2020-го року і стільки ж сце-

наріїв розвитку від 2020 до 2030 року. При 

цьому найбільш ймовірна протягом найбли-

жчих кілька років ситуація "консервування 

кризи" – ймовірність від 50 до 60%. У той же 

час можливість втілення "оптимістичного" 

варіанту – всього 15%. Варто відзначити, що 

у всіх песимістичних для країни сценаріях 

один з ключових негативних чинників – 

продовження військового конфлікту на Дон-

басі. 

Сценарії до 2020-го [11]: 

Сценарій №1: "Консервування кризи"  

Імовірність втілення: 50-60%. Що бу-

де відбуватися: 

  Військовий конфлікт триватиме 

  Суспільство буде розчароване в ді-

ях влади 

  Можливі драйвери економіки не 

будуть актуалізовані 

  Зовнішні борги будуть рости 

  Україна втратить довіру демокра-

тичного світу 

Сценарій №2: "Суверенний дефолт". 

Імовірність втілення: 30% 

Що буде відбуватися: 

  Неефективне керівництво держа-

вою 

  Конфлікт на сході продовжиться 

  Допомога Україні від інших держав 

буде заблокована 

  Україна не зможе погашати зовні-

шні кредити 

Сценарій №3: "Оптимістичний". Імо-

вірність втілення: 15% 

Сценарій №4: "Колапс".  Імовірність 

втілення: 5% 

Що буде відбуватися: 

  Військовий конфлікт продовжиться 

  Неефективне управління державою 

  Населення буде на порозі револю-

ційних настроїв 

  Виникне кілька центрів впливу, ха-

отичні настрої 

Імовірність того, що Україна буде 

збалансовано розвиватися – всього 3%, з 

ймовірність в 25% українці працюватимуть 

на великі транснаціональні компанії, які 

увійдуть в країну і викуплять більшість ре-

сурсів. З ймовірність 9-15% Україна стане 

"буферною зоною" між Росій і Європою, ко-

рупція і бідність будуть рости. З ймовірніс-

тю 0,5-3% Україна перестане існувати як су-

веренна держава, йдеться в дослідженні. 

За оцінками експертів [11], найбільш 

перспективна для України аграрна сфера, 

саме вона може дати поштовх для розвитку 

України та до 2020 року забезпечувати 19% 

ВВП. На другому місці – військово-

промисловий комплекс (15%), на третьому – 

інформаційно-комунікаційні технології (5% 

в структурі ВВП 2020-го), нанотехнології -

5%, нова енергетика – 5%, машинобудуван-

ня – 5%, транзитна інфраструктура – 5%, ро-

звиток науки про людину (в тому числі ме-

дицини) – 2%, туризм – 2%. 

Підкреслимо  п'ять головних негати-

вних чинників, які стримують розвиток еко-

номіки: 

1. Рівень тіньової економіки досяг 

47%. 
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2. Масштаб корупції – 13,1% ВВП. 

3. Пенсійна навантаження на бюджет 

– 7,5% ВВП. 

4. На обслуговування держборгу йде 

7,4% ВВП. 

5. Енергоємність ВВП в три рази ви-

ще, ніж у розвинених країн. 

При оптимістичному сценарії розвит-

ку країни ВВП може збільшитися за 10 років 

вдвічі. Така мета для України цілком досяж-

ною. Є цілий ряд країн, яким вдалося за де-

сять років подвоїти свою ВВП – Китай, 

США, Індія тощо. 

Щоб реалізувати оптимістичний сце-

нарій [20], необхідно виконати 50 умов. 

Ймовірні прогнозні сценарії соціаль-

но-економічного розвитку України врахову-

вати сучасні реалії наступні: погіршення со-

ціально-економічного становища в країні, а 

найгірше – людські жертви, які вносять сут-

тєві корективи в подальший розвиток країни. 

Тому, Україні необхідно приймати та втілю-

вати ефективні державні рішення, реалізову-

вати системні заходи щодо стабілізації та 

забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, прогнозні 

розрахунки соціально-економічного розвит-

ку України свідчать, що вітчизняна економі-

ка може розвиватися за запропонованими 

сценаріями розвитку, забезпечуючи різну 

динаміку розвитку. В Україні необхідно як-

найшвидше змінювати та впроваджувати 

курс реформування соціально-економічного 

напрямку за рахунок підвищення ефектив-

ності виробництва, інвестицій, розвитку 

внутрішнього ринку, подолання існуючих 

диспропорцій у соціально-економічному ве-

кторі. 
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в отношении самообеспечения демократических преобразований общества 

В статье рассмотрены новые подходы к выбору стратегических приоритетов и исследуются 

направления оптимизации социально-экономического развития Украины в условиях современной 
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 Економіка регіону 

УДК 338.242:502.34 

БУРЛУЦЬКА С. В., БУРЛУЦЬКИЙ С. В. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Метою статті є ідентифікація теоретико-методологічних аспекті побудови державної системи 

менеджменту природних ресурсів в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Запропоновані в 

роботі компоненти механізмів реалізацій моделей сталого розвитку створюють методичне підґрунтя 

подальшої розбудови системи  державного менеджменту природних ресурсів. Обґрунтовані поло-

ження можуть бути використані органами законодавчої та виконавчої влади для формування страте-

гій сталого розвитку економіки України та її регіонів. Необхідність розробки інструментального за-

безпечення  менеджменту природних ресурсів обумовлює подальший напрямок дослідження. 

Ключові слова: менеджмент природних ресурсів, сталий розвиток, державне управління, стра-

тегія, інструментальне забезпечення. 
 

Постановка проблеми. В Україні 

здійснюється низка реформ, спрямованих на 

трансформацію існуючих економічних та 

соціально-політичних відносин. Ураховуючи 

євроінтеграційний вектор розвитку націона-

льної соціально-економічної системи, як ба-

зовий орієнтир доцільно розглядати Страте-

гію сталого розвитку ЄС. Згідно з нею, дося-

гнення основної мети − забезпечення про-

цвітання та єдності суспільства, поліпшення 

якості життя в довгостроковому обрії – від-

буватиметься через підвищення екологічно-

го та соціального потенціалів європейських 

економік шляхом ефективного управління і 

раціонального використання природних ре-

сурсів. 

Концепція сталого розвитку припускає 

обов'язкове урахування природного капіталу 

у процесі оцінки ефективності соціально-

економічної системи. Кількісні  показники, 

розроблені в рамках цієї концепції, дозволя-

ють оцінити внесок природних ресурсів в  

створення національного продукту. Не пот-

ребує додаткових доказів теза, що індустріа-

льне зростання останніх десятирічь перева-

жно базувалося на вичерпанні природного 

капіталу. 

Соціально-економічна система, у якій 

додана вартість створюється здебільше за 

рахунок експлуатації праці та капіталу, но-

сить інтенсивний характер, оскільки закла-

дає можливості для свого подальшого відт-

ворення та збалансованого розвитку. Чим 

значніше внесок природного капіталу в про-

цес одержання національного доходу, тим 

більше економічна діяльність носить спожи-

ваючий екстенсивний характер, скорочуючи 

можливості для майбутнього розвитку. Нері-

вномірність територіального розподілу при-

родного капіталу, його структура та ступінь 

залучення у відтворювальні процеси безпо-

середньо впливають на модель соціально-

економічного розвитку окремого регіону та 

країни у цілому. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Результати останніх досліджень 

присвячених аналізу впливу природного ка-

піталу на процес формування ефективної 

моделі управління соціально-економічним 

розвитком носять досить суперечливий ха-

рактер. Так, дослідницька група  Світового 

банку  під керівництвом Д. Ледермана и 

В. Малуні (Lederman, Maloney) приходить до 

висновку, що не існує так званого явища 

«прокляття ресурсів» (негативного впливу 

надлишку природних ресурсів на параметри 

соціально-економічного розвитку), а отже 

концентрація  природного капіталу має по-

зитивну кореляцію з темпами економічного 

зростання [1, с.15-33]. Навпаки, дослідження 

професора Дж. Сакса (Sachs) свідчать про 

негативний вплив надлишку природних ре-

сурсів на довгострокові тенденції у розвитку 

національних економік [2, с.26-27]. Переко-

нливі докази існування «прокляття ресурсів» 

наводить у своїй роботі П. Коліер (Collier) [3, 

с. 25] та акцентує увагу, що тільки країни з 

ефективними ринковими інститутами мо-

жуть уникнути негативного впливу ресурс-

ного надлишку. Недієва інституційна струк-

тура трансформаційних економік, високий 

рівень суспільного та приватного споживан-

ня, незначні або неефективні інвестиції,  за-

міна продуктивної діяльності пошуком рен-

ти – все це джерело «прокляття ресурсів».  
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В межах досліджуваної  проблематики 

логічна зв’язка  «природний  капітал – тран-

сформаційна економіка – сталий розвиток» є 

найбільш цікавою для вітчизняного дослід-

ника. Україна має значний природно-

ресурсний потенціал, що знайшло свій прояв 

у формуванні промислових агломератів: па-

ливно-енергетичного, металургійного та хі-

мічного. Разом з тим темпи економічного 

зростання в країні є не тільки незадовільни-

ми, але й спостерігаються значні прояви ре-

гресу та деградації соціально-економічної 

системи. У попередніх дослідженнях [4, 5, 6] 

нами були отримані певні висновки щодо 

місця та ролі природного капіталу (екологіч-

ної складової) у забезпеченні сталого розви-

тку соціально-економічних систем. Разом з 

тим, вважаємо за необхідно закцентувати 

увагу на певних теоретико-методологічних 

положеннях як забезпечать формування діє-

вої системи державного менеджменту при-

родних ресурсів. 

Метою статті є ідентифікація теорети-

ко-методологічних аспекті побудови держа-

вної системи менеджменту природних ресу-

рсів в контексті реалізації концепції сталого 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Природні активи становлять істо-

тну частку національного багатства в країнах 

з низьким рівнем доходу, з тенденцією зме-

ншення по мірі зростання доходу. Особливо 

чітко це спостерігається при зіставленні з 

нематеріальним капіталом. Однак, незалеж-

но від розміру природного капіталу, він в 

об'єднанні з низько кваліфікованою працею і 

існуючим нематеріальним капіталом генерує 

дохід і подальші заощадження та інвестиції 

створюють новий вироблений капітал та не-

матеріальне багатство. 

Розмір і компоненти природного капі-

талу значно розрізняються по країнах, але в 

будь-якому разі, якщо проводиться експлуа-

тація корисних копалин в формі, що не відт-

ворюється, то це не призведе до накопичен-

ня інших форм капіталу. Результатом цього 

процесу буде банальне «проїдання» природ-

ного капіталу з вираженою спрямованістю 

на підтримку споживання, не буде створено 

жодних активів, що генерують дохід, щоб 

замінити природний капітал в разі його пов-

ного вичерпання. Що стосується відновлю-

ваної частини природного капіталу (напри-

клад, лісові угіддя, родючі землі), то нераці-

ональний менеджмент і недосконалість ін-

ституту прав власності можуть також приве-

сти до виснаження багатства. Розмір приро-

дного капіталу також варіюється в часі з ін-

ших підстав окрім його вичерпання. Факт, 

що він зменшується у відносному вираженні 

як компонент багатства при переміщенні 

економіки по дохідної сходах вгору, не за-

важає його зростанню в абсолютному вира-

женні в результаті технологічних нововве-

день або відкритті нових родовищ. 

Цінність природного капіталу може 

також змінюватися внаслідок гетерогенності 

(неоднорідності) природних ресурсів. Вар-

тість природних активів може підвищитися, 

якщо збільшення глобального виробництва 

буде засновано на менш ефективних джере-

лах маржі. Такі "ренти" мають тенденцію 

бути відображеними у вартості природного 

капіталу в країнах, добре забезпечених висо-

коякісними ресурсами. Можна тоді припус-

тити, що надлишок природного капіталу, 

виміряний як природне багатство на душу 

населення, у принципі сприятливо впливає 

на ріст рівня доходу на душу населення. Які-

сні відмінності в структурі природних ресу-

рсів можуть також пояснити, чому країни з 

різними рівнями технологічних досягнень 

мають порівняно однаковий рівень валового 

доходу. Вироблений капітал не дає цьому 

пояснення. Не тільки технології, пов'язані з 

нематеріальним багатством, але й висока 

якість відкритих родовищ природних ресур-

сів є фактором диференціації країн за рівнем 

доходів. 

На сьогоднішній день існує достатня 

кількість доказів, як систематичного, так і 

епізодичного характеру, коли при відкритті 

нових або підвищенні вартості старих родо-

вищ природних ресурсів, не спостерігалося 

перетворення природного капіталу в інші 

форми реального багатства за допомогою 

процесів заощадження та інвестування. Ці 

явища супроводжувалися застоєм або навіть 

регресом доходу, зазвичай у поєднанні з по-

літичною кризою. 

Слабка влада і відповідно неадекватні 

принципи економічної політики лежать в 

основі нераціонального використання ресур-

сів і неефективного управління ними. Ресур-

си переходять із продуктивної сфери в не-

продуктивну рентоорієнтовану діяльність. 

Цілком очікувано, що випадки «прокляття 

ресурсів» можуть бути, насамперед, пов'яза-

ні з видобувними галузями (нафта, газ, руда), 

бо вони є локально сконцентрованими ресу-
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рсами, які можуть легко стати об'єктом по-

шуку і перерозподілу ренти [4]. 

Споживання податкових надходжень 

від добувної галузі та компенсація за їх ра-

хунок суспільних витрат – також типовий 

прояв "неефективної влади". Фактично, 

спроможність вирішувати ті чи інші управ-

лінські проблеми на макрорівні, які, як пра-

вило, супроводжують бум природного ресу-

рсу в багатих природними ресурсами країнах 

(нестабільність, ризики  надлишкового кре-

дитування і державне фінансування немате-

ріального виробництва), простежуються ви-

ключно за критерієм "якості влади". 

Як підтверджують отримані дослідни-

ками результати, потенційне благо, пов'язане 

з відкриттями природних ресурсів, полягає у 

тому, що вони збільшують запас сукупного 

капіталу країни. У цьому сенсі країни мо-

жуть використовувати в своїх інтересах до-

даткове джерело багатства з періоду освоєн-

ня до повного виснаження ресурсу, підви-

щуючи ВВП на душу населення. Вочевидь, 

реальна проблема полягає в тому, щоб інвес-

тувати отриману ренту в інші продуктивні 

активи, таким чином, закладаючи інші дже-

рела прибутку для майбутніх поколінь і під-

тримуючи дохід на душу населення на від-

повідному більш високому рівні. Для вирі-

шення цієї проблеми, відповідальний уряд 

повинен мати справу з рішеннями поза ча-

сом такими, як фіскальні та накопичувальні 

заходи, справлятися з мінливістю цього до-

ходного потоку, який балансує між очікува-

ним дефіцитом і фактичним надлишком. 

Забезпечення високої прозорості, по-

силеної стримуючими і врівноважуючими 

заходами на всіх фазах видобутку та викори-

стання природних ресурсів (умови контрак-

тів, моніторинг операцій, накопичення та 

раціональне використання податкових над-

ходжень) важливо для сприятливого резуль-

тату сталого розвитку національної соціаль-

но-економічної системи. Це також мінімізує 

ризики рентного захоплення «патронажни-

ми» мережами та дозволяє уникнути премій, 

заснованих на рентоорієнтованій поведінці. 

До того ж прийняття відповідної законодав-

чої бази, що не допускає надприбутки від 

наднормативного виснаження природних 

ресурсів і пом'якшувальних заходів до вола-

тильності цін на природні ресурси, може 

зміцнити оптимістичну динаміку накопи-

чення багатства, що в сукупності переміс-

тить національну економіку до групи країн з 

високим рівнем доходу. Реформи та доско-

налі інструменти інституційного впливу за 

участю державного інвестиційного менедж-

менту, моніторингу та оцінки бюджетних 

процесів тощо також сприятимуть перетво-

ренню природного багатства у виробничий і 

нематеріальний капітали [5]. 

Суттєвий зв'язок просліджується між 

концепцією сталого розвитку та теорією ен-

вайронменталізму (головна теза теорії при-

мат географічного середовища у розвитку 

цивілізації та суспільного виробництва). Те-

хноцентричний енвайронменталізм базуєть-

ся на варіанті «слабкої сталості», а еконцен-

трична гілка теорії передбачає варіант «міц-

ної сталості» [7]. Ці варіанти поєднуються 

вимогою до збереження рівня добробуту у 

довгостроковій перспективі, але шляхи та 

інструментарій реалізації цієї вимоги суттє-

во розрізняються. Підґрунтям «слабкої ста-

лості» є теза щодо високого рівня субститу-

ції між виробленим (РС), нематеріальним 

капіталом (IC) та природним (NC) капіталом 

(концепція базується на доробку Р. Солоу та 

Дж. Хартвіка). Таким чином, вплив обмежу-

вального чиннику природних ресурсів у за-

безпеченні соціально-економічного розвитку 

суттєво зменшується (нівелюється). Отже, 
досягнення сталого розвитку залежить тіль-

ки від загальної продуктивності скупного 

капіталу. Головною ж вимогою «міцної ста-

лості» є збереження запасів природного ка-

піталу (рис.1).  

Професор Університету Східної Англії 

(Великобританія) К. Тернер (R. Turner) у 

своєму дослідженні «Сталість: принципи та 

практика» запропонував виділення чотирьох 

типів сталості в залежності від ступеню зне-

цінення природного, виробленого та немате-

ріального (культурного, соціального, інсти-

туціонального) капіталів [7, с.44]: 

1) «дуже слабка сталість»: майбутнє 

покоління повинно бути забезпечено достат-

нім (не меншим) рівнем матеріального та 

природного капіталу ніж теперішнє. Приро-

дний капітал та інші види капіталів взаємо-

замінні, а отже, немає істотних меж експлуа-

тації природних ресурсів – технологічних 

прогрес буде сприяти субституції невідтво-

рюваних ресурсів та забезпечувати рівновагу 

оточуючого середовища та вільного ринку. 

Дж. Хартвік довів, що суспільство повинно 

інвестувати рентні доходи від експлуатації  

невідтворюваних ресурсів у вироблений ка-

пітал [8]. 
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Рис. 1. Вектори, складові та механізми менеджменту природних ресурсів 

Джерело: розроблено авторами 

 
Ці висновки пізніше були підтверджені 

нобелівським лауреатом Р. Солоу [9]. В дос-

лідженні «Трансгенераціна рівновага та со-

ціальна ставка дисконтування» Т. Пейджа ця 

концепція досягла логічної завершеності: 

кожне покоління повинне компенсувати 

будь-яке безповоротне скорочення ресурсів, 

а отже сумарні заощадження в економіці за 

вирахуванням амортизації сукупного капіта-

лу повинні бути невід’ємними;   

2) «слабка сталість»: існує критична 

межа запасу природного капіталу (NCmin) не-

обхідного для підтримки споживання при 

довгостроковому сталому розвитку. Умовою 

сталості є гранична межа асиміляційної зда-

тності оточуючого середовища. Економічне 

зростання без порушення встановлених об-

межень (меж запасу та меж асиміляції ) мо-

жливе, якщо темпи технологічних (іннова-

ційних) змін перевищують загальні темпи 

росту економіки. «Слабка сталість» знайшла 

своє теоретичне та емпіричне обґрунтування 

у працях представників так званої лондонсь-

кої школи Д. Пірса, К. Гамільтона й 

Г. Аткінсона та ін.; 

3) «міцна сталість»: ключові тези – ма-

ксимально повне збереження природних ре-

сурсів, неприйнятність втрат критичного 

природного капіталу; розвиток економіки на 

підґрунті екологічно безпечних стандартів. 

Сталий розвиток 

Економічний вектор 

Соціальний вектор 

Екологічний вектор 

Стала якість життя 

Стале споживання 

Стале виробництво 

Вектори 

Компоненти 

Механізми менеджменту природних ресурсів 

Техноцентризм 

Висока субституція PC, NC, IC; 

NC = var; 

Екоцентризм 

Висока компліментарність PC, NC, IC; 

NC=const; 

«Дуже слабка  

сталість» 

 

PC+NC=const 

- кожне покоління 

повинне компенсува-

ти будь-яке безпово-

ротне скорочення 

ресурсів, а отже, су-

марні заощадження в 

економіці за вираху-

ванням амортизації 

скупного капіталу 

повинні бути не-

від’ємними 

«Слабка сталість» 

 

NCmin=const 

- темпи технологі-

чних (інновацій-

них) змін повинні 

перевищувати за-

гальні темпи росту 

економіки 

«Міцна сталість» 

 

 

Субституція 

DepNC, RecNC, 

RenNC 

 - максимально по-

вне збереження 

природних ресур-

сів, неприйнятність 

втрат критичного 

природного капіта-

лу при помірному 

зростанні 

«Дуже міцна  

сталість» 

 

Відсутність субс-

титуції PC, NC, IC   

- мінімальні витра-

ти ресурсів, скоро-

чення масштабів 

економічної діяль-

ності та обмеження  

приросту (скоро-

чення) населення 
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Природний та інші капітали розглядаються 

як компліменти, а не субститути. Отже, 

втрати одного типу капіталу не можливо 

компенсувати збільшенням іншого. Помірне 

економічне зростання можливе тільки за 

умов змін у структурі задіяного природного 

капіталу (потрібна заміна ресурсів, викорис-

тання яких погіршує параметри та стабіль-

ність екосистеми; розробка екологічних тех-

нологій, масштабні інвестиції у відтворення 

оточуючого середовища). Прийнятність ва-

ріанту «міцної сталості» були присвячені 

роботи згаданих раніш представників лон-

донської школи. Разом з тим, найбільша кі-

лькість аргументів на користь цього варіанту 

наведено в роботі Г. Дейлі [5]; 

4) «дуже міцна сталість»: примат збе-

реження природи за умов мінімальних ви-

трат ресурсів, скороченні масштабів еконо-

мічної діяльності та обмеження  приросту 

(скорочення) населення. Будь-які втрати 

природного капіталу не припустимі, а кіль-

кісне економічне зростання неможливе. Не-

можливість та неприпустимість субституції 

природного капіталу іншими видами капіта-

лу обґрунтовуються в роботах Р. Констанза, 

Г. Дейли  та Н. Георгеску-Рогена. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Загалом вибір варіанту 

сталості та відповідного механізму менедж-

менту природних ресурсів залежить від без-

посередніх умов, притаманних кожній окре-

мій національній соціально-економічний си-

стемі. Ефективний розвиток суспільного ви-

робництва не повинен шкодити здоров’ю 

людини й природним екосистемам та бути 

спрямованим на поліпшення умов життєдія-

льності та підвищення добробуту населення 

в довгостроковому періоді. 

У результаті проведеного дослідження 

було сформовано теоретико-методологічне 

підґрунтя побудови державної системи ме-

неджменту природних ресурсів в контексті 

реалізації концепції сталого розвитку. За-

пропоновані в роботі компоненти механізмів 

реалізацій моделей сталого розвитку ство-

рюють методичне підґрунтя подальшої роз-

будови системи  державного менеджменту 

природних ресурсів. Обґрунтовані положен-

ня можуть бути використані органами зако-

нодавчої та виконавчої влади для формуван-

ня стратегій сталого розвитку економіки 

України та її регіонів. Необхідність розробки 

інструментального забезпечення  менеджме-

нту природних ресурсів обумовлює подаль-

ший напрямок дослідження. 
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Бурлуцкая С. В., Бурлуцький С. В. 

Менеджмент природных ресурсов в контексте концепции устойчивого развития 

Целью статьи является идентификация теоретико-методологических аспектов построения 

государственной системы менеджмента природных ресурсов в контексте реализации концепции 

устойчивого развития. Предложенные в работе компоненты механизмов реализаций моделей устой-

чивого развития создают методическую основу дальнейшего развития системы государственного 

управления природных ресурсов. Обоснованные положения могут быть использованы органами за-

конодательной и исполнительной власти для формирования стратегий устойчивого развития эконо-

мики Украины и ее регионов. Необходимость разработки инструментального обеспечения менедж-

мента природных ресурсов обусловливает дальнейшее направление исследования. 

Ключевые слова: менеджмент природных ресурсов, устойчивое развитие, государственное 

управление, стратегия, инструментальное обеспечение. 
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УДК 332.336 

ВАСИЛЬЧЕНКО А. О. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА КАК ЭЛЕМЕНТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ) 
 

В статье рассматриваются теоретико-методические основы формирования региональных кластеров 

(на примере Пинского Полесья). Приведен анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых по 

тематике исследования, рассмотрены экономические, ресурсные и организационные предпосылки для 

создания кластера в регионе Пинское Полесье, определены цели, задачи, целевые ориентиры, описан воз-

можный круг участников кластера, проанализированы сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

региона с учетом весовых коэффициентов указанных категорий, приведены методики расчета эффектив-

ности функционирования кластера за счет мультипликативного и синергетического эффекта от скоорди-

нированной деятельности субъектов туристического рынка. 

Ключевые слова: кластер, туризм, устойчивое развитие, регион, ресурсы, организационные 

предпосылки. 

 
Постановка проблемы. В секторах эко-

номики, в том числе в туризме, в Республике 
Беларусь активно используется кластерный 
подход как элемент его всестороннего развития. 
Необходимость поддержания и развития ту-
ристских кластеров отмечается практически во 
всех документах стратегического развития ту-
ристской сферы, активно разрабатываемых как 
на национальном, так и региональном уровнях 
управления. В этой связи проблемы идентифи-
кации (выявления) туристских кластеров, оцен-
ки их воздействия на экономику региона, а 
также управления развитием кластерных обра-
зований в сфере туризма приобретают все 
большую актуальность [1].  

В настоящее время в Республике Бела-
русь функционирует порядка 20 региональных 
туристических кластеров, которые объединяют 
агроусадьбы, туристические предприятия, гос-
тиницы, объекты общественного питания, фер-
мерские хозяйства и других поставщиков услуг. 
Регион Пинское Полесье является перспектив-
ным для формирования кластера. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблематикой исследования и 
развития кластеров занимались следующие за-
рубежные и отечественные ученые: М.Портер, 
М. Монфорд, А. Маршалл, Дж. Якобс, С. 
Чаманский, Л. де Аблас, Т.В. Цихал, Р.В. Фат-
тахова, Е.А. Арутюнова, С.И. Соколенко, А. 
Воропов, В.М. Кутьин, А.Ю. Андрианов, Лотар 
Линцен, Е. Лимер, Е. Дахмен, В. Фельдман и др. 
Однако, в своих работах данные ученые не 
пришли к единой трактовке понятия «кластер» 
и единой методике его формирования.  

Целью данной статьи является теорети-
ко-методический анализ формирования тури-
стического кластера на территории Пинского 
Полесья. 

Изложение основного материала ис-
следования. Целесообразность создания тури-
стического кластера обусловлена рядом причин: 
повышение конкурентоспособности организа-
ций-участников кластера; развитие инноваци-
онной, туристической, транспортной, комму-
нальной, гостиничной инфраструктуры; попу-
ляризация историко-культурного наследия ре-
гиона, формирование образа региона в глазах 
потенциальных и реальных потребителей тури-
стического продукта; повышение производи-
тельности труда организаций-участников кла-
стера и создание новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест; рост инновационного по-
тенциала и предпринимательской активности 
на территории базирования кластера и др. 

Согласно Постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. 
№573 «О создании туристских зон» в состав 
туристической зоны «Пинское Полесье» входит 
6 районов (Ганцевичский, Дрогичинский, Ива-
новский, Лунинецкий, Пинский, Столинский 
районы, город Пинск) [2]. На территории дан-
ной дестинации функционирует два туристиче-
ских кластера, которые относятся к «зарожда-
ющимся кластерам»: «Полесская Амазонка» 
(Столинский район) и «Мотальскі шлях» (Ива-
новский район) [3]. Дестинация обладает ши-
роким потенциалом для привлечения туристов 
и развития индустрии [4]. Имеются все предпо-
сылки для создания кластера, объединяющего 6 
районов Брестской области и город Пинск.  

Нами будут рассмотрены предпосылки 
для создания кластера в регионе и прогнозиру-
емые характеристики эффективности. По дан-
ным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь основные показатели де-
ятельности организаций, осуществляющих ту-
ристическую деятельность в разрезе Брестской 
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области имеют следующие тенденции: числен-
ность туристических предприятий в сравнении 
с 2010 годом возросла 51,9%. Численность ор-
ганизованных туристов, посетивших Республи-
ку Беларусь с 2010 по 2016 год увеличилось 
почти в три раза (с 24 373 до 64 758 чел), что 
свидетельствует об обеспечении узнаваемости, 
укреплении и популяризации имиджа страны 
на международной арене. Численность органи-
зованных туристов, выехавших из Республики 
Беларусь в промежутке с 2010 до 2013 гг. воз-
росла на 11,3%, с 2014 по 2016 гг. наблюдалось 
снижение этого показателя на 38,4%. Соотно-
шение прибывших и выехавших туристов ха-
рактеризуется как 1 к 1,5, что свидетельствует о 
том, что выездной туризм является превалиру-
ющим направлением [5]. Комплексный соци-
ально-экономический индекс развития по реги-
онам Брестской области [6] свидетельствует о 
том, что г.Пинск и Ганцевичский район вошли 
в слабую группу, Пинский, Дрогичинский, 
Ивановский, Лунинецкий и Столинский райо-
ны – в группу среднерегрессивных и средне-
перспективных. 

Ресурсная база для формирования кла-
стера представлена предприятиями малого и 
среднего бизнеса, музеями, агроусадьбами, го-
родскими и районными исполнительными ко-
митетами (отделами образования, спорта и ту-
ризма, центрами туризма и краеведения, мест-
ными ремесленниками), ВУЗом, ССУЗами, 
объектами общественного питания, гостиница-
ми, природоохранными организациями. Кон-
цепция организации кластера должна быть ос-
нована на формировании аттрактивной среды 
на основе взаимовыгодных партнерских отно-
шений, принципов кооперации и координации 
деятельности по формированию, продвижению 
и реализации соответствующего туристского 
продукта в рамках кластерного формирования 
[7]. 

Регионально ограниченные формы кла-
стерного взаимодействия обычно привязаны к 
НИИ, вузам и т.д. Организационная база может 
быть представлена Центром инновационного 
развития туризма «Пинское Полесье», сформи-
рованным на базе УО «Полесский государ-
ственный университет». Университет совмест-
но с органами исполнительной власти могут 
стать кластерной инициативой. Ядро кластера 
будет представлено профильными предприяти-
ями. Создание Центра инновационного разви-
тия туризма «Пинское Полесье» обеспечит в 
регионе координацию деятельности турфирм, 
поставщиков туристических услуг и госструк-

тур; консолидацию рекламно-информационной 
работы различных участников туристского 
рынка в целях оказания информационно-
справочных, туристских и деловых услуг, а 
также осуществление рекламной и маркетинго-
вой деятельности. 

Для анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз дестинации применим 
методику SWOT-анализа. Ключевыми факто-
рами анализа сильных и слабых сторон явля-
ются географический, социально-
демографический, культурно-исторический, 
экономический (табл. 1).  

Проанализировав приведенные данные 
можно выделить наиболее важные сильные и 
слабые стороны дестинации «Пинское Поле-
сье». Сильными сторонами являются: выгодное 
географическое положение, наличие особо 
охраняемых природных территорий, состояние 
экологии региона, численность населения, его 
динамика, структура трудовых ресурсов, кон-
центрация объектов историко-культурного 
наследия, наличие объектов ЮНЕСКО, нали-
чие и концентрация объектов агротуризма, ко-
личество туристических предприятий на терри-
тории дестинации. Слабыми сторонами явля-
ются: наличие слабо развитой транспортной 
инфраструктуры региона, недостаточное коли-
чество и концентрация объектов развлечений и 
досуга, недостаточное количество и концен-
трация спортивных объектов, устаревшая ин-
фраструктура размещения, малое количество и 
недостаточная концентрация объектов обще-
ственного питания, слабое продвижение име-
ющихся туристических продуктов, имидж де-
стинации, сезонность туров, отсутствие ком-
плексных туров, связывающих весть туристи-
ческий потенциал региона. 

Анализ внешней среды дестинации поз-
воляет сформировать список возможностей 
путем создания матрицы «вероят-
ность/влияние» и разбиения параметров по сте-
пени влияния (сильное, умеренное, малое) и 
возможной вероятности (высокая, средняя, 
низкая). Полученные внутри матрицы возмож-
ностей девять полей имеют различную степень 
влияния на дестинацию. Поля «Высо-
кое/Сильное», «Высокое/Умеренное», «Сред-
няя/Сильное» и «Средняя/Умеренное» пред-
ставляю наибольшее влияние на дестинацию. В 
данный спектр параметров вошли следующие – 
«ВС»: внедрение в туризм информационных 
технологий (программное обеспечение, мо-
бильные приложения и др.); 
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Т а б л и ц а  1 

Анализ сильных и слабых сторон дестинации Пинское Полесье 
 
 
 
 
 
Составляющие внешней среды 

Эффективность 
составляющих 
внешней среды 

Важность 
(вес) 

О
ч
ен

ь 
си

л
ьн

ая
 

С
и

л
ьн

ая
 

Н
ей

тр
ал

ьн
ая

 

С
л
аб

ая
 

О
ч
ен

ь 
сл

аб
ая

 

В
ы

со
к
ая

 

С
р
ед

н
яя

 

Н
и

зк
ая

 

Географический:         

Выгодное географическое положение +     +   

Наличие слабо развитой транспортной инфраструктуры региона    +   +  

Наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)  +     +  

Состояние экологии региона  +     +  

Сезонность туров    +  +   

Социально-демографический:         

Продолжительность отпусков   +    +  

Численность населения, его динамика  +     +  

Половая структура населения региона   +    +  

Структура трудовых ресурсов +     +   

Средний состав семьи   +    +  

Культурно-исторический:          

Концентрация объектов историко-культурного наследия +     +   

Наличие объектов ЮНЕСКО  +    +   

Наличие мемориалов, музеев, музейных комплексов  +    +   

Наличие и концентрация объектов агротуризма  +    +   

Недостаточное количество и концентрация объектов развлечений и 
досуга 

   +   +  

Малое количество и недостаточная концентрация объектов обще-
ственного питания 

   +   +  

Недостаточное количество и концентрация спортивных объектов    +   +  

Слабое продвижение имеющихся туристических продуктов    +   +  

Отсутствие комплексных туров, связывающих весть туристический 
потенциал региона 

   +    + 

Имидж дестинации    +  +   

Экономический:         

Уровень доходов населения   +   +   

Уровень занятости в регионе   +   +   

Количество туристических предприятий  +     +  

Устаревшая инфраструктура размещения    +  +   

Количество и концентрация объектов общественного питания    +   +  

Источник: разработано автором 

 

внедрение новых форм экскурсионного об-
служивания (анимация, реконструкция собы-
тий и т.д.); «ВУ»: расширение пакета предо-
ставляемых услуг; получение синергетическо-
го эффекта от создания туристического кла-
стера; создание экологических маршрутов и 
экотроп; взаимодействие с местными масте-
рами и ремесленниками; «СС»: расширение 
географии привлеченных туристов; создание 
тематических трансграничных маршрутов; 
интерес среди туристов к национальным тра-
дициям, культуре, быту; «СУ»: повышение 
качества обслуживания туристов и экскурсан-
тов; проведение акций стимулирования сбыта 
туристического продукта.  

Аналогично сформируем матрицу «ве-
роятность/влияние» для выявления угроз 
внешней среды дестинации. Угрозы, попав-
шие на поля «Высокая/Разрушение», «Высо-
кая/Тяжелое», «Средняя/Рразрушение» и 
«Средняя/Тежелое», представляют наиболь-
шую опасность для дестинации и требуют по-
вышенного внимания. В данный спектр пара-
метров вошли следующие: «ВР» – усиление 
конкурентной борьбы между представителями 
туристической индустрии региона; нежелание 
малого с среднего бизнеса сотрудничать в раз-
резе формирования кластера; «ВТ» – сниже-
ние потребительского спроса; отсутствие по-
пуляризации туристического ресурса региона 
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среди иностранных граждан; малое количе-
ство туристических фирм в регионе, ориенти-
рованных на въездной и внутренний туризм; 
«ВС» – ярко выраженный сезонный характер 
спроса на региональный туристический про-
дукт; «ВТ» – отсутствие координационного 
цента для консолидации субъектов туристиче-
ской индустрии; ограниченный спектр предо-
ставляемых услуг и нежелание развиваться.  

На основе проведенного анализа внеш-
ней и внутренней среды получен список воз-
можностей и угроз, а также сильных и слабых 
сторон, представленных в табл. 2. По резуль-
татам оценки составляется обобщенная мат-
рица SWOT-анализа, где по горизонтальной 
оси располагаются сильные и слабые стороны 
внутренней среды предприятия, по вертикаль-
ной – возможности и угрозы внешней среды 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  2 

Силы/Слабости и Возможности/Угрозы 
1. Сильные стороны 2. Слабые стороны 

1.1 Выгодное географическое положение 
1.2 Наличие ООПТ 
1.3 Состояние экологии региона 
1.4 Численность населения, его динамика 
1.5 Структура трудовых ресурсов 
1.6 Концентрация объектов историко-культурного 
наследия 
1.7 Наличие объектов ЮНЕСКО 
1.8 Наличие и концентрация объектов агротуризма 
1.9 Количество туристических предприятий на терри-

тории дестинации 

2.1 Наличие хорошей транспортной развязки региона 
2.2 Недостаточное количество и концентрация объектов 
развлечений и досуга 
2.3 Недостаточное количество и концентрация спортив-
ных объектов  
2.4 Устаревшая инфраструктура размещения 
2.5 Малое количество и недостаточная концентрация 
объектов общественного питания 
2.6 Слабое продвижение имеющихся туристических про-
дуктов 
2.7 Имидж дестинации 
2.8 Сезонность туров 
2.9 Отсутствие комплексных туров, связывающих весть 
туристический потенциал региона 

3. Возможности 4. Угрозы 

3.1. Внедрение в туризм информационных технологий 
(программное обеспечение, мобильные приложения) 
3.2 Расширение ассортимента предоставляемых услуг; 
3.3 Расширение географии привлеченных туристов; 
3.4 Повышение качества обслуживания туристов и экс-
курсантов 
3.5. Внедрение новых форм экскурсионного обслужи-
вания (анимация, реконструкция событий и т.д.) 
3.6 Получение синергетического эффекта от создания 
туристического кластера 
3.7 Проведение акций стимулирования сбыта туристи-
ческого продкта 
3.8 Создание экологических марштуров и экотроп 
3.9 Взаимодействие с местными мастерами 
3.10 Интерес среди туристов к национальным традици-
ям, культуре, быту 

4.1 Усиление конкурентной борьбы между представите-
лями туристической индустрии региона 
4.2 Снижение потребительского спроса 
4.3 Отсутствие координационного цента для консолида-
ции субъектов туристической индустрии 
4.4 Нежелание малого с среднего бизнеса сотрудничать в 
разрезе формирования кластера 
4.5 Отсутствие популяризации туристического ресурса 
региона среди иностранных граждан 
4.6 Малое количество туристических фирм в регионе, 
ориентированных на въездной и внутренний туризм 
4.7 Ярко выраженный сезонный характер спроса на реги-
ональный туристический продукт 
4.8 Ограниченный спектр предоставляемых услуг и не-
желание развиваться 

Источник: разработано автором 

 
По пятибалльной системе определяются 

оценки парных сочетаний «сильная сторона – 
возможность», «сильная сторона – угроза», 
«слабая сторона – возможность», «слабая сто-
рона – угроза»: очень сильная связь – 5 баллов; 
сильная связь – 4 балла; умеренная связь – 3 
балла; слабая связь – 2 балла; нейтральная – 1 
балл. Таким образом, из таблицы 3 делаем вы-
вод, что основными сильными сторонами де-
стинации являются: наличие и концентрация 
объектов историко-культурного наследия и 
агротуризма, наличие объектов ЮНЕСКО, а 
также большое количество туристических 
предприятий на территории дестинации. Ос-

новными слабыми сторонами являются: от-
сутствие единого сформированного имиджа 
дестинации, ярко выраженная сезонность ту-
ров, отсутствие комплексных туров, связыва-
ющих весть туристический потенциал региона. 
Основными возможностями дестинации яв-
ляются: расширение ассортимента предостав-
ляемых услуг, географии привлеченных тури-
стов, повышение качества обслуживания ту-
ристов и экскурсантов в регионе. Основными 
угрозами могут стать: снижение потребитель-
ского спроса, отсутствие популяризации тури-
стического ресурса региона среди иностран-
ных граждан,  внутренний туризм. 
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Источник: разработано автором 
 

Экономический эффект от создания ре-

гионального кластера достигается за счет 

мультипликативного и синергетического эф-

фекта от скоординированной деятельности 

субъектов туристического рынка, что проявля-

ется в увеличении туристических прибытий в 

регион, доли экспорта туристических услуг и 

достижении финансовой устойчивости тури-

стического рынка региона. Эффект синергии 

образуется за счет координации исполнителей 

и их взаимодействия с потребителями на раз-

ных этапах обслуживания. Могут быть приме-

нены различные методики оценки синергети-

ческого эффекта. При использовании затрат-

ного подхода синергетический эффект класте-

ра можно рассчитать как увеличение суммар-

ной стоимости компаний – участников класте-

ра за время его функционирования. Однако 

конкретные финансово-экономические пока-

затели эффективности создания регионального 

туристического кластера рассчитать довольно 

сложно, так как они подвержены влиянию 

косвенных факторов, что может проявиться в 

процессе развития регионального туристиче-

ского кластера.  

Расчет синергетического эффекта от 

совместной деятельности в рамках кластерно-

го взаимодействия строится на определении 

рентабельности или убыточности предприя-

тий, эффективности деятельности и общего 

уровня синергетического эффекта. Самой об-

щей методикой определения синергетического 

эффекта, по нашему мнению, является мето-

дика С.А. Логвинова и В.В. Смирнова, опи-

санная ими в работе [6]. Предлагается оцени-

вать важность факторов и факторов-

параметров на основе экспертного ранжирова-

ния. Чаще всего при ранжировании наиболее 

важным факторам присваивается значение, 

равное «1». В организациях с широким спек-

тром различных видов деятельности и боль-

шим числом структурных подразделений 

(например, инновационные кластеры) синер-

гетический эффект оценивается по уровню 

синергизма, возникающего между отдельными 

стратегическими сегментами [9, с. 108].  

Для полноценного анализа экономиче-

ского результата синергетического эффекта 

необходимо отслеживать показатели совмест-

ной деятельности на протяжении 5 лет. Н. Ер-

малинская и Т. Фильчук, предлагают шкалу 

оценки эффективности интегрированных 

формирований по уровню синергетического 

эффекта [10]. Для проявления положительного 

синергетического эффекта необходимо до-

стичь значения уровня +0,05 до +0,15, что ха-

рактеризует существенный уровень синергии, 

а в перспективе – повышение уровня управля-
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емости (менеджмента). Согласно исследова-

ниям синергетики взаимодействия предприя-

тий в Беларуси, 30-35% организаций работают 

с положительным синергетическим эффектом, 

а суммарная стоимость компаний-участников 

увеличивается, при благоприятных внутрен-

них и внешних условиях, за 5 лет на 15-20%. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, исследование 

показало наличие ресурсных, организацион-

ных и экономических предпосылок для созда-

ния регионального кластера в зоне «Пинское 

Полесье». Анализ дестинации показал наличие 

ряда сильных сторон и возможностей для раз-

вития туристической инфраструктуры. Одна-

ко, наряду с положительными факторами от-

ражены и отрицательные: слабые стороны и 

угрозы, которые при консолидации субъектов 

туристического бизнеса, наличии государ-

ственной поддержки, научно-

исследовательской базы могут быть устране-

ны либо их влияние будет сведено к миниму-

му. Создание туристического кластера способ-

ствует развитию региона, аттрактивности его 

ресурсов, формированию благоприятного 

имиджа дестинации, созданий и реализации 

комплексных туристических продуктов, охва-

тывающих ресурс региона с использованием 

интерактивных технологий и новейших мето-

дик экскурсионного обслуживания. Эффект от 

создания кластера можно будет проследить в 

течении 5 лет при условии соблюдения мето-

дического инструментария в подходе к управ-

лению кластерами. 
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Васильченко А. О. 

Формування туристичного кластера як елемента сталого розвитку регіону 

(на прикладі Пінського Полісся) 
У статті розглядаються теоретико-методичні основи формування регіональних кластерів (на прикладі 

Пінського Полісся). Наведено аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних учених з тематики дослідження, роз-
глянуто економічні, ресурсні та організаційні передумови для створення кластеру в регіоні Пінське Полісся, 
визначено мету, завдання, цільові орієнтири, описані можливі учасники кластера, проаналізовано сильні і слаб-
кі сторони, можливості та загрози регіону з урахуванням вагових коефіцієнтів зазначених категорій, наведено 
методики розрахунку ефективності функціонування кластера за рахунок мультиплікативного і синергетичного 
ефекту від скоординованої діяльності суб'єктів туристичного ринку, що проявляється у збільшенні туристич-
них прибуттів у регіон, частки експорту туристичних послуг і досягнення фінансової стійкості туристичного 
ринку регіону. 

Ключові слова: кластер, туризм, сталий розвиток, регіон, ресурси, організаційні передумови. 
 

Vasylchenko A. 

Formation of tourist cluster as an element of sustainable development of the region 

 (on the example of Pinsk Polesie) 
The article deals with theoretical-methodical bases of formation regional clusters (by the example of Pinsk 

Polesie). The analysis of publications of domestic and foreign scholars on the subject of the study, examines the eco-
nomic, resource and organisational prerequisites for creating a cluster in the region of Pinsk Polesie, defined goals, ob-
jectives, targets, describes the possible range of stakeholders in the cluster, the analysis of strengths and weaknesses, 
opportunities and threats of the region based on a weight of the specified categories the method of calculation of effi-
ciency of functioning of the cluster due to the multiplicative and synergetic effect from the co-ordinated actions of sub-
jects of the tourist market, which is manifested in the increase of tourist arrivals to the region, the share of exports of 
tourist services and achieving financial sustainability in the tourism market of the region. 

Keywords: cluster, tourism, sustainable development, region, resources, organizational prerequisites. 
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УДК 330.336 

МУСТАФАЕВ А. А. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 
Статья посвящена актуальной проблеме разработки основных задач развития АПК Республики 

Коми. Ключевая роль в решении данной проблемы принадлежит ускорению процесса полноценного 

инвестирования АПК региона, устранению долговременной тенденции недофинансирования отрас-

лей и предприятий. Основная цель состоит в восстановлении принципов государственной финансово-

экономической поддержки, радикальном изменении агропромышленной инвестиционно-

инновационной политики. Отмечено, что содействие государства в развитии АПК заключается в пе-

риодическом совершенствовании межотраслевых инвестиционных отношений, преодолении много-

численных вертикальных барьеров и устранении сложных горизонтальных противоречий. 

Ключевые слова: актуальность, финансы, экономический, государство, инвестиционный, пи-

щевая промышленность, преобразования, операционный. 

 

Постановка проблемы. Переход на 

рыночные условия хозяйствования требует 

разработки совершенно новых механизмов 

функционирования АПК Республики Коми, 

осуществления прогрессивных принципов 

финансирования и методов эффективного 

хозяйствования, способных обеспечить 

финансово-экономическую стабильность 

ее межотраслевой деятельности на дли-

тельный период времени. Это ярко прояв-

ляется в развитии экономического потен-

циала реальных секторов АПК, удовлетво-

рении потребительского спроса предприя-

тий в необходимом количестве и качестве 

ресурсов, создании нового или усовершен-

ствованного товарного продукта. Как пра-

вило, данные обстоятельства активизиру-

ют процессы периодического развития че-

ловеческого капитала, ускоряют процессы 

улучшения качественной характеристики 

обрабатываемых земель, дают возмож-

ность противостоять негативным природ-

но-климатическим последствиям и т.д. 

Результаты проведенных исследова-

ний показывают, что аграрный сектор ре-

гиона не полностью отвечает потребитель-

скому спросу перерабатывающих сфер на 

основные виды и объемы сырья, а пище-

вые отрасли, испытывая финансовую и 

сырьевую недостаточность, не в силах 

внедрить прогрессивные формы организа-

ции и управления производством. Исходя 

из этого, отметим, что стабильное состоя-

ние АПК региона требует осуществления 

масштабных корректировок агропромыш-

ленной политики на базе объективной 

оценки сложившейся ситуации. Непра-

вильное формирование территориального 

спроса на необходимые агропродоволь-

ственные продукции, медленные темпы 

инвестирования и диспропорциональные 

тенденции межотраслевого ресурсного 

обеспечения, а также неэффективные ме-

тоды хозяйствования, как правило, завер-

шаются непредсказуемыми последствиями. 

Все это объясняется тем, что если с одной 

стороны происходит постоянная «рефор-

мистская» деятельность государства в 

АПК, направленная на поиск эффективных 

путей управления и стабилизацию, то с 

другой, отсутствует системная государ-

ственная поддержка агропромышленных 

производителей [1, c. 140–144]. 

Обостренная социально-

экономическая и экологическая ситуация в 

АПК региона требует улучшения каче-

ственной характеристики в ее управлении, 

применения необходимых принципов, спо-

собных более достоверно прогнозировать 

и обеспечить системное развитие агропро-

мышленных сфер. При этом «принцип си-

стемности означает, что объект комплекс-

ного прикладного социально-

экономического прогнозирования высту-

пает как единая система с собственными 

закономерностями и особенностями разви-

тия» [2, c. 16]. 

Следует особо отметить, что из-за 

проблемы несовершенства структуры эко-

номики региона (связанной с повышатель-

ной тенденцией развития добывающей 

промышленности в ущерб других сфер, 

особенно слаборазвитых) и дезинтеграци-

онной тенденцией функционирования аг-
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ропромышленных сфер, большинство 

предприятий аграрного сектора не в состо-

янии переходит на высокотехнологичную 

индустриальную основу с прогрессивными 

методами управления. Это требует исполь-

зования системного и комплексного под-

хода, способного повысить уровень пред-

принимательской деятельности региональ-

ного АПК, основанного на научно обосно-

ванных решениях и рекомендаций [3, c. 87].  

Актуальность рассматриваемой про-

блемы в основном связана с тем, что агро-

промышленная сфера Республики Коми 

сегодня находится в неудовлетворитель-

ном состоянии. Это требует незамедли-

тельного вмешательства соответствующих 

государственных органов в экономиче-

скую жизнь АПК региона, поддержания 

социально-экономического, экологическо-

го, инфраструктурного преобразования ее 

сфер и видов деятельности. Неэффектив-

ное хозяйствование АПК региона в основ-

ном обусловлено уменьшением роли госу-

дарственной финансово-экономической и 

нормативно-правовой поддержки, разру-

шением ее интеграционных поведений, что 

всё в большей степени приводит к систе-

матическому недофинансированию ее от-

раслей и предприятий. Проводимые нами 

исследования показывают, что продолжи-

тельность вышеуказанных негативных 

тенденций занимает длительные периоды 

времени и завершается активным падени-

ем темпов финансово-хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственных органи-

заций и производства пищевых продуктов, 

неудовлетворительным состоянием опера-

ционных активов и нехваткой оборотных 

средств. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Данной проблеме, ее сущно-

сти и принципам выполнения уделяется 

значительное внимание в работах отече-

ственных и зарубежных специалистов. В 

них большое значение придается ком-

плексному подходу к развитию АПК с со-

четанием межотраслевых интересов, что 

не вызывает особых сомнений. Однако ак-

туальные проблемы устойчивого развития 

АПК тесно связаны с формированием ее 

инвестиционно-инновационных систем – 

последовательным возрастанием капи-

тальных ценностей и улучшением каче-

ственной характеристики применяемых 

ресурсов. Данное обстоятельство пред-

ставляет собой очень сложную социально-

экономическую систему, подлежащей все-

стороннему изучению межотраслевого и 

внутреннего строения АПК, состоящую из 

функциональных (производственная, тех-

нико-технологическая, социальная, эколо-

гическая, инфраструктурная, демографи-

ческая), организационных (формы соб-

ственности, методы хозяйствования) и 

управленческих (механизмы и принципы 

управления) подсистем. 

Подчеркнем, что для принятия поло-

жительных хозяйственных решений, сле-

дует более детально обратить внимание на 

ретроспективные анализы финансового 

состояния АПК, движение ее реально су-

ществующих проектов. Особое место здесь 

должен занимать выбор определителей, 

более детально измеряющих происходя-

щих изменений в используемых капиталь-

ных ценностях. Это говорит о том, что 

разнообразие межотраслевой хозяйствен-

ной системы и периодическое изменение 

их ресурсных параметров требует система-

тической кластеризации. В свою очередь, 

она требует выделения из совокупных вза-

имовыгодных и взаимодополняющих от-

раслей относительно однородных, облада-

ющих определенными свойствами, но 

представляющих собой единую систему 

совместной цепочки агропромышленной 

ценности. [4, c. 21]. 

Особое внимание в работах отече-

ственных ученых уделяется проблемам 

развития аграрного сектора АПК, характе-

ризующегося сложной производственной 

структурой и природно-климатическими 

особенностями. Мнение большинства спе-

циалистов заключается в том, что данный 

сектор имеет очень мало шанса для высо-

кой инвестиционной привлекательности и 

прибыльности. Кроме того, инвестиции в 

сельское хозяйство осуществляется еще и 

в объекты природы, что при прочих рав-

ных условиях хозяйствования обуславли-

вает более высокую капиталоемкость, дли-

тельные сроки окупаемости и высокий 

уровень риска. Последнее, сдерживая раз-

витие аграрного сектора, не даёт возмож-
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ности формирования благоприятного ин-

вестиционного климата и высокого дохода 

АПК в целом. 

Цель статьи. Основная задача ис-

следования состоит в ускорении процессов 

формирования инвестиционной системы 

АПК региона, достижении качественного 

преобразования финансовых структур, 

имеющих тесную связь с реальными сек-

торами. Целью статьи является совершен-

ствование финансово-экономических вза-

имоотношений между государством и аг-

ропромышленными сферами, достижение 

всесторонней государственной поддержки 

в развитии АПК региона. В условиях 

структурной перестройки и формирования 

полноценного АПК региона важную роль 

играет максимальное использование ре-

зультатов НТП, ускорение темпа обновле-

ния материально-технической базы, осо-

бенно аграрного сектора экономики [5, c. 

61]. 

Детализация исходных положений 

данной проблемы показывает, что она об-

ладает своеобразным системным действи-

ем, которое включает в себя не только 

определенные процессы, но и сложные и 

ответственные задачи - финансирование 

АПК со стороны государства в периодиче-

ски возобновляемом качестве. При этом 

совокупные финансово-инвестиционные 

отношения, объединенные общей целью и 

выполняющие определенные задачи, пред-

ставляют собой важнейшую составляю-

щую в единой экономической системе 

АПК. Иными словами, основу развития 

экономического потенциала (производ-

ственного и потребительского) АПК реги-

она составляют своевременные и в доста-

точном объеме выделенные инвестицион-

ные ресурсы. 

Все это говорит о том, что инвести-

ционная деятельность АПК должна иметь 

не только определенные цели, но и методы 

и механизмы достижения эффекта, что да-

ет возможность разработать научно-

обоснованную долгосрочную стратегию 

системного развития ее отраслей, подот-

раслей и видов деятельности. Следова-

тельно, разнообразие межотраслевых от-

ношений АПК требует более достоверной 

финансово-экономической, социальной, 

экологической, правовой, а также органи-

зационно-управленческой основы хозяй-

ствования. Это позволяет ускорить про-

цессы превращения результатов научных 

исследований и других нововведений в 

конкурентоспособные товары и услуги. 

Нельзя забывать о том, что устойчивое 

развитие АПК должно охватывать не толь-

ко большой ареал финансовой трансфор-

мации, но и применения более совершен-

ных методов хозяйствования, внедрения 

наилучших инновационных результатов в 

хозяйственной практике. 

Изложение основного материала 

исследования. С точки зрения теоретико-

методологических задач, основные задачи 

развития АПК региона раскрывают взаи-

мообусловленность экономической систе-

мы, которая во многом определяет равно-

правное и полноценное межотраслевое ин-

вестирование. Это дает возможность адек-

ватно оценить состояние АПК региона, 

выявить причинно-следственные связи, 

определить факторные составляющие, 

тормозящие или активизирующие развитие 

ее отраслей и предприятий. Поскольку ры-

ночные условия хозяйствования не тормо-

зят, а ускоряют процессы межотраслевой 

экономической взаимосвязи. 

Характерная особенность функцио-

нирования АПК заключается в том, что ее 

развитие должно соответствовать принци-

пам целесообразности и полезности вло-

жений в различные сферы и виды деятель-

ности.  

Рассмотрим динамику инвестиций, 

направленных на развитие сельского хо-

зяйства Республики Коми. Статистические 

данные показывают, что за период 2012-

2016 гг. инвестиции в основной капитал в 

вид экономической деятельности «Сель-

ское хозяйство и представление услуг в 

этой области» не только не имели значи-

тельный удельный вес в общих инвестици-

ях экономики региона (в среднем за эти 

годы – 0,3%), но и устойчивой тенденции 

роста. В отдельные годы инвестиции коле-

бались от 565,7 до 748,5 млн. рублей. Па-

радоксальным моментом являются проти-

воположные межотраслевые тенденции 

финансирования инвестиций в сельском 

хозяйстве региона, связанные с «понижа-
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тельными» темпами инвестирования рас-

тениеводства и «повышательными» тен-

денциями инвестирования животноводства. 

За анализируемый период (2012-2016 гг.) в 

среднем соотношение инвестиций в расте-

ниеводство и животноводство составило 

1:19,6 (125,5 млн. руб. против 2,4 млрд. 

руб.).  

Неравномерное инвестирование от-

раслей аграрного сектора, как правило, за-

вершается разрушением принципов не 

только равноправного межотраслевого 

функционирования, но и устойчивого раз-

вития АПК региона в целом. Данный «ме-

тод» финансирования АПК региона 

наблюдается и во многих подотраслях и 

видах деятельности пищевой промышлен-

ности. 

Неравномерные и низкие темпы ин-

вестирования аграрного сектора экономи-

ки региона явно отразились в основных 

технико-экономических показателях. За 

анализируемый период индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства (в со-

поставимых ценах) варьировался от 94,8 

до 102,2%, и в среднем ее удельный вес в 

валовом выпуске региона составил лишь 

1,3%. При этом сальдированный финансо-

вый результат (прибыль минус убыток) в 

среднем у сельского хозяйства региона 

равнялся 711,8 млн. руб., а в пищевой 

промышленности – 229,4. 

За 2012-2016 гг. уровень рентабель-

ности проданных товаров (работ, услуг) в 

сельском хозяйстве колебался от 4,6 до 

9,9%, и в среднем составил 6,7%, а колеба-

ние рентабельности в пищевой промыш-

ленности региона было в интервале от 6,8 

до 9,1%, в среднем – 8,1%. Аналогичные 

показатели по затратам на один рубль про-

дукции (копеек) в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности составили от 

90,0 до 100,9 и от 88,2 до 98,1%, в среднем 

составляя 94,1 и 92,6%. 

Следует отметить, что в годы рефор-

мы в предприятиях сельского хозяйства 

республики состояние парка машин и тех-

ники значительно ухудшилось. За анали-

зируемый период только трактора всех ма-

рок по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство и представление 

услуг в этой области» уменьшилось почти 

на 45,6%. При этом уменьшение кормо-

уборочных и картофелеуборочных ком-

байнов составило 11 и 54%. Энергетиче-

ская мощность сельскохозяйственных ор-

ганизаций уменьшилась почти на 36%, от 

276 до 203 тыс.л.с. 

Ретроспективный анализ показывает, 

что главными причинами ухудшения со-

стояния АПК региона являются не только 

резкое сокращение государственной фи-

нансово-экономической поддержки, но до-

пущенные ошибки: а) поспешное разгосу-

дарствление агропромышленной собствен-

ности, нецелесообразное и нецеленаправ-

ленное осуществление приватизации - раз-

дробление крупных агропромышленных 

сфер на неэффективные мелкие, б) несвое-

временная и необоснованная либерализа-

ция цен в экономике – появление пробле-

мы диспаритета цен между промышлен-

ными и агропромышленными сферами в 

пользу промышленности; в) изменение 

нормативно-правовой базы агропромыш-

ленных структурных преобразований и ре-

структуризация предприятий, возникнове-

ние многоукладных систем функциониро-

вания АПК; г) появление проблем изоли-

рованности агропромышленных сфер от 

финансовых структур (особенно банков-

ских) на всех уровнях; д) потеря возмож-

ностей выхода агропромышленных пред-

приятий на продовольственный товарный 

рынок. 

Необходимо отметить, что за все го-

ды реформы недостаточные организаци-

онные меры межотраслевого функциони-

рования АПК региона сопровождались не-

равномерным развитием его отраслей и 

катастрофическими последствиями дея-

тельности главного звена – сельского хо-

зяйства. Выход из сложившейся ситуации 

состоит в том, чтобы сегодня принципы 

эффективного функционирования АПК 

региона соответствовали реальной дей-

ствительности финансирования ее сфер и 

предприятий. Поэтому устойчивое разви-

тие АПК региона должно сопровождаться 

как государственным регулированием эко-

номических инструментариев, так и внут-

ренним межотраслевым интеграционным 

порядком, устраняющим непредсказуемые 
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разрывы в развитии его отраслей, подотрас-

лей и видов деятельности. 

Следовательно, отраслевая особен-

ность инвестиционной активности АПК ре-

гиона представляет собой различные аспек-

ты финансовой ориентации и распредели-

тельных отношений. Механизм его действия 

во многом зависит от степени интеграцион-

ных типологий – соответствии отраслевой 

интеграции и инвестиционно управляемых 

методов и рычагов роста производства и 

спроса. Исходя из этого, структурно-

отраслевой финансово-инвестиционный ре-

зультат АПК региона должен периодически 

определяться через эффект мультипликатора, 

отражающего всю функциональную дея-

тельность и реальную картину изменения 

отношений между конечным продуктом и 

вызвавшими такое изменение автономными 

затратами. 

Специфические особенности и зональ-

ные различия, а также финансово-

экономические условия функционирования 

АПК Северного региона предопределяют 

структуру и темпы его развития на перспек-

тиву. Жёсткие природные условия предъяв-

ляют ряд трудностей экономического разви-

тия аграрным предприятиям региона, кото-

рые требуют повышенных затрат труда и 

средств. К их числу можно отнести сложные 

условия обработки земель и выращивания 

сельскохозяйственных культур и животных, 

обеспеченность рабочей силой и необходи-

мыми капитальными средствами: новой тех-

никой и технологией, оборудованием, ма-

стерской, различными видами теплиц, новых 

ферм, прочной кормовой базой и комплек-

сом инфраструктурных объектов.  

Учитывая сложные природно-

экономические обстоятельства функциони-

рования, проблема возрождения АПК регио-

на состоит в постоянном и достаточном объ-

еме финансирования ее отраслей и предпри-

ятий, обеспечении их необходимыми мате-

риально-техническими ресурсами без ожи-

дания особых эффективных процедур. К со-

жалению, анализируемая проблема в регионе 

до сих пор сохраняет обратную тенденцию, 

т.е. по сравнению с другими сферами эконо-

мики, особенно промышленными, доля ос-

новного капитала и полученного финансово-

экономического результата в АПК респуб-

лики имеют тенденцию к значительному 

снижению. 

Нельзя забывать о том, что одно из ос-

новных направлений развития сельского хо-

зяйства региона состоит в укреплении эко-

номического потенциала (производственно-

го и потребительского потенциалов) его 

сфер и предприятий, формировании полно-

ценной материально-технической базы, 

улучшении племенной и селекционной рабо-

ты, ветеринарных услуг, увеличении удель-

ного веса кормовых культур (особенно мно-

голетних трав), а главное, совершенствова-

нии рыночных отношений. Все это говорит о 

том, что устойчивое развитие сельского хо-

зяйства региона требует уделить особое 

внимание развитии животноводства в соче-

тании с растениеводством. 

Это создаст благоприятные условия 

для обеспечения животноводства необходи-

мыми и дешевыми кормами. При этом ве-

дущая роль в обеспечении животноводства 

необходимыми кормами должна принадле-

жать природным кормовым угодьям. Есте-

ственная кормовая база сельского хозяйства 

региона позволит значительно повысить 

продуктивность животных, увеличить про-

изводство молока и мяса. Поэтому основные 

изменения в структуре посевов кормовых 

культур должны быть направлены на увели-

чение удельного веса многолетних трав и 

кормовых корнеплодов за счет уменьшения 

площадей однолетних трав. Исходя из этого, 

животноводческие фермы аграрных пред-

приятий должны строиться вблизи высоко-

эффективного кормового хозяйства. Пер-

спективы развития сельского хозяйства ре-

гиона должны учитывать научно обоснован-

ное размещение производства с более пол-

ным и всесторонним использованием внут-

ренних резервов. 

Что касается создания местной продо-

вольственной базы в регионе, то она должна 

включать формирование обязательного кру-

га отраслей пищевой промышленности – 

сбалансированного производства, реализа-

ции и потребления агропродовольственной 

продукции. Значение развития пищевой 

промышленности региона определяется ее 

исключительной ролью в создании необхо-

димых условий жизни населения, наиболее 

полном удовлетворении потребностей в 

продуктах питания, прежде всего мало-

транспортабельных и скоропортящихся. По-

этому роль пищевой промышленности воз-

растает с усилением процесса хозяйственно-

го освоения территории, созданием новых 
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промышленных центров, ростом численно-

сти населения и его платежеспособного 

спроса. 

Отметим, что большая территориаль-

ная рассредоточенность населенных пунктов 

и сельскохозяйственного сырья региона при 

существующем недостаточном развитии 

транспортной сети объективно обусловлива-

ет низкий уровень концентрации производ-

ства в пищевой промышленности. С разви-

тием транспорта ускоряются проблемы фор-

мирования эффективных рыночных отноше-

ний, создаются необходимые условия для 

укрепления производственного и потреби-

тельского потенциалов предприятий пище-

вой промышленности, особенно выпускаю-

щих молочные и мясные продукты. 

Подчеркнем, что необходимость роста 

производства цельномолочных продуктов в 

регионе выдвигает задачу соответствующего 

наращивания производственных мощностей 

за счет реконструкции существующих и 

строительства новых молочных заводов в 

ряде городов, промышленных посёлков и 

крупных сёл. Ввиду ограниченности мест-

ных сырьевых ресурсов, потребность насе-

ления в мясе и мясопродуктах в будущем, 

как и в настоящее время, будет удовлетво-

ряться большей частью за счет привозной 

продукции. Основной перспективной зада-

чей развития пищевой промышленности 

республики является улучшение размещения 

пищевых предприятий и выпуск высокока-

чественных продуктов, снижение темпов и 

удельного веса «дорогих» привозных про-

дуктов. 

Выводы и перспективы последних 

исследований. Резюмируя, отметим, что 

ключевой задачей развития АПК республики 

является повышение уровня инвестиционной 

активности, ускорение процесса трансфор-

мации финансовых ресурсов в реальный сек-

тор, повышение уровня капитализации 

предприятий. При этом главная роль при-

надлежит как внешним, так и внутренним 

источникам финансирования инвестицион-

ных расходов – обеспечению полноценной и 

тесной взаимосвязи между элементами 

структур инвестиционно-инновационной 

системы АПК. Оценочная характеристика 

финансовой ситуации при этом не столько 

определяется посредством инвестиционных 

возможностей рынка капитала и собствен-

ных средства предприятий, сколько органи-

зационными мероприятиями реального ин-

вестирования и управленческими методами 

их эффективного функционирования – фор-

мированием благоприятной «инвестицеобра-

зующей» конъюнктуры АПК региона в це-

лом. 

Следовательно, позитивные сдвиги в 

развитии АПК региона возможны только на 

основе создания благоприятной макро-, ме-

зо- и микрофинансовой среды – возобновле-

ния всей технологической цепочки «финан-

сы-наука-производство-рынок». Принципи-

альными вопросами являются не только удо-

влетворение роста спроса на инвестиции, 

формирование полноценного производ-

ственного потенциала предприятий, но и 

обеспечение эффективности их использова-

ния, «прозрачности» финансов и менедж-

мента, оригинальности маркетинговой 

службы и устойчивости инвестиционного 

климата в целом. Поэтому для любого пред-

принимателя или инвестора (с учетом выше-

указанных факторов) важно сопоставление 

потенциальной прибыльности проекта и 

риска, связанного с ним, а также гарантиро-

ванность защиты прав и интересов соб-

ственников. 
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Мустафаєв А. А. 

Основні завдання розвитку АПК північного регіону 

Стаття присвячена актуальній проблемі розробки основних завдань розвитку АПК Республіки 

Комі. Ключова роль у вирішенні даної проблеми належить прискоренню процесу повноцінного інве-

стування АПК регіону, усунення довготривалої тенденції недофінансування галузей і підприємств. 

Основна мета полягає у відновленні принципів державної фінансово-економічної підтримки, радика-

льну зміну агропромислової інвестиційно-інноваційної політики. Відзначено, що сприяння держави в 

розвитку АПК полягає в періодичному вдосконаленні міжгалузевих інвестиційних відносин, подо-

ланні численних вертикальних бар'єрів і усунення складних горизонтальних протиріч. 

Ключові слова: актуальність, фінанси, економічний, держава, інвестиційний, харчова промис-

ловість, перетворення, операційний. 
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The important problems of the agricultural complex in the northern region 

The article is devoted the problem of determining main objectives of development of the agricultural 

complex of the Komi Republic. A key role in solving this problem belongs to accelerating the full investing 

of the agricultural complex, eliminating the long-term trend of underfunding its industries and businesses. 

The aim is to restore the principles of state financial and economic support, radically change the agricultural 

investment and innovation policy. It is noted that the scope of assistance of the state consists of periodical 

improvement of cross-sectoral investment relations, addressing many of the vertical barriers, and elimination 

of complex horizontal conflicts. 
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УДК 336.6:332.1 

СТЫРОВ  М. М. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ РОССИИ 
 
В статье выполняется анализ основных параметров финансовых ресурсов предприятий эконо-

мики северных регионов России за 2003-2016 гг. по официальным данным консолидированной фи-

нансовой отчётности. Рассмотрена общая динамика активов предприятий, отраслевая структура эко-

номики, структура источников капитала, состояние просроченной задолженности, оборачиваемость и 

рентабельность активов. Показаны особенности экономических изменений в периоды кризисов. Вы-

явлена специфика движения финансовых ресурсов предприятий в Республике Коми. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, активы, отрасли, предприятия, оборачиваемость, рен-

табельность, северные регионы, Республика Коми. 

 

Постановка проблемы. В настоящей 

работе проведён анализ движения финан-

совых ресурсов предприятий Республики 

Коми и других северных регионов России 

за период с 2003 по 2016 гг. Выбор перио-

да исследования определяется наличием 

статистической информации в сопостави-

мом виде, а также интересом к реакции 

предприятий на финансово-экономические 

кризисы 2008-2009 и 2014-2016 гг. Объек-

том исследования стали ведущие самосто-

ятельную финансово-хозяйственную дея-

тельность и представляющие бухгалтер-

скую отчетность организации (кроме бюд-

жетных) всех форм собственности. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Источником сведений по-

служила Единая межведомственная ин-

формационно-статистическая система Рос-

стата [1]. Большинство расчётов, если не 

указано иное, проведено по имеющейся в 

данной системе консолидированной от-

чётности всех предоставляющих её пред-

приятий. 

Республика Коми рассматривается 

нами в контексте всех северных регионов 

России, что определяется возрастающим 

научным и политическим интересом в об-

ществе к северным и особенно к арктиче-

ским территориям всвязи с их увеличива-

ющейся экономической, экологической, 

рекреационно-культурной и оборонной 

значимостью [2]. При этом мы солидарны 

с В.Н. Лаженцевым в том, что «северами» 

надо заниматься не только как источником 

валютной выручки и прочих благ для 

страны, но и как самодостаточной терри-

торией, требующей справедливых жизнен-

ных условий для своих народов [3]. По-

добную мысль развивает и А.Н. Пилясов: 

«Для позитивных преобразований в север-

ной периферии важнейшим среди них яв-

ляется лидерство и предприимчивость... 

Нельзя выиграть в конкуренции по прави-

лам центров, но можно и нужно творчески 

находить свои алгоритмы, свои решения, 

свои институты. Так, например, в этой ло-

гике «острова» северной таежной перифе-

рии могут стать новыми центрами россий-

ской духовности» [4, с.531]. 

Под северными регионами в настоя-

щей работе понимаются субъекты России, 

вся площадь которых согласно Постанов-

лению Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 

с последующими изменениями и дополне-

ниями относится к районам Крайнего Се-

вера или приравненным к нему местностям. 

Таковыми помимо Республики Коми яв-

ляются республики Карелия и Саха (Яку-

тия), Камчатский край, Архангельская, 

Магаданская, Мурманская и Сахалинская 

области, Ханты-Мансийский, Ямало-

Ненецкий, Ненецкий и Чукотский авто-

номные округа. Данному критерию также 

удовлетворяет Республика Тыва, но она 

исключена нами из рассмотрения, во-

первых, вследствие весьма малых показа-

телей финансовой деятельности, а, во-

вторых, из-за её резкой географической 

обособленности от остальных рассматри-

ваемых нами субъектов. 

Понятия «финансовые ресурсы пред-

приятия», их состав и структура остаются 

дискуссионными вопросами в современ-

ной экономической науке. Нам наиболее 

близка точка зрения, согласно которой под 
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финансовыми ресурсами предприятия сле-

дует понимать находящиеся в его распо-

ряжении собственные и привлеченные де-

нежные средства, направляемые на теку-

щие затраты и капитальные вложения с 

целью расширенного воспроизводства, а 

также на погашение обязательств перед 

кредиторами. Это есть статичная характе-

ристика финансовых ресурсов предприя-

тия на определённый момент времени. По-

добной точки зрения придерживаются, 

например, Грицюк Т.В., Котилко В.В. [5, 

с.62], а из зарубежных авторов – M. 

Broadbent и J. M. Cullen [6, с. 3]. 

С такой трактовкой также созвучны 

следующие научные определения. Так, 

С.П. Захарченков предлагает понимать под 

финансовыми ресурсами деньги во всех 

формах их проявления, а также любые ма-

териальные и нематериальные активы, вы-

раженные в денежном измерении и задей-

ствованные в процессе целенаправленного 

движения капитала [7]. П.А. Левчаев пола-

гает, что финансовые ресурсы – это «те-

кущие и потенциально возможные сред-

ства, которые при необходимости могут 

быть использованы как знаки распределя-

емой стоимости» [8, с. 47].  

Наряду с этим можно рассмотреть и 

динамичную характеристику финансовых 

ресурсов предприятия как потока денеж-

ных средств и материальных ресурсов в 

денежном выражении, при котором все по-

ступления являются притоком (формиро-

ванием), а отрицательные – оттоком (ис-

пользованием). В этом случае нужно ана-

лизировать ещё два бухгалтерских доку-

мента: отчёт о финансовых результатах и 

отчёт о движении денежных средств. 

Цель статьи заключается в выявле-

нии и оценке важнейших тенденций, 

наиболее существенных структурных 

сдвигов в финансах организаций. 

Изложение основного материала 

исследования. В настоящей статье мы 

ограничимся анализом общей величины и 

структуры источников финансовых ресур-

сов, а также изучением основных парамет-

ров их воспроизводства – оборачиваемости 

и рентабельности. 

Общая величина финансовых ресур-

сов российских предприятий за 2003-2016 

гг. увеличилась в 9,4 раза и достигла 318 

млрд руб. (табл. 1). 

Это весьма высокий темп роста. Для 

сравнения, деньги в результате инфляции 

за этот же период обесценились в 3,2 раза 

[9], номинальные доходы консолидиро-

ванного бюджета страны выросли в 6,3 ра-

за [10], валовой внутренний продукт в но-

минальном выражении – в 6,5 раза [11], 

доходы населения в текущих ценах – в 5,9 

раз [12], выпуск товаров и услуг по базо-

вым видам экономической деятельности в 

натуральном выражении – в 1,43 раза [11]. 

Следовательно, финансы предприятий 

росли в эти годы опережающими темпами 

относительно других ключевых компонен-

тов национальной экономики.  

Рост финансовых ресурсов предприя-

тий наблюдался ежегодно за весь анализи-

руемый период. Лишь в 2014 г. в результа-

те финансово-экономического кризиса бы-

ло отмечено снижение их общей величины 

на 8%, но уже по итогам 2015 г. положи-

тельная динамика восстановилась. В пери-

од кризиса 2008-2009 гг. подобного сни-

жения не наблюдалось. 

В региональной структуре финансов 

предприятий отмечены существенные 

сдвиги. Основной «точкой роста» в рас-

сматриваемый период стал город Москва, 

финансовые ресурсы зарегистрированных 

в ней предприятий выросли в 14 раз (в 

Санкт-Петербурге также выше среднего – 

почти в 11 раз), в остальных же регионах 

России – вдвое медленнее. В результате 

удельный вес столицы в корпоративных 

финансовых ресурсах страны увеличился с 

35 до 52%. 

Очевидно, что в эти годы происходи-

ла консолидация активов предприятий в 

единые структуры с федеральным подчи-

нением, например, в ходе реформы в энер-

гетике, скупки региональных предприятий 

центральними. Одновременно с этим шло 

повышение значимости финансовых орга-

низаций в финансировании предприятий, в 

частности, в результате развития лизинга и 

повышения значимости арендодателей в 

распоряжении имуществом. 
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Т а б л и ц а  1  

Финансовые ресурсы предприятий России в 2003-2016 гг., на конец года, млрд руб. 

Регионы 2003 2008 2013 2014 2015 2016 

Темп роста за 

2003-2016 гг., 

раз 

Россия 

в т.ч.: 

33 928 97 813 286 508 264 208 293 057 318 122 9,4 

Москва 11 821 47 482 182 076 139 921 151 585 165 201 14,0 

Россия без Москвы 22 108 50 331 104 432 124 287 141 472 152 921 6,9 

Северные регионы 4 235 7 689 14 037 17 276 20 493 22 406 5,3 

Республика Карелия 86 128 253 301 317 375 4,4 

Республика Коми 244 448 793 1 155 1 270 1 375 5,6 

Архангельская область 191 313 688 801 1 015 1 125 5,9 

Ненецкий АО 45 249 277 287 219 228 5,0 

Мурманская область 143 288 557 606 660 697 4,9 

Ханты-Мансийский АО 2 277 3 630 6 475 8 023 9 524 9 707 4,3 

Ямало-Ненецкий АО 582 1 369 2 767 3 535 4 316 5 282 9,1 

Республика Саха 329 774 1 246 1 407 1 602 1 877 5,7 

Камчатский край 86 125 222 249 273 323 3,7 

Магаданская область 61 93 270 312 352 387 6,4 

Сахалинская область 111 209 358 462 801 867 7,8 

Чукотский АО 81 63 131 137 145 162 2,0 

Источник: разработано автором на основании [1] 

 

Финансовые ресурсы предприятий 

Севера России за 2003-2016 гг. росли ещё 

медленнее, нежели в других регионах 

страны (даже без учёта Москвы): всего 

лишь в 5,3 раза. Причиной тому «стягива-

ние» финансовых потоков к собственни-

кам и заимодавцам из центральных горо-

дов России и из-за рубежа, вялое развитие 

обрабатывающих и энергетических произ-

водств, продолжающийся отток населения 

(за исключением ХМАО и ЯНАО). 

В Республике Коми объём финансо-

вых ресурсов предприятий увеличился за 

рассматриваемый период в 5,6 раз. Это не-

сколько выше среднего значения по север-

ным территориям, но существенно ниже 

среднероссийского. Причиной тому поми-

мо вышеназванных является отсутствие в 

регионе капиталоёмких производственных 

проектов, постепенный переход многих 

предприятий от самостоятельного хозяй-

ствования к интеграции в различные хол-

динги. Так, например, объём финансовых 

ресурсов энергетики за этот период увели-

чился в регионе всего на 60% (по России – 

почти на 500%). 

В отраслевой структуре финансовых 

ресурсов предприятий за анализируемый 

период произошли некоторые изменения 

(рис. 1). 

Так, снизилась доля добычи полез-

ных ископаемых с 8,9 до 7% при увеличе-

нии удельного веса обрабатывающих про-

изводств с 15,6 до 16,9% и строительства с 

4,4 до 5,7%, что неплохо. Вместе с тем, 

уменьшилась доля транспорта на 4,2%, 

энергетики – на 2,8%, а также сельского 

хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 

на 0,9%, что вызывает некоторую тревогу. 

Одновременно очень существенно вырос 

удельный вес операций с недвижимостью, 

аренды и предоставления услуг в этих об-

ластях, а также финансовой деятельности – 

суммарно с 23,7 до 31,2%. Исходя из этого, 

в целом по стране за данный период мож-

но отметить движение в сторону постин-

дустриальной экономики, хотя не совсем 

однозначное, но всё же заметное из сни-

жения доли «материального» производства 

и увеличения посреднических отраслей и 

услуг. 
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Рис. 1. Распределение финансовых ресурсов предприятий России по видам экономической 

деятельности в 2003 и 2016 гг., % 

Источник: розрпботано автором на основании [1] 

 

На Севере в первую очередь обраща-

ет на себя внимание очень высокая доля 

добывающих производств, которая к тому 

же увеличивается – с 51,7 до 53,9%. Нара-

щивание удельного веса добывающих 

предприятий в этот период отмечалось по-

чти во всех северных регионах, даже в Ар-

хангельской области (с 1 до 7%), Камчат-

ском крае (с 4 до 7%), Республике Карелия 

(с 7 до 22%) и Чукотском АО (c 2 до 61%), 

в которых она всегда была невелика. Это 

свидетельствует о сохранении и даже уси-

лении ресурсно-экспортного характера хо-

зяйства высокоширотных субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Наряду с этим на Севере отмечается 

снижение удельного веса транспорта и 

связи (с 5,5 до 5,1%) и энергетики (с 5,9 до 

3,9%), что соответствует общероссийской 

тенденции. Позитивным является сохране-

ние удельного веса сельского хозяйства, 

рыболовства и рыбоводства на уровне око-

ло 1,5% благодаря активной государствен-

ной поддержке почти во всех северных 

территориях. 

Существенным изменением является 

снижение на Севере удельного веса фи-

нансовой деятельности и операций с не-

движимостью, аренды и предоставления 

услуг – суммарно с 20,7 до 13,5%, о при-

чинах чего уже говорилось выше. 

Республика Коми по своей отрасле-

вой структуре примерно соответствует 

большинству северных территорий. 

Наиболее заметным изменением за иссле-

дуемый период в ней стало резкое увели-

чение удельного веса добывающей про-

мышленности – почти вдвое.  Это связано 

не только с «уходом» активов других от-

раслей в центральные города, но и с реаль-

ным опережающим инвестированием 

средств в нефтедобычу. С точки зрения 

краткосрочных интересов это вполне объ-

яснимо: данная отрасль даёт наиболее вы-

сокие дивиденды. Но с позиции перехода к 

постиндустриальной ресурсосберегающей 

экономике тут очевиден регресс в сторону 

старого технологического уклада. Тем бо-

лее что темп роста активов обрабатываю-

щих производств в Республике за этот пе-

риод отставал от добывающих почти вдвое 

– 5,3 против 9,9 раз (в целом по России 

картина была обратной: 10,2 против 7,4 

раза). Подобная диспропорция не редкость, 

она была присуща практически половине 

регионов страны. 

Для сравнения: в главной нефтяной 

провинции России Ханты-Мансийском АО 

активы добывающих предприятий за 2003-

2016 гг. выросли всего в 4,3 раза, а обраба-

тывающих – в 14,1 раза, рыболовства и 

рыбоводства – в 100 раз! Сходную тенден-

цию можно было наблюдать в Татарстане, 
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Башкортостане, Пермском крае и других 

субъектах, последовательно приверженных 

идее инновационного развития. Это хоро-

ший пример диверсификации экономики, 

постепенного ухода от выгодной, но страте-

гически малоперспективной ресурсной зави-

симости. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований.  

Итак, обзор основных показателей 

управления финансовыми ресурсами в эко-

номике России за 2003-2016 гг. позволяет 

сделать следующие выводы. 

– за данный период финансовые ресур-

сы предприятий увеличивались очень быст-

рыми темпами, значительно опережая дру-

гие ключевые компоненты финансовой си-

стемы России; 

– при общем позитивном влиянии на 

экономику страны, данный рост имел неко-

торые отрицательные черты: значительное 

усиление централизации финансовых ресур-

сов предприятий в г. Москве; преимуще-

ственное наращивание капитала в финансо-

вой деятельности и операциях с недвижи-

мым имуществом, аренде и предоставлении 

услуг; первостепенная опора на кредиты и 

займы при снижении доли собственного ка-

питала; уменьшение эффективности исполь-

зования средств, проявляющееся в снижении 

оборачиваемости активов; сохранение на 

низком уровне декларируемой рентабельно-

сти активов большинства видов деятельно-

сти, кроме добычи полезных ископаемых; 

– в результате финансово-

экономического кризиса существенного со-

кращения общей величины финансовых ре-

сурсов предприятий не наблюдается, 

уменьшается в основном их спекулятивная 

составляющая. Несмотря на внешнеэконо-

мические санкции и ограниченные возмож-

ности отечественной банковской системы, 

продолжается рост значимости кредитов и 

займов в формировании капитала предприя-

тий. Однако из-за падения выручки проис-

ходит замедление оборачиваемости активов 

и некоторое снижение рентабельности, ко-

торое быстро компенсируется девальвацией 

рубля. Кризис оказывает оздоровительно-

стимулирующее влияние на сельское хозяй-

ство, рыболовство и рыбоводство, обрабаты-

вающие производства и, наоборот, приводит 

к ухудшению результатов в финансово-

арендном и гостинично-ресторанном бизне-

се. Рост неплатежей в кризисный период 

имеет место, но он очень невелик по сравне-

нию с кардинальным снижением объёма 

просрочек относительно 2004 г.; 

– в регионах Севера России прирост 

финансовых ресурсов предприятий происхо-

дил гораздо медленнее, чем в целом по 

стране. При этом в отраслевой структуре 

происходило существенное увеличение и без 

того весьма большой доли добывающих 

производств при снижении удельного веса 

практически всех остальных отраслей, кроме 

торговли и сельского хозяйства. Северные 

регионы существенно уступают среднерос-

сийским показателям по оборачиваемости 

активов, но превосходят по рентабельности 

всвязи с большей капиталоёмкостью и ори-

ентацией на экспорт продукции. 

– противоречивость развития финансо-

вых ресурсов предприятий Республики Коми 

состоит в опережающем росте активов до-

бывающих производств при «стягивании» 

капитала других отраслей в федеральные 

структуры, повышенном удельном платных 

заёмных средств при недостаточности соб-

ственного капитала, высокоамплитудных 

колебаниях оборачиваемости активов из-за 

неосмотрительной политики экстенсивного 

роста в периоды предкризисного «перегре-

ва» экономики, больших межотраслевых и 

временных неравномерностях в рентабель-

ности активов вследствие доминирования 

добывающих предприятий и их слабой ори-

ентации на интересы региона. 

Исходя из этих наблюдений, приорите-

том экономической политики России и её 

северных регионов на среднесрочную пер-

спективу, на наш взгляд, должно стать раз-

витие ориентированных на внутренний 

спрос базовых отраслей реального сектора за 

счёт собственных источников финансирова-

ния. У северных регионов России должна 

сложиться собственная, не конкурирующая 

напрямую с другими территориями пара-

дигма постиндустриального развития. Мы 

предлагаем строить её на идее чистоты в 

широком смысле этого слова: внутренней 

дисциплины и целеустремлённости человека, 

святости семейных отношений, социальной 

справедливости, бережного отношения к 

природе и к здоровью, воздержания в мате-

риальных интересах в противовес потреби-

тельству, преобладания социальных и не-

коммерческих инноваций над техническими, 

опоре в развитии преимущественно на соб-
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ственные силы с минимизацией платных 

кредитов. 
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 Міжнародні економічні відносини 

УДК 338.242:502.34 

РЕПКИН С. Б. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ В СПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматривается спорт как современный социально-экономический феномен, с учетом 

его уникальности и места в общественном разделении труда. С одной стороны, спорт всегда является 

органичной составной частью национальной экономики каждой страны и тем самым содержит в себе 

характерные признаки ее экономической модели. С другой — спорт естественным образом глубоко 

интегрирован в международную финансово-экономическую систему через деятельность междуна-

родных спортивных федераций, спортивных соревнований, спортивных лиг. Формирование устойчи-

вой экономической модели в спорте каждой страны может быть обеспечено только на основе синтеза 

закономерностей и особенностей функционирования как национальных, так и международных эко-

номических систем. Предложен своеобразный «гибридный» подход способен создать оптимальные 

условия для многоканального целевого финансирования спорта; реализации рыночных принципов и 

международных стандартов деятельности спортивных организаций; создания качественных спортив-

ных продуктов. 

Ключевые слова: спорт, институциональный подход, рыночная модель, спортивная лига, фи-

нансово-экономическая система, оптимальне условия. 
 

Постановка проблемы. Активная 

коммерциализация спорта, превращение его 

в один из наиболее динамично развиваю-

щихся видов бизнеса актуализируют иссле-

дования в области экономики и финансов 

спортивных организаций. Высокая социаль-

ная и политическая значимость физической 

культуры и спорта обусловливает активное 

участие государства в финансировании дея-

тельности спортивных организаций. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Наиболее ярким примером ли-

беральной рыночной экономики являются 

США [1,2].  

Следует отметить, что спорту как осо-

бому виду бизнеса присущ целый ряд осо-

бенностей. К числу основных можно отнести 

следующие: 

- в качестве товара (объекта купли-

продажи) в спорте могут выступать непо-

средственно зрелище, участники зрелища 

(спортсмены), объекты спортивной инфра-

структуры, спортивная атрибутика и целый 

ряд других предметов; 

- высокая степень непредсказуемости 

спортивных результатов и, следовательно, 

рисков, связанных с инвестициями в спорт; 

- большая продолжительность так 

называемых жизненных циклов тех предме-

тов (спортивная инфраструктура) и субъек-

тов (спортсменов и тренеров), которые могут 

выступать в качестве сферы приложения ин-

вестиций и объектов купли-продажи [9]. Так, 

например, подготовка одного профессио-

нального спортсмена занимает, как правило, 

не менее 5–10 лет; 

- большая капиталоемкость спорта в 

части финансовых, материальных и трудо-

вых затрат; 

- необходимость поддержания разветв-

ленной специальной инфраструктуры спорта 

(медицинское обеспечение, спортивный ин-

вентарь, специальные средства транспорта и 

др.). 

Эти и многие другие факторы обу-

словливают факт значительного участия в 

спортивном бизнесе государства и обще-

ственных организаций. 

Нередко полностью за государствен-

ный счет содержится целый ряд видов спор-

та. В связи с этим возникает проблема эф-

фективного использования выделяемых 

бюджетных средств. 

Цель статьи – отобразить институци-

ональные основы функционирования ры-

ночной модели в спорте Республики Бела-

русь. 
Изложение основного материала ис-

следования. Спорт как целостное явление 

представляет собой синтез двух взаимосвя-

занных составных элементов: 

- детско-юношеский спорт, основной 

задачей которого выступает обучение моло-

дых людей основам спортивного мастерства; 

- профессиональный или спорт высших 

достижений. 
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Характерной особенностью экономики 

современного спорта является то, что он фи-

нансируется как государством, так и за счет 

частных инвесторов. 

Как правило, государство принимает 

участие в финансировании двух компонен-

тов единого спортивного движения — дет-

ско-юношеского и профессионального спор-

та (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.  Организационная структура управления спортом в Республике Беларусь 

Источник: обобщено автором на основании [6,7,11,12] 

 

В связи с этим важным условием эф-

фективности целевого использования бюд-

жетных ассигнований, выделяемых государ-

ством, служит, во-первых, рациональное 

распределение средств госбюджетных фи-

нансовых потоков между детско-юношеским 

и профессиональным спортом, и, во-вторых, 

четкость правового и финансово-

экономического механизма перехода 

спортсмена из «детского», непрофессио-

нального, во взрослый, профессиональный, 

спорт. 

В настоящее время экономическое 

управление как взрослым, так детским спор-

том осуществляется с учетом основных 

направлений развития спорта в Республике 

Беларусь. Они содержат методологическую 

основу построения системы взаимодействия 
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организаций физической культуры и спорта 

и предназначены для осуществления дея-

тельности государственных органов и обще-

ственных организаций по обеспечению раз-

вития игровых видов спорта. 

Наиболее любимыми народом, зрелищ-

ными, коммуникативными и доступными 

средствами физической культуры и спорта, 

развивающими физические, эстетические и 

нравственные качества личности, способ-

ствующими организации досуга населения, 

профилактике заболеваний, воспитанию 

подрастающего поколения, являются игро-

вые виды спорта. 

Во всем мире спортивные игры тради-

ционно представляют собой популярные ви-

ды спорта среди всех категорий населения. 

Система игровых видов спорта — 

часть национальной физической культуры и 

спорта, олимпийского движения Республики 

Беларусь, представляющая собой совокуп-

ность физкультурно-спортивных и иных ин-

ститутов, правил и процедур, применяемых 

на благо личности и общества. 

Развитие игровых видов спорта отвеча-

ет социальной направленности политики 

нашего государства, стимулирует создание 

новых рабочих мест, совершенствование зре-

лищной индустрии, имеющей большое эко-

номическое значение. 

Достижения в игровых видах спорта 

служат мощным импульсом международно-

го сотрудничества, формирования привлека-

тельного образа нашей страны на междуна-

родной арене, а победы белорусских спортс-

менов способствуют росту патриотизма, 

гражданственности, гордости за страну, об-

ласть, город, коллектив. 

Современная мировая практика свиде-

тельствует о высокой популярности игровых 

видов спорта. По массовости развития в 

странах мира игровые виды занимают веду-

щие позиции. Например, членами междуна-

родных федераций по хоккею являются 70 

стран, по футболу — 208, баскетболу — 217, 

волейболу — 220 стран. 

Игровые виды спорта наиболее попу-

лярны на Олимпийских играх. На их долю 

приходится более 10 % программы олимпи-

ад. Реализоваться в этих видах спорта стре-

мятся все страны. Олимпийские игры, чем-

пионаты мира показали, как высок уровень 

конкуренции, как непросто, даже при нали-

чии школ и традиций, завоевать призовые 

места. 

При разработке стратегии развития 

спортивных игр в Республике Беларусь 

необходимо учитывать совокупность следу-

ющих факторов: 

1) рост роли спортивных игр как фак-

тора совершенствования природы человека и 

общества, уникального механизма оздоров-

ления людей способом самореализации чело-

века, а также средства борьбы против асоци-

альных явлений, что немаловажно в условиях 

происходящих негативных демографических 

процессов; 

2) органическое сочетание и объедине-

ние усилий государственных, общественных 

и частных организаций, учреждений, клубов 

и социальных институтов по развитию фут-

бола, хоккея и других игровых видов спорта, 

что является признаком их важной роли в 

системе ценностей современной культуры; 

3) совершенствование моделей разви-

тия спортивных игр в новых экономических 

и правовых отношениях, что, с одной сторо-

ны, способствует росту получаемых клубами 

доходов (от посещения и трансляции матчей, 

продажи клубной атрибутики), а с другой — 

росту получаемых государством средств в 

виде налогов, направляемых на развитие 

инфраструктуры игровых видов спорта; 

4) ускорение модернизации и строи-

тельства современных футбольных стадио-

нов, ледовых дворцов, других спортивных 

арен для игр (Беларусь здесь не является ис-

ключением), технического перевооружения 

спортивной индустрии и налаживания мас-

сового производства конкурентоспособной 

продукции для спортивных игр, создания 

благоприятных условий для развития малых 

предприятий, выпускающих эту продукцию; 

5) растущая популярность националь-

ных команд на Олимпийских играх, чемпио-

натах мира и континентов, а также клубных 

команд на континентальных кубках, которая 

отражает фундаментальные сдвиги в совре-

менной культуре и стимулирует процессы 

глобализации. 

Существуют два основных подхода к 

развитию игровых видов спорта: 

1) коммерческо-спортивный; 2) спортивно-

коммерческий. 

Основу первого подхода составляет 

стремление к максимальным доходам и при-

были, а непосредственно спортивная дея-

тельность и спортивный результат рассмат-

риваются лишь как средство достижения це-
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ли. Этот подход превалирует в американ-

ском профессиональном спорте. 

При втором подходе, более характер-

ном для европейского региона и Республики 

Беларусь, на первый план выдвигается спор-

тивный результат. Острота спортивной 

борьбы выступает приоритетным моментом 

и обязательным условием спортивного биз-

неса. Развитие игровых видов при таком 

подходе в обязательном порядке предусмат-

ривает финансовую поддержку со стороны 

государства. 

Анализ системы формирования нацио-

нальных команд в странах, лидирующих по 

развитию игровых видов спорта, свидетель-

ствует о прямой связи между силой клубов и 

силой национальных команд [10,12]. Расши-

рение географии сильных клубов повышает 

напряженность внутренних чемпионатов, 

создает здоровую конкуренцию, что в свою 

очередь способствует качественной подго-

товке высококвалифицированных спортсме-

нов. Таким образом, основным комплекту-

ющим звеном национальных команд являет-

ся клуб. 

Развитие клуба находится в прямой за-

висимости от финансирования. Существуют 

различные формы их финансирования. В од-

них клубах основная  

организационно-финансовая деятельность 

осуществляется через учредителей  

и генерального спонсора, в других (част-

ных) — из личных средств владельца или 

средств, полученных от реализации про-

граммы развития клуба, а третьим суще-

ственную помощь в финансировании оказы-

вают региональные государственные органы. 

В среднем система игровых видов 

спорта составляет одну четвертую часть бе-

лорусского спорта. Любителей же игровых 

видов спорта у нас в стране насчитывается 

свыше одного миллиона человек. 

Правовую основу системы игровых 

видов спорта составляют Закон Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте», 

Указ Президента Республики Беларусь «Об 

оказании поддержки организациям физиче-

ской культуры и спорта» от 15.04.2013 г. № 

191 [8]. 

Еще одной проблемой является отсут-

ствие у подавляющего большинства учебно-

спортивных учреждений собственной мате-

риально-технической базы. Из более 280 

учебно-спортивных учреждений, культиви-

рующих игровые виды спорта, только 25 % 

располагают своими учебно-спортивными 

базами. 

К факторам, отрицательно влияющим 

на развитие клубных команд и, следователь-

но, на игровые виды спорта, можно отнести 

следующие: 

1) неумение руководства большинства 

хоккейных и футбольных клубов эффектив-

но применять мощный рычаг государствен-

ной поддержки для развития собственной 

инфраструктуры и, наоборот, недостаточная 

поддержка ряда баскетбольных, волейболь-

ных, гандбольных и других игровых клубов, 

участвующих в чемпионатах Республики 

Беларусь, со стороны местных исполнитель-

ных и распорядительных органов; 

2) недостаточное финансирование, от-

сутствие собственной, материально-

технической базы, низкий уровень проведе-

ния чемпионатов не позволяет клубным ко-

мандам успешно участвовать в Европейских 

кубках и, как следствие, миграция игроков в 

зарубежные клубы; 

3) сокращение ресурсного потенциала 

и заинтересованности в развитии спортив-

ных команд по игровым видам спорта в си-

стеме Министерства образования Республи-

ки Беларусь и Федерации профсоюзов Бела-

руси; 

4) отсутствие юридического статуса у 

ряда спортивных клубов и низкий уровень 

профессионализма тренеров клубных ко-

манд; 

5) слаборазвитая спортивная инду-

стрия по производству конкурентоспособной 

продукции для игровых видов спорта, про-

блемы обеспечения дошкольных, общеобра-

зовательных, специализированных учебных 

заведений современным инвентарем и обо-

рудованием (мячи, клюшки, специальная 

обувь и др.). 

Факторами, отрицательно влияющими 

на выступления национальных команд, яв-

ляются следующие: 

1) отсутствие качественного пополне-

ния национальной команды игроками из 

клубных команд; 

2) недостаточное финансирование и 

научно-техническое обеспечение системы 

подготовки национальных команд к между-

народным соревнованиям; 

3) преждевременный отъезд в зару-

бежные клубы молодых перспективных 

спортсменов — кандидатов в национальную 

команду; 
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4) отсутствие материально-

технической базы для проведения междуна-

родных соревнований. 

Говоря о перспективах и путях разви-

тия игровых видов спорта в Республике Бе-

ларусь, можно отметить, что для ускорения 

темпов развития игровых видов спорта 

необходимо в первую очередь достичь высо-

кого уровня их массовости среди различных 

категорий граждан (дети, подростки и моло-

дежь). 

Экономическую основу системы со-

ставляют средства республиканского и 

местного бюджетов, Фонда социальной за-

щиты населения, направляемые на содержа-

ние специализированных учебно-

спортивных учреждений, отделений училищ 

олимпийского резерва, центров олимпий-

ской подготовки; средства организаций, ока-

зывающих систематическую поддержку 

футбольным и хоккейным клубам во испол-

нение соответствующих указов Президента; 

средства местных бюджетов на частичное 

(до 40 %) финансирование расходов клубов 

по игровым видам спорта во исполнение со-

ответствующего постановления Правитель-

ства; иные источники, предусмотренные за-

конодательством. 

Существующая экономическая модель 

управления игровыми видами спорта в зна-

чительной степени несет в себе черты диф-

фузности. Для нее характерно довольно су-

щественное распыление как прямого, так и 

косвенного бюджетного финансирования как 

по вертикали (госбюджет, областные, рай-

онные, городские и местные бюджеты), так и 

по горизонтали (виды спорта, федерации, 

спортивные клубы). С точки зрения целост-

ности спорт необходимо рассматривать как 

единый комплекс, основу которого состав-

ляет взаимосвязь детско-юношеского спорта, 

финансируемого главным образом за счет 

госбюджета, и взрослого спорта как особой 

разновидности коммерческой деятельности, 

где помимо государственных средств актив-

но присутствует частное финансирование. 

Поэтому в спорте важное значение имеет 

эффективность механизма экономического 

взаимодействия государства и бизнеса в 

форме государственно-частного партнерства. 

Анализ этого взаимодействия с точки зрения 

средств, инвестируемых государством во 

взрослый и детско-юношеский спорт, свиде-

тельствует о том, что отрицательной чертой 

нынешней экономической модели развития 

спорта является не замкнутость кругооборо-

та бюджетных ресурсов, поступающих в от-

расль (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема экономического взаимодействия в спорте 

Источник: обобщено автором на основании [6,7,11,12] 

 
Это нарушает органическое строение 
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в детско-юношеском спорте, лишает, таким 
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содержание спортивных 

школ 
Финансирование 

Игроки 

Обмен законодательно 

не отрегулирован,  

поэтому не является 

эквивалентным 

ДЮСШ 
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образом, взрослый спорт полноценной кон-

курентной подпитки в лице молодых 

спортсменов. Все это приводит к потере вы-

сококвалифицированных тренерских кадров, 

сокращению набора талантливой молодежи 

в детско-юношеские школы, провоцирует 

инвестиции не в отечественных спортсменов, 

а в поиск (импорт) их за рубежом. Такая 

экономическая модель высокозатратна и 

ориентирована не на «накопление» и «капи-

тализацию», а на «проедание» и «потерю 

стоимости». 

Представляется необходимым прове-

сти замену такой модели экстенсивного раз-

вития современной моделью интенсивного 

развития, основанной на классических ры-

ночных принципах взаимодействия участни-

ков рынка. Для этого предлагаются следую-

щие меры: 

1. Функционально разделить участни-

ков взаимодействия в спорте на группу, 

формирующую спрос (заказчик, клиент, фи-

нансирующая сторона), и группу, формиру-

ющую предложение (подрядчик, исполни-

тель, сторона, предлагающая услугу на спор-

тивное зрелище). 

2. Сконцентрировать финансовые ре-

сурсы государства, во-первых, в детско-

юношеском спорте; во-вторых, отказаться от 

выделения бюджетных средств на текущее 

содержание взрослых спортивных команд и 

перевести их использование в форму призо-

вых выплат за результаты, достигнутые в 

спортивных соревнованиях; в-третьих, мак-

симально коммерциализировать взрослый 

спорт, сделав его привлекательной сферой 

для инвестиций и развития за счет частных 

средств, а в качестве приоритетной формы 

организовывать взрослые соревнования, 

схожие с Лигой чемпионов; в-четвертых, 

жестко и прозрачно закрепить за государ-

ственными детско-юношескими школами и 

тренерами права на подготовленных ими 

спортсменов; в-пятых, передавать молодых 

спортсменов, успешно закончивших ДЮСШ, 

во взрослые коммерческие спортивные клу-

бы и лиги только на возмездной и подкон-

трольной обществу основе; в-шестых, раз-

решить частным инвесторам, содержащим 

спортивные клубы, тратить призовые сред-

ства, полученные от государства, на приоб-

ретение спортсменов в государственных 

детско-юношеских спортивных школах. 

В наиболее общем виде принципиаль-

ная схема такой экономической модели си-

стемы управления спортом представлена на 

рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Предлагаемая схема экономического взаимодействия в спорте 

Источник: обобщено автором на основании [6,7,11,12] 
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Преимуществами предлагаемой моде-

ли являются концентрация государственных 

средств в сфере детско-юношеского спорта, 

что в полной мере соответствует целям и за-

дачам государства как института власти, 

формирование полноценного рынка в сфере 

спорта как особого вида бизнеса, придание 

замкнутости государственным средствам и 

гарантии их возмещения за счет покупки 

спортсменов частными инвесторами, синтез 

территориального и ведомственного исполь-

зования бюджетных средств, выделяемых 

государством на спорт, простая и прозрачная 

система стимулирования тренеров за подго-

товку высококлассных спортсменов. 

Не менее важным условием для по-

строения эффективной модели управления 

спортом является оптимизация организаци-

онной структуры проведения спортивных 

соревнований как по вертикали — от детско-

юношеских игр до взрослых коммерческих 

турниров, так и по горизонтали — по видам 

спорта в территориальном разрезе. В этих 

условиях прежде всего необходимо найти те 

структуры, которые бы объединяли все сто-

роны, заинтересованные в развитии того или 

иного вида спорта, которые бы наделялись 

широкими правами и концентрировали мак-

симально персонифицированную ответ-

ственность за достигнутые результаты в 

спортивных соревнованиях на представи-

тельных международных форумах. Очевид-

но, что такими структурами должны стать 

спортивные федерации по культивируемым 

видам спорта. При этом не менее важно, 

чтобы существовал механизм координации 

совместных действий федераций во всех 

правовых, технологических, экономических 

и иных аспектах с органами государственно-

го управления (министерствами, ведомства-

ми), территориальными структурами власти 

(исполнительные комитеты), частными ин-

весторами, спортивными клубами, организа-

торами соревнований (лигами), ведомствен-

ными спортивными организациями, обще-

ственными организациями. В соответствии с 

институционализируемой единой компакт-

ной иерархией управления видом спорта 

должно осуществляться и распределение 

бюджетных средств. Структурная экономи-

ческая модель организации управления иг-

ровыми видами спорта, которая, на наш 

взгляд, отражает целостность спортивной 

отрасли в соответствии с реализуемыми 

функциями, целями развития, полномочиями, 

финансовыми ресурсами участников, пред-

ставлена в наиболее общем виде на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная экономическая модель организации управления  

игровыми видами спорта 

Источник: обобщено автором на основании [6,7,11,12] 
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Предлагаемая модель образно инте-

грирует в себе следующие характерные эле-

менты и механизмы их взаимодействия в 

рамках единой системы управления игровы-

ми видами спорта: 

1. Вид спорта как целостный объект 

управления структурируется по трем основ-

ным уровням: детско-юношеский, молодеж-

ный и студенческий спорт, взрослый про-

фессиональный спорт. 

2. Спортивная федерация выступает в 

качестве общей системообразующей струк-

туры, полностью отвечающей за развитие 

данного вида спорта на территории Респуб-

лики Беларусь и обеспечивающей организа-

цию сквозной системы соревнований по всей 

вертикали от детских соревнований до ком-

мерческих соревнований профессионалов 

(взрослые лиги, чемпионаты, кубки и т.д.). 

3. Приоритетными направлениями гос-

ударственного финансирования являются 

ДЮСШ различного ведомственного (Мини-

стерство образования, Министерство спорта 

и туризма, Министерство обороны, добро-

вольные спортивные общества и т.д.) и тер-

риториального (исполкомы) подчинения. На 

уровне детско-юношеского спорта государ-

ство финансирует текущее содержание спор-

тивных школ. 

4. Взрослый профессиональный спорт 

организуется только на коммерческой осно-

ве, рассматривается как особый вид рынка и 

специфической сферы инвестиций с доми-

нирующим финансированием текущего со-

держания (оплата труда игроков, тренеров, 

транспортные и тому подобные расходы) 

профессиональных спортивных клубов за 

счет средств частных инвесторов и спонсо-

ров. 

5. На уровне организации взрослых 

коммерческих спортивных соревнований 

профессионалов государственная финансо-

вая поддержка носит исключительно целе-

вой характер и направляется на следующие 

нужды: 

- выплата призовых спортивным клу-

бам по итогам участия в соревнованиях; 

- выплаты за результаты работы с бо-

лельщиками, вклад в популяризацию вида 

спорта, повышение его общественного ими-

джа и престижа; 

- использование заработанных призо-

вых на оплату покупки молодых спортсме-

нов, подготовленных в государственных 

детско-юношеских спортивных школах. 

6. Подготовленные в государственных 

ДЮСШ молодые спортсмены передаются во 

взрослый коммерческий спорт на возмезд-

ной основе и оплачиваются профессиональ-

ными клубами за счет заработанных госу-

дарственных призовых средств, тем самым 

включаются в единый кругооборот государ-

ственные средства и создаются условия для 

их частичной или полной окупаемости. 

7. Призовые государственные фонды 

рассматриваются как финансовые ресурсы, 

за которые ведется борьба с частными спор-

тивными клубами во время соревнований. 

8. Размеры призовых государственных 

фондов должны быть такими, чтобы они по-

крывали значительную часть текущих рас-

ходов частных инвесторов, вложивших свои 

средства даже в те спортивные клубы, кото-

рые не заняли высоких мест. Это будет слу-

жить определенной гарантией для инвесто-

ров по возмещению средств, вложенных в 

содержание спортивного клуба. Это важно 

еще и с точки зрения поддержания опреде-

ленного уровня конкурентоспособности са-

мих соревнований, так как для их зрелищно-

сти должно быть вполне определенное ми-

нимальное количество участников. 

9. Основным источником доходов 

частных спортивных инвесторов должна 

быть продажа прав на игроков. Клубам 

необходимо проявлять заинтересованность в 

такой организации тренировочного и сорев-

новательного процессов, которые будут спо-

собны обеспечивать рост мастерства игроков 

и, как следствие, увеличение их стоимости, а 

продажа которых впоследствии и будет со-

ставлять тот чистый экономический пред-

принимательский интерес, ради которого 

инвесторы будут готовы вкладывать свои 

капиталы в данный вид спорта. 

10. Принципиальным моментов фи-

нансирования взрослых профессиональных 

клубов является примерное равенство их те-

кущих бюджетов. Это необходимо для со-

здания схожих условий по оплате труда иг-

роков (максимальный уровень зарплат), что 

будет способствовать выравниванию класса 

команд, а значит, повысит непредсказуе-

мость результатов игр, рост зрелищности и 

интереса со стороны болельщиков.  

11. Такое звено системы управления и 

организации соревнований, как молодежный 

и студенческий спорт жизненно необходимо 

для создания условий (площадки), которая 

будет служить своеобразным трамплином 
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для передачи игроков во взрослый спорт и 

важна для увеличения стоимости молодых 

игроков, а также для более точных и объек-

тивных оценок их реальной рыночной стои-

мости. Это звено системы управления спор-

том может финансироваться государством в 

минимальных объемах для снабжения игро-

ков спортивной формой, ежедневного пита-

ния и т.д. 

12. Следует предусмотреть юридиче-

скую возможность закрепления определен-

ной «вечной» доли прав на игроков (хотя бы 

1–3 %) за государственными ДЮСШ и лич-

но подготовившими их тренерами для обес-

печения стимулирования качественной рабо-

ты на ранних стадиях, когда и закладывают-

ся основы мастерства, без которых невоз-

можно развитие игроков в последующие 

взрослые периоды их карьеры. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Предложенная организаци-

онно-экономическая модель системы управ-

ления игровыми видами спорта направлена, 

во-первых, на институционализацию рыноч-

ных принципов, во-вторых, на концентра-

цию и усиление целевого использования 

государственных ресурсов, выделяемых на 

спорт, в-третьих, на стимулирование при-

влечения средств частных инвесторов [23, 70, 

100, 181]. Она ориентирована на создание 

устойчивого рыночного развития спортив-

ной отрасли на основе государственно-

частного партнерства и взаимодействия, а 

также на эффективное функционирование 

игровых видов спорта на долгосрочной ос-

нове. 
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Репкін С. Б. 

Інституційні основи функціонування ринкової моделі в спорті і науки України 

У статті розглядається спорт як сучасний соціально-економічний феномен, з урахуванням його 

унікальності і місця в суспільному поділі праці. З одного боку, спорт завжди є органічною складовою 

частиною національної економіки кожної країни і тим самим містить в собі характерні ознаки її еко-

номічної моделі. З іншого - спорт природним чином глибоко інтегрований в міжнародну фінансово-

економічну систему через діяльність міжнародних спортивних федерацій, спортивних змагань, спор-

тивних ліг. Формування стійкої економічної моделі в спорті кожної країни може бути забезпечено 

тільки на основі синтезу закономірностей і особливостей функціонування як національних, так і між-

народних економічних систем. Запропоновано своєрідний «гібридний» підхід здатний створити оп-

тимальні умови для багатоканального цільового фінансування спорту; реалізації принципів і міжна-

родних стандартів діяльності спортивних організацій; створення якісних спортивних продуктів. 

Ключові слова: спорт, інституційний підхід, ринкова модель, спортивна ліга, фінансово-

економічна система, оптимальні умови. 
 

Repkin S. 

Institutional foundations of functioning the market model in the sports of Belarus 

The article considers sport as a modern socio-economic phenomenon, taking into account its unique-

ness and place in the social division of labor. On the one hand, sport is always an integral part of the national 

economy of each country and thus contains the characteristic features of its economic model. On the other 

hand, sport is naturally deeply integrated into the international financial and economic system through the 

activities of international sports federations, sports competitions, sports leagues. The formation of a sustaina-

ble economic model in the sport of each country can be achieved only on the basis of the synthesis of laws 

and features of the functioning of both national and international economic systems. The original "hybrid" 

approach is proposed to create optimal conditions for multi-channel targeted financing of sports; implemen-

tation of market principles and international standards of sports organizations; creating high-quality sports 

products. 

Keywords: sport, institutional approach, market model, sports league, financial and economic system, 

optimal conditions. 
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УДК 338.242:502.34  

УСОСКИЙ В. Н. 

 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА  

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА БЕЛАРУСИ В 2010-2016 ГГ. 

 
В статье исследуется экономика Республики Беларусь, относящаяся к категории малой откры-

той экономики. На постсоветском пространстве считается, что в Беларуси действует своеобразная 

модель социально-экономического развития, что отражает термин социально-ориентированная ры-

ночная экономика (СОРЭ). В статье проводится анализ принципов построения и механизмов функ-

ционирования специфической модели экономики Беларуси в 2010-2016 гг. Особое внимание уделяет-

ся трем последним годам, так как экономика страны находится в состоянии стагфляции. Депрессив-

ный спад ВВП начался со второй половины 2014 г., сопровождаясь высокой двухзначной инфляцией. 

В статье исследуются макроэкономические тенденции страны и функционирование денежных рын-

ков, а также оценивается регулирующее воздействие правительства Республики Беларусь и Нацио-

нального банка на макросистему и обслуживающие ее денежные рынки, которые находятся под воз-

действием сильной турбулентности международных рынков.  

Ключевые слова: малая открытая экономика, социально-ориентированная рыночная экономи-

ка, квази-рынок, депрессия, стагфляция, макросистема, денежные рынки. 
 

Постановка проблемы. В экономике 

Беларуси происходил рост ВВП в 2010 г. – 

7,7%; 2011 – 5,5; 2012 – 1,7; 2013 – 0,9; 2014 

г. – 1,7%. Необходимо отметить, что в 

стране в 2011 г. был сильный валютный кри-

зис, созданный во многом неверной полити-

кой государства. В условиях благоприятной 

мировой конъюнктуры, при которой рост 

ВВП в экономике США в 2010 г. составил 

3 %, а в 2011 г. – 1,7 % государство избрала 

политику форсированной экспансии. За 1 

квартал 2011 г. ВВП Беларуси вырос на 

10,9 %. Проведение в 2011 г. государством 

мягкой денежно-кредитной и бюджетно-

финансовой политики привело к деструкции 

экономики и глубокому валютному кризису. 

Экономика испытала шок скачкообразной 

девальвации рубля почти в 3 раза (293 %). 

Рубль рухнул с 3020 р./долл. (20.03.2011) до 

8850 р./долл. (14.11.2011). Одновременно 

инфляция подпрыгнула до трехзначных ве-

личин, ее индекс составил 208,7 % (декабрь 

2010 г. к декабрю 2011 г.). В итоге в 2011 г. 

цена роста ВВП в 5,5% оказалась сверхдоро-

гой.  

Несмотря на то, что в 2014 г. совокуп-

ный рост ВВП составил 1,7%, с середины 

этого года начался его спад, который про-

должался в течение 2-го полугодия. Эконо-

мика Беларуси вошла в состояние депрессии, 

которая продолжается почти три года. В 

2015 г. спад ВВП составил 3,8%, в 2016 г. – 

2,6%.  ВВП в 2016 г. достиг 47,8 млрд. долл. 

Правительство прогнозирует снижение ВВП 

в 2017 г. на 0,5-1%. За январь-февраль 2017 г. 

падение ВВП составило 1 % относительно 

уровня ВВП в январе-феврале 2016 г.  

Динамика ВВП основных торговых 

партнеров Беларуси – субъектов российской 

и европейской экономики в 2014–2016 гг. 

была неблагоприятна для национальной эко-

номики страны. Негативное влияние на рост 

ВВП оказывает сокращение как потреби-

тельского, так и инвестиционного спроса, 

что связано со снижением реальных доходов 

граждан и неудовлетворительно финансово-

го состояния предприятий. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. При невысокой конку-

рентоспособности белорусских предприятий 

у них происходит вымывание оборотного 

капитала и снижение рентабельности. Рента-

бельность продаж в 2016 г. составила 7,3 % 

(7,6 % за 2015 г.), а рентабельность реализо-

ванной продукции 9,2 % (9,4 % за 2015 г.). 

Доля убыточных предприятий в 2016 г. со-

ставила 19 % (в % к общему числу предпри-

ятий). Чистая прибыль предприятий в 2016 г. 

достигла 4,304 млрд. руб., их убыток 2,549 

млрд. руб., на покрытие которого из гос-

бюджета было направлено 1,939 млрд. руб. 

Причина кризиса экономики страны заклю-

чается в неэффективности госсектора. Дина-

мика начисленной среднемесячной заработ-

ной платы (2010-2016) отражает цикличе-

ское развитие экономики и удары валютного 

кризиса (2011, 2014-2015). Так в декабре 

2010 г. она составила – 515 долл.; в декабре 

2011 г. – 340; в декабре 2012 г. – 522,6; в де-

кабре 2014 г. – 480; в декабре 2016 г. – 408 
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долл. Реальные располагаемые денежные 

доходы граждан снижаются (2010 г. взят за 

100%): 2013 г. – 116,3%; 2014 – 100,9; 2015 – 

94,1; 2016 г. – 92,7 %.  Рост оплаты труда в 

условиях роста ВВП превышает ее произво-

дительность, при спаде ВВП происходит 

объективная коррекция между ними. Несо-

ответствие между оплатой труда и произво-

дительностью труда создает диспропорции 

между производством и потреблением. 

Цель статьи – отобразить реальные 

тенденции развития денежно-кредитной по-

литики экономики и Национального банка 

Беларуси в 2010-2016 гг. 

Изложение основного материала ис-

ледования. У граждан и предприятий со-

храняются негативные ожидания относи-

тельно тенденций развития экономики. Не-

благоприятная конъюнктура для бело-

русских экспортеров накладывается на тен-

денцию к падению инвестиций в основной 

капитал (2010 г. взят за 100%): в 2013 г. – 

113,8%; 2014 – 107,2%; 2015 – 86,9%; 2016 – 

71,6%. 

Внешнеторговое сальдо товаров и 

услуг в экономики страны в 2008 г. состав-

ляло минус 4,652 млрд долл.; 2009 – минус 

5,608; 2010 – минус 7,500; 2011 – минус 

1,209; 2012 – плюс 2,834; 2013 – минус 2,341; 

2014 – минус 0,489; 2015 – минус 0,121; 2016 

– минус 0,027. Четвертый квартал 2014 г. и 

1-3 кварталы 2015 г. были отмечены усиле-

нием турбулентности внешней международ-

ной среды, что значительно ухудшило со-

стояние экономики Беларуси. В этот период 

времени Нацбанк избрал режим грязного 

плавания валютного курса, стремясь под-

держивать высокий уровень положительных 

процентных ставок преимущественно эко-

номическими методами регулировать уро-

вень валютного курса, продавая и покупая 

валюту. 

Множественный валютный курс рубля 

и его применение в экономике Беларуси с 

1992 г.  

Экономика страны в 2014-2015 гг. ис-

пытала сильное давление со стороны несба-

лансированных международных рынков, что 

проявилось в 4-м квартале 2014 г. и августе 

2015 г. Нацбанк ввел 19.12.2014 г. адми-

нистративные ограничения на денежном 

рынке. 30-процентный комиссионный сбор 

должны были платить физические и юриди-

ческие лица желающие купить наличную и 

безналичную валюту на всех сегментах ва-

лютного рынка. Освобождались от уплаты 

30% налога на биржевые операции на торгах 

Белорусской валютно-фондовой биржи 

(БВФБ) только операции для расчетов по 

товарам, покупаемым за счет бюджетных 

средств. По существу государство ввело си-

стему множественных валютных курсов 

рубля. Для обеспечения предложения валю-

ты на денежном рынке была увеличена нор-

ма обязательной продажи экспортерами ва-

лютной выручки с 30 до 50%.  

Традиционно государство широко 

применяет систему административных мето-

дов управления экономикой страны, основ-

ными элементами которой является перерас-

пределительный механизм и администра-

тивный контроль над товарными ценами. 

Самым неадекватным административным 

элементом, подрывающим конкурентоспо-

собность субъектов экономики и ограничи-

вающим возможность корректно считать 

эффективность их деятельности, является 

режим множественных валютных курсов 

рубля. В 1991–2002 гг. и в 2011 г. белорус-

ская экономика функционировала в ус-

ловиях активного применения государством 

системы множественных валютных курсов 

рубля, что привело к следующим негатив-

ным последствиям. Объективно единый ва-

лютный рынок страны не существовал, так 

как функционировало множество не связан-

ных друг с другом сегментов валютного 

рынка. В противовес официальному рынку 

сформировался «черный» валютный рынок. 

Действовала сеть нелегальных финансовых 

посредников, торгующих наличной и безна-

личной валютой на всех сегментах рынка, 

проводивших валютный арбитраж. В эконо-

мике нарушалась сбалансированность роста 

ВВП, так как система множественных ва-

лютных курсов рубля закрепляла значи-

тельные диспропорции на нестабильных и 

хаотически функционирующих сегментах 

рынков. Государство вело постоянную и 

бесперспективную борьбу со спонтанной 

непредсказуемостью несбалансированных 

денежных и товарных рынков, распадавших-

ся на множество не связанных друг с другом 

сегментов.  

Характерной чертой функционирова-

ния денежного рынка в 1991–2002 гг. являл-

ся «рваный» темп девальвации валютного 

курса рубля. Периоды относительно «спо-

койного» плавного снижения курса рубля, 

как правило, сменялись взрывным ускорени-
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ем его падения, что вело к мгновенным из-

менениям валютного курса рубля. В корот-

кий период времени осуществлялись много-

численные удачно проводимые спекулятив-

ные атаки на рубль. Мизерная величина чи-

стых иностранных активов (ЧИА) Нацбанка 

вынуждал его прибегать к постоянному ад-

министративному вмешательству в процесс 

функционирования денежного рынка, ис-

пользуя стандартный набор административ-

ных инструментов. По этой причине с за-

видным постоянством государство воссозда-

вало систему множественных валютных 

курсов рубля, что свидетельствовало о внут-

ренней неустойчивости экономики страны и 

хаотичному накоплению значительных дис-

пропорций. Эти тенденции обуславливали 

высокие темпы гиперинфляции и девальва-

ции рубля в лихие 90-е годы XX века и в не 

менее нестабильные годы начала XXI века. 

До августа 2008 г. конъюнктура внеш-

них рынков была благоприятна для белорус-

ских товаров, что позволило экономике Бе-

ларуси, наращивая внешние долги увеличи-

вать ВВП. Однако наступление мирового 

кризиса вызвало внешний шок, который 

начался с августа 2008 г. и привел к резкому 

спаду экспортной валютной выручки. Волна 

мирового экономического кризиса в 2008-

2009 гг., накрывшая экономику Беларуси, 

привела к вынужденному проведению пра-

вительством жесткой программы под кон-

тролем МВФ (1.01.2009 – 1.04.2010). Есте-

ственным следствием кризиса стала ниспа-

дающая волна экономического цикла в бело-

русской экономике – рост ВВП в 2009 г. со-

ставил 0,2 %, что находится в рамках стати-

стической погрешности. Первая волна кри-

зиса (сентябрь 2008 г. – июль 2009 г.) вызва-

ла сильную спекулятивную атаку на рубль, 

однако была успешно преодолена. Причем 

экономика Беларуси не испытала тех деваль-

вационных потрясений, которые произошли 

в ней во время следующего валютного кри-

зиса в 2011 г. В соответствии с программой 

МВФ stand-by в январе 2009 г. – марте 2010 г. 

были ужесточены бюджетно-финансовая и 

денежно-кредитная политика, что имело по-

зитивные последствия для финансового 

оздоровления экономики. К августу 2009 г. 

удалось сбалансировать валютный рынок и 

улучшить структуру широкой денежной 

массы (ШДМ или М3). Спекулятивная атака 

на рубль была успешно подавлена, так как 

государству удалось провести в начале 2009 

г. незначительную 20-процентную девальва-

цию рубля, а затем удерживать валютный 

курс рубля на стабильном уровне. При этом 

Нацбанк продал в 2009 г. на валютном рын-

ке 2,073 млрд долл. Девальвация рубля на 

20 % оказалась хорошей ценой за восстанов-

ления сбалансированности денежного рынка. 

Тем самым государству относительно деше-

во удалось «успокоить» первую волну фи-

нансово-экономического кризиса в 2009 г. за 

2,073 млрд долл., по сравнению с обвалом 

рубля в 2011 г., когда Нацбанк продал 4,568 

млрд долл. Валютный кризис 2011 г. привел 

к деструкции деятельность субъектов по 

причине проведения Нацбанком и прави-

тельством страны безответственной денеж-

но-кредитной и бюджетно-финансовой по-

литики. 

За 2014 г. на всех сегментах валютного 

рынка сложилась следующая структура ва-

лютных операций. Банки-нерезиденты купи-

ли иностранной валюты на 479 млн долл. 

Предприятия купили 495 млн долл. Банки-

резиденты продали 85 млн долл. Однако са-

мыми активными покупателями валюты ока-

зались граждане, которые купили ее на 1,314 

млрд дол. Всего же на всех сегментах ва-

лютного рынка было куплено 2,274 млрд 

долл. 

Внешнеторговое сальдо товаров и 

услуг в 4-м квартале 2014 г. стало отрица-

тельным и составило в октябре 2014 г. – ми-

нус 105 млн долл., в ноябре 2014 г. – минус 

128 млн долл., в декабре 2014 г. – минус 869 

млн долл. На валютном рынке сложилась 

однонаправленная тенденция превышения 

спроса на валюту над ее предложением, что 

означало разворачивание атаки на нацио-

нальную валюту. Если в ноябре спрос на ва-

люту составлял в среднем 5 млн долл. в день, 

то во второй половине декабря его динамика 

стала критической: 33 млн долл. (16.12.2014), 

66 млн долл. (17.12.2014), 80 млн долл. 

(18.12.2014).  Граждане начали активно сни-

мать срочные рублевые депозиты из банков: 

18 декабря было изъято 2 трлн р., а 19 де-

кабря – 0,9 трлн р. Через обменные пункты 

банков граждане купили: 33 млн долл. 

(14.12.2015); 66 (15.12.2015); 80 (16.12.2015); 

75 (17.12.2015); 150 (18.12.2015), 250 млн 

долл. (19.12.2015). Правительство и Нацбанк, 

утратив рычаги экономического регулирова-

ния денежного рынка, были вынуждены 

19.12.2015 г. ввести комплекс чрезвычайных  

административных и экономических мер 
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направленных на пресечение спекулятивной 

атаки на рубль. 

Введенные государством жесткие ад-

министративные валютные и рублевые огра-

ничения носили временный характер. Адми-

нистративные ограничения по сжатию ажио-

тажного спроса на валюту при резком со-

кращении РДБ и РДМ, а также рост рубле-

вых процентных ставок выполнили свои 

чрезвычайные функции. Нацбанк избрал 

путь постепенного снятия административ-

ных ограничений. Используя ограничения, с  

помощью которых был административно 

жестко сокращен спрос на валюту на торгах 

БВФБ, Нацбанк за короткое время скачкооб-

разно девальвировал курс рубля. С третьей 

декады декабря 2014 г. и по середину авгу-

ста 2015 г. Нацбанк провел контролируемую 

девальвацию рубля к доллару. Однако во 

второй половине августа 2015 г. вновь про-

изошло падение курса белорусского рубля к 

доллару на 15%, евро на 18,7% и российско-

му рублю на 4,1%. Эта вспышка на валют-

ном рынке была обусловлена спекулятив-

ным падением международных финансовых 

рынков. За 2015 г. девальвация белорусского 

рубля к доллару составила 56 % с 11900 

р./долл. (1.01.2015) до 18569 р./долл. 

(1.01.2016), к евро на 40,4 % с 14460 р./евро 

(1.01.2015) до 20300 р./ евро (1.01.2016), к 

российскому рублю на 23,2% с 207 

BRB/RUB (1.01.2015) до 255,33 BRB/RUB 

(1.01.2016). 

Для того, чтобы остановить спекуля-

тивную атаку на национальную валюту На-

цбанк резко повысил ставку рефинансирова-

ния с 20% (была установлена 13.08.2014 г.) 

до 25% (9.01.2015). Был также введен меха-

низм привязки валютного курса бело-

русского рубля к корзине валют, в которой 

удельный вес российского рубля увеличен 

до 40 %, а весовые доли доллара и евро сни-

жены до 30% по каждой твердой валюте. 

Этот механизм привязки белорусского рубля 

к корзине валют реализовывался на основе 

операционного правила проведения валют-

ных интервенций, предусматривающих ми-

нимизацию продажи валюты Нацбанком и 

обеспечение динамики валютного курса 

рубля с учетом спроса и предложения на ва-

лютном рынке с одновременным ограниче-

нием волатильности стоимости корзины ва-

лют в течение торговой сессии. Если на тор-

гах БВФБ спрос превышает предложение по 

всем трем торгуемым иностранным валютам, 

то стоимость корзины валют растет и наобо-

рот. 

После проведения январской девальва-

ции рубля необходимость в существовании 

30-процентного налога на биржевые опера-

ции на торгах БВФБ исчезла. Поэтому он 

был отменен 8.01.2015 г. Комиссионный 

сбор с граждан и предприятий (30 %), поку-

пающих наличную и безналичную валюту на 

внебиржевом рынке был отменен 9.01.2015 г. 

Нацбанк отменил 26.01.2015 г. установлен-

ный для банков верхний предел рублевых 

процентных ставок по срочным депозитам 

граждан (не выше 50 %). С 20.03.2015 г. бы-

ли сняты ограничения на функционирование 

межбанковского валютного рынка, а также 

отменены ограничения по кредитованию в 

иностранной валюте юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, имеющих 

валютную выручку. Норма обязательной 

продажи валютной выручки экспортерами 

была последовательно снижена сначала с 50 

до 40 % (25.02.2015), а затем с 40 до 30 % 

(1.04.2015). По мере нормализации состоя-

ния валютного рынка 1.09.2016 г. норма обя-

зательной продажи валютной выручки экс-

портерами была уменьшена с 30 до 20 %. 

В период 2013-2016 гг. правительство 

проводит жесткую бюджетно-финансовую 

политику, которая позволила достичь про-

фицита консолидированного госбюджета: 

2013 г. – 0,2% ВВП; 2014 – 1,0; 2015 – 1,8; 

2015г.  – 1,3% ВВП. Размер доходов гос-

бюджета составляет: 2013г. – 28,2% ВВП; 

2014 – 27,2; 2015 – 29,6; 2015г.  – 30,3% ВВП.    

Депрессия протекает при двухзначном 

уровне инфляции, которая последовательно 

снижается (2012 г. – 21,8%; 2013 – 16,5; 2014 

– 16,2; 2015 – 12; 2016 г. – 10,6%). В марте 

2017 г. относительно марта 2016 г. инфляция 

составила 6,4% (при целевом значении в 9% 

на 2017 г.). Спад ВВП и высокая инфляция 

являются критерием продолжающейся де-

прессии экономики страны. Прирост РДМ за 

2016 г. составил 19,4%, что свидетельствует 

о проведении Нацбанком умеренно-жесткой 

денежно-кредитной политики.  

Для сравнения приведем данные о 

приросте РДМ в условиях безудержной кре-

дитной экспансии в апреле-декабре 2010 г., 

которая привела к обострению диспропор-

ций в экономике. До 1.04.2010 г. Беларусь 

выполняла очень жесткую программу МВФ 

(1 год и 3 месяца), которая началась 

1.01.2009 г. В 2010 г. при росте ВВП в 7,6 %, 
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рост банковских активов подскочил до 53 %. 

Неустойчивый циклический характер разви-

тия экономики страны отражает динамика 

прироста рублевой денежной массы (РДМ). 

Рост РДМ в 2007 г. составил 35 %, 2008 – 

22,5; 2009 – 0,95; 2010 г. – 27,5 %. Инфляция 

в 2007 г. составила 12,1 %; 2008 –  13,3; 2009 

–  10,1; 2010 г. – 9,9 %. Монетарное сжатие в 

2009 г. помогло на год восстановить пропор-

ции в экономике страны. Впервые в истории 

Беларуси в 2009 г. показатель М0 (наличные 

деньги в обращении) уменьшился в номи-

нальном выражении, а рост РДМ оказался 

самым низким (0,95 %) с 1992 г., так как 

Нацбанк сократил рублевую денежную базу 

(РДБ) в 2009 г. на минус 631 млн руб.  

На внутреннем валютном рынке со-

храняется чистое предложение инвалюты, в 

основном за счет ее продажи населением. 

Сбалансирован спрос и предложение валюты 

на сегменте рынка предприятий, что отража-

ет тенденции во внешней торговле (2015-

2016).  

Средняя процентная ставка по новым 

депозитам граждан в рублях за декабрь 2016 

г. составила 14,3 %, а предприятий – 8,6 %. 

Средняя процентная ставка по новым креди-

там в рублях уменьшилась за 2016 г. на 12,8 % 

и составила 20,5 %, а по новым кредитам в 

СКВ упала до 8,3 %. Однако из-за высокого 

уровня вмешательства государства в эконо-

мику продолжается поддержка государ-

ственных предприятий через систему льгот-

ного кредитования. Поэтому с учетом льгот-

ных каналов финансирования ставка по всем 

рублевым кредитам в декабре 2016 г. соста-

вила 12 %.  

В отраслевой структуре занятости про-

исходят определенные изменения. Однако 

они затрагивают только внешнюю количе-

ственную сторону явлений – изменения в 

численности работающих в различных от-

раслях народного хозяйства. Проводимые 

государством в 1992–2016 гг. структурные 

сдвиги в целях технологического переосна-

щения производства явно недостаточны, 

особенно принимая во внимание взрывной и 

интенсивный технологический рывок в раз-

витых странах мира. Несмотря на негатив-

ные демографические тенденции развития, 

экономика Беларуси в целом обеспечена 

трудовыми ресурсами. Однако ввиду того, 

что в обществе подорван механизм расши-

ренного воспроизводства населения, а также 

невысок уровень эффективности использо-

вания факторов производства, перспективы 

развития экономики Беларуси ухудшаются. 

Казалось бы, наоборот, ухудшение демогра-

фических тенденций в развитии страны 

должно было бы стимулировать рост эффек-

тивности использования факторов производ-

ства, в первую очередь направленного на 

укрепление человеческого потенциала (пе-

реобучение работников для обслуживания 

новых технологий, рост производительности 

труда, получение навыков и опыта в исполь-

зовании современного высокопроизводи-

тельного капитала). Однако позитивных 

тенденций здесь не наблюдается.  

Между правительством страны и МВФ 

существуют серьезные разногласия по пово-

ду проведения структурной перестройки 

экономики, на чем настаивает МВФ при об-

суждении перспектив сотрудничества МВФ 

с Беларусью. Поэтому кредитная поддержка 

с ее стороны после завершения программы 

по финансовой стабилизации экономики Бе-

ларуси (2009 г. - 1 квартал 2010 г.) более не 

осуществляется. Объективно требуется про-

ведение программы реструктуризации пред-

приятий и банков, реализация которой мо-

жет позволить создать долгосрочные усло-

вия для восстановления экономического ро-

ста. 

Нефтегазовый конфликт между стра-

нами обострился в 2016 г. после мирового 

падения цен на энергоносители. Минск 

назвал справедливой цену на поставляемый 

в Беларусь российский газ в размере 73 долл. 

за 1 тыс. куб. м. Россия настаивала 

на соблюдении действующего контракта: 

цена Ямала плюс транзит, хранение 

и реализация на местном рынке. Контракт-

ная цена в 2016 г. составляла 132 долл. за 1 

тыс. куб. м. Российский газ для Беларуси с 

1.01.2017 г. подорожал на 6,81%, т.е. до 

141,1 долл. За 1 тыс. куб. м. Ранее при цене в 

132 долл. 1 тыс. куб. м. Беларусь платила 

107 долл. 

Во 2-м полугодии 2016 г. Россия сни-

зила в Беларусь поставки нефти в 2 раза. По 

концерну Белнефтехим они упали на 5,5 млн. 

тонн. Собственная добыча нефти в Беларуси 

составляет 1,6 млн. тонн. Для нужд внутрен-

него рынка страны необходимо 7 млн. тонн 

нефти и 24 млн. тонн для полной загрузки 

двух нефтеперерабатывающих заводов. 

Переговоры глав государств России и 

Беларуси (3.04.2017 г.) привели к позитив-

ным результатам в затянувшемся нефтегазо-
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вом споре. Так на 2018 г. цена на газ соста-

вит 129 долл. за 1 тыс. куб. м., в 2019 г. – 127 

долл. за 1 тыс. куб. м. С середины апреля 

2017 г. восстановлен объем поставок нефти 

на уровне 24 млн. тонн. Сумма неурегулиро-

ванного текущего долга Беларуси перед Рос-

сией за поставки газа на апрель 2017 г. до-

стигла 726 млн. долл., которые оплатил 

Нацбанк. Камнем преткновения в нефтегазо-

вом споре между странами стал проблема 

необходимости и возможности введения 

равных условий хозяйствования для бело-

русских и российских предприятий (единые 

цены на энергоносители, налоги, система 

таможенного регулирования и т.д.). Однако, 

на данном этапе интеграционного процесса 

между Беларусью и Россией существует 

жесткое расхождение позиций сторон, пре-

одолеть которые пока не представляется 

возможным.  

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, валовой 

внешний долг страны на 1.01.2017 г. состав-

ляет 37,567 млрд долл. (из них государ-

ственный долг – 22,382 млрд долл.), пред-

ставляя собой серьезную проблему для стра-

ны, так как он начал интенсивно расти де-

сять лет назад во время жесткого газового 

спора между Россией и Беларусью. Фунда-

ментальными проблемами экономики Бела-

руси являются невысокая конкурентоспо-

собность товарного экспорта, большая зави-

симость от ввоза сырья и энергоносителей из 

России по растущим для Беларуси с 2007 г. к 

мировому уровню ценам, к которым бело-

русские предприятия не могут прирастить 

достаточно высокий уровень добавленной 

стоимости, используя выпуск более конку-

рентоспособной продукции. Темпы роста 

расходов госсектора на импортные товары 

превышают темпы роста экспортной валют-

ной выручки. Невысокая эффективность 

предприятий имеет своим следствием, как 

правило, хронически высокий уровень отри-

цательного чистого экспорта, что компенси-

руется большими ценовыми субсидиями, 

которые имеются по импортным российским 

энергоносителям. Действие данного фактора 

временно смягчает проблемы экономики Бе-

ларуси. Особенно в период экономического 

роста (2000–2008) экономика Беларуси рабо-

тала в благоприятных условиях, потребляя 

российские энергоносители по льготным це-

нам. Например, в 2006 г. когда мировая цена 

на газ достигла 293 долл. за 1 тыс. куб.м. 

Россия продавала Беларуси газ по цене 47,8 

долл. Льготный порядок газовых поставок 

для Беларуси существовал до января 2007 г. 

После газового конфликта между Россией и 

Беларусью по взаимной договоренности це-

на на газ стала ежегодно повышаться. В 2008 

г. мировая цена на газ достигла 409 долл. за 

1 тыс. куб. м., а Беларусь платила 128 долл. 

В 1991–2009 гг. страна платила в 3–7 раз 

меньше мировых цен на газ. На 2012 г. рос-

сийские цены на газ составляли 165,6 долла-

ра за 1 тыс. куб.м.  

Поэтапный подъем цен на энергоноси-

тели Россией с 2007 г. приводит к поэтап-

ному уменьшению российских субсидий. В 

итоге падающие ценовые субсидии при-

шлось замещать стремительным наращива-

нием валового внешнего долга (на 1 января 

разных лет): 2006 г. – 5,128 млрд долл.; 2007 

– 6,844; 2008 – 12,497; 2009 – 15,154; 2010 –

22,06; 2011 – 28,401; 2012 – 34,023; 2013 – 

33,766; 2017 г. – 37,567 млрд долл. Финансо-

вая стабилизация экономики, достигнутая в 

2016 г. должна быть дополнена структурной 

перестройкой отраслей для того, чтобы 

предприятия могли наладить выпуск совре-

менной конкурентоспособной продукции, 

продаваемой на мировом рынке.  
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Усоський В. М. 

Грошово-кредитна політика національного банку Білорусії в 2010-2016 гг. 

У статті досліджується економіка Республіки Білорусь, що відноситься до категорії малої від-

критой економіки. На пострадянському просторі вважається, що в Білорусі діє своєрідна модель соці-

ально-економічного розвитку, що відображає термін соціально-орієнтована ри¬ночная економіка 

(Соре). У статті проводиться аналіз принципів побудови і механізмів функ¬ціонірованія специфічної 

моделі економіки Білорусі в 2010-2016 рр. Особлива увага приділяється трьом останнім рокам, так як 

економіка країни перебуває в стані стагфляції. Депресивний спад ВВП почався з другої половини 

2014 р супроводжуючись високою двухзначной інфляцією. У статті досліджуються макроекономічні 

тенденції країни і функціонування фінансових ринків, а також оцінюється регулюючий вплив уряду 

Республіки Білорусь і Національного банку на макросистему і обслуговуючі її фінансові ринки, які 

знаходяться під впливом сильної тур-булентності міжнародних ринків. 

Ключові слова: мала відкрита економіка, соціально-орієнтована ринкова економіка, квазі-ринок, 

депресія, стагфляція, макросистема, грошові ринки.. 
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Money-credit policy of the national bank of Belarus in 2010-2016 

The article examines the economy of the Republic of Belarus, which is classified as a small open 

economy. In the post-Soviet space, it is believed that Belarus has a peculiar model of socio-economic devel-

opment, which reflects the term socially-oriented market economy (SORE). The article analyzes the princi-

ples of construction and mechanisms of the functioning of a specific model of the Belarusian economy in 

2010-2016. Particular attention is paid to the last three years, as the country's economy is in a state of stagfla-

tion. Depressive decline in GDP began in the second half of 2014, accompanied by a high two-digit inflation. 

The article examines the macroeconomic trends of the country and the functioning of money markets, as well 

as assesses the regulatory impact of the government of the Republic of Belarus and the National Bank on the 

macrosystem and the money markets that serve it, which are affected by the strong turbulence of internation-

al markets. 

Keywords: small open economy, socially-oriented market economy, quasi-market, depression, stagfla-

tion, macrosystem, money markets. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОГОЛОСИЛО ПРО НАМІР 

ШИРОКОЇ РЕФОРМИ ОСВІТНІХ ЗАКОНІВ 

 
   

28 вересня 2017 р. на базі Національ-

ного технічного університету «Київський  

політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-

ського» відбулася зустріч міністра освіти і 

науки України Лілії Гриневич з освітяна-

ми. Під час якої, міністр заявила, що з на-

буттям чинності нового закону «Про осві-

ту» (28 вересня 2017 р.) Міністерство осві-

ти і науки України розпочне широкомасш-

табну діяльність з оновлення законодавст-

ва в усіх сферах освіти.  

«Новий закон «Про освіту» – це за-

кон нових можливостей для усієї освіти в 

Україні від дошкілля і до освіти дорослих. 

Сьогодні для нас в цьому законі дуже важ-

ливою нормою є створення мостів між си-

стемою освіти і ринком праці, тому що 

освіта покликана створити можливості для 

розвитку особистості, підняти людський 

потенціал у країні і розвивати, відповідно, 

економіку України. Це стосується як про-

фесійної, так і вищої освіти. 

За словами міністра, разом із проек-

тами нових законів «Про загальну середню 

освіту», «Про професійну освіту», «Про 

освіту дорослих» та «Про дошкільну осві-

ту» також розроблятимуться зміни до за-

кону «Про вищу освіту». 

«Сьогодні, із набуттям чинності но-

вого закону «Про освіту», МОН розпочи-

нає широкомасштабну діяльність з онов-

лення законодавства в усіх сферах освіти», 

– додала міністр. Вона також зауважила, 

що лише прийняття закону недостатньо, 

адже жодна реформа не зможе відбутись 

без активної участі професійних спільнот. 

«Шановні колеги, реформи відбу-

дуться тільки через вас – тих, хто своєю 

щоденною працею чи з різних рівнів 

управління, чи з різних аудиторій та клас-

них кімнат працює з дітьми, учнями, вихо-

ванцями та студентами. Саме тому однією 

з ключових новел закону є підняття соціа-

льного статусу педагогічних працівників», 

– сказала Гриневич. 

 
Оскільки законопроект вводить у 

правове поле поняття неформальної та ін-

формальної освіти та створює умови для 

освіти дорослих, тож потенційно його но-

рми стосуються кожного громадянина 

України. 

Кожна реформа, що передбачає зміну 

всталених правил гри у своїй сфері неми-

нуче зачіпає не лише пропрагматичні інте-

реси, але цінності, емоції, у випадку освіти 

йдеться про особистісні межі та орієнтири. 

Обмеження терміну перебування од-

нієї людини на посаді керівника поши-

риться наразі буде поширюватися на всі 

заклади освіти. Одна особа зможе обира-

тися на посаду керівника (завідувача кафе-

дри, декана, ректора чи директора школи) 

не більше двох шестирічних термінів пос-

піль, а потім зможе працювати на іншій 

посаді в цій же установі або претендувати 

на керівництво в іншій установі. 

Щодо вищої освіти, то міністр зазна-

чила, що для отримання диплому бакалав-

ра студенти вчитимуться не чотири, а три 

роки. Натомість навчання в магістратурі 

стане довшим і триватиме два роки, зараз – 

півтора. Вступ у магістратуру здійснюва-

тиметься лише за підсумками ЗНО на кож-

ну спеціальність чи освітню програму. 

Крім того, Міністерство освіти і нау-

ки розпочинає роботу над проектом закону 

«Про фахову передвищу освіту». У профі-

льному відомстві зазначають, що розробка 

та ухвалення проекту документа передба-

чена нормами закону «Про освіту», який 

ухвалений на початку вересня. 

.

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
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З нагоди урочистої події в 

житті науково-обізнаної спільно-

ти – Дня народження видатного 

науковця, визнаного не лише на 

теренах Росії, а й далеко за її ме-

жами, Костянтина Вікторовича 

Павлова, вітаємо шановного юві-

ляра та присвячуємо сповідь про 

його блискавичний шлях до ви-

даної особистості та справжнього 

майстра свого діла!  

Костянтин Вікторович Павлов народився в м. 

Баку. У 1981 р він закінчів економічний факультет 

Московський державний університет ім. М. В. 

Ломоносова за фахом «Планування народного 

господарства» з присвоєнням кваліфікації «Економіст-

кібернетик». Однак здатності до дослідницької 

діяльності у Павлова К.В. проявилися ще в середній 

школі, що виразилося в здачі шкільних іспитів екстерном 

і дострокове звернення стягнення на його з 6-ого в 8-ий 

клас (це був всього другий випадок перекладу екстерном 

школяра в історії середньої школи Азербайджану за 

період її радянського розвитку), в досягнутих перемоги 

на республіканських і міських олімпіадах з математики 

та фізики. 

Після закінчення Московського державного 

університету ім. М.В. Ломоносова Павлов К.В. близько 

15 років працював в системі Російської Академії наук, де 

пройшов шлях від стажера-дослідника і молодшого 

наукового співробітника до завідувача сектором і головного наукового співробітника. 

Працював в Інституті економічних і міжнародних проблем освоєння океану 

Далекосхідного відділення АН СРСР, а з 1989 р – в Інституті економічних проблем 

Кольського наукового центру РАН. Потім 8 років (з 1995р.) Очолював Інститут ре-

нальних і національної економіки при Удмуртському державному університеті, після 

чого був запрошений для роботи в Белгородскій державний університет, де з 2003 

року працював завідувачем кафедрою світової економіки Білгородського державного 

університету. У 2009 році він повернувся до Іжевська і, в даний час працює 

проректором з наукової роботи в Іжевському інституті управління, а також 

професором в Іжевському державному технічному університеті ім. М.Т. Калашникова 

і в Російському університеті кооперації (Іжевський філія). 

 

Павлов  

Костянтин 

Вікторович 

доктор економіч-

них наук, профе-

сор, заслужений 

діяч науки 

Удмуртської 

Республіки, член 

Російського 

географічного 

товариства, член 

Міжнародної 

асоціації 

інституціоналістів, 

член Російської 

академії соціальних 

наук, член 

Міжнародної 

академії екології, 

член Академії 

безпеки людини і 

природи, член 

Академії праці і 

зайнятості, член 

Академії 

економічних наук 

України 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

3
(

2
7

)
/

2
0

1
7

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 134 - 

У 1988 р. К. В. Павлов захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічна 

ефективність працезберігаючих напрямків інтенсифікації виробництва (на прикладі 

рибної промисловості Далекого Сходу)» у Всесоюзному НДІ економіки рибного 

господарства, м. Москва; в 1993 р. захистив докторську дисертацію з економіки на тему 

«Інтенсифікація виробництва в умовах невизначенності економічного середовища» в 

Інституті соціально-економічних проблем РАН (з 1998 р. перейменований в Інститут 

проблем регіональної економіки РАН), м Санкт Петербург. У 1991 р йому присвоєно 

вчене звання «Старший науковий співробітник», а в 1998 р. – вчене звання професора. У 

2001 р. йому присвоїли звання «Заслужений діяч науки Удмуртської Республіки». 

Під його науковим керівництвом захищено близько 20 кандидатських і 3 

докторських дисертації економічного профілю. З 1993 р. Павлов К. В. є членом 

спеціалізованих учених рад по економіці, близько 5 років був заступником голови 

докторської спеціалізованої вченої ради в ІжДТУ. В даний час є членом спеціалізованої 

вченої ради в Російському університеті кооперації. Близько 50 раз опонував кандидатські 

і докторські дисертації з економіки. 

Ним опубліковано понад 650 наукових робіт, в тому числі близько 65 книг і 

більше 250 статей в центральних і зарубіжних журналах. Крім журналів «Регіональна 

економіка: теорія і практика», «Національні інтереси: пріоритети та безпеку» він також 

публікується в таких відомих журналах, як «Часопис економічних реформ», 

«Суспільство і економіка», «Економіст», «Питання статистики», «Людина і праця», 

«Проблеми теорії та практики управленія», «Економіка і управління», «Російське 

підприємництво», «Суспільні науки і сучасність», «Регіональна екологія», «Економічний 

вісник Донбасу», «Вісник економічної науки України» та багатьох інших. 

Павлов К.В. дійсний член Російського географічного товариства, заслуженний 

діяч науки Удмуртської Республіки, а також академік чотирьох громадських академій: 

Російської академії соціальних наук, Міжнародної академії наук екології, безпеки 

людини і природи (МАНЕБ), Академії праці і зайнятості і Академії економічних наук 

України. Крім цього, обраний членом Міжнародної асоціації інституціоналістів. Наразі є 

членом редколегії ряду журналов, рекомендованих ВАК Росії та України для здобувачів 

наукового ступеня доктора економічних наук, таких, як «Регіональна економіка: теорія і 

практика» (Москва, Видавничий дім «Фінанси і кредит»), «Вісник Хмельницького 

університету», «Регіональна екологія» (Санкт-Петербург, Видавництво РАН) і 

«Економічний вісник Донбасу» (Україна). Крім цього, він заснував і кілька років був 

головним редактором журналу «Проблеми регіональної економіки», що видається в 

Удмуртської державному університеті, який здобув грант Фонду Сороса у 

Всеросійському конкурсі журнальних проектів в вузах, який проходив в 1998 р. Був 

засновником і головним редактором журналу «Проблеми економіки і менеджменту», 

який кілька років видавався в Белгородському державному університеті. З моменту 

заснування науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ» професор  

К. В. Павлов прикрашає строінки практично кожного номеру журналу висвітленням 

результатів власної наукової школи, вистуючи постійним автором та зовнішним 

рецензентом видання. 
 

Вітаючи Костянтина Вікторовича з ювілеєм, хочеться щиро побажати  

йому й надалі такої ж невичерпаної енергії, творчої наснаги, 

оптимізму, нових наукових та життєвих здобутків, добра й благополуччя!
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ
 
 

 
 

Фіскальний простір сталого соціаль-

но-економічного розвитку держави: моно-

графія / за ред. А. І. Крисоватого. – Терно-

піль: ТНЕУ, 2016. – 420 с. 
 

У монографії досліджено теоретико-

методологічні підходи до формування фіскаль-

ного простору Української держави в умовах ро-

звитку світових інтеграційних процесів. 

Висвітлено теоретичну концептуалізацію 

фіскального простору держави. Розкрито про-

блематику використання фіскально-монетарних 

інструментів у забезпеченні сталого розвитку 

суспільства. Показано бюджетні дисбаланси 

фіскального простору України. Представлено 

реалії функціонування державних інституцій у 

фіскальному просторі України та євроінтегра-

ційний контекст митної політики України. Ос-

новний акцент зроблено на аналізі та формуванні 

концептуальних підходів до реформування по-

даткової, митної систем держави, сферах дер-

жавного управління у фіскальній царині, про-

блемних аспектах фіскального адміністрування. 

 Монографія призначена для наукових 

працівників, викладачів, аспірантів та студентів, 

державних службовців, у тому числі працівників 

фіскальної служби, економістів-практиків, а та-

кож усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної 

політики. 
 

 

 

 

 

Тулай О. О. Державні фінанси і ста-

лий людський розвиток: концептуальні 

домінанти та діалектична єдність : моног-

рафія / О. О. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. – 400 с. 

У монографії досліджено концептуальні 

засади функціонування державних фінансів та 

показано їхню роль у вирішенні проблем сталого 

людського розвитку. Проаналізовано сучасний 

стан та особливості бюджетного фінансування 

таких важливих складових соціальної сфери, як 

охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і 

соціальне забезпечення. Значну увагу приділено 

основним напрямкам державної фінансової 

підтримки охорони навколишнього природного 

середовища. Охарактеризовано перспективи ро-

звитку державного соціального страхування у 

контексті відтворення людського потенціалу. 

Монографія містить авторські погляди на склад-

ні діалектичні взаємозв’язки між державними 

фінансами і розвитком людського потенціалу та 

нові ідеї щодо перегляду усталених стереотипів 

для формування новітніх національних орієн-

тирів. 

Розраховано на науковців, викладачів, 

аспірантів і студентів економічних спеціально-

стей. Книга буде корисною також фахівцям-

практикам, державним службовцям та всім, хто 

прагне поглибити власні економічні знання. 
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Економічний суверенітет України: 

монографія / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, 

В. В. Юхименко, В. М. Костюченко та ін.; за 

заг. ред. А. А. Мазаракі та Т. М. Мельник. – 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 700 с. 
 

 

У монографії представлено наукову 

концепцію збереження економічного сувере-

нітету України в умовах посилення дисбалан-

сів у міжнародному економічному просторі. 

Розкрито механізми взаємодії України із 

суб’єктами глобальної економіки та визначе-

но напрямки посилення її міжнародного ста-

тусу на світових ринках товарів та послуг в 

умовах глобальної продовольчої та енергети-

чної кризи. Поглиблено теоретико-

методологічні засади забезпечення економіч-

ного суверенітету за умов високого рівня зов-

нішньої відкритості; досліджено детермінанти 

впливу на поточний стан. Обґрунтовано стра-

тегічні напрямки розвитку зовнішньо-

економічних відносин України, які забезпе-

чують посилення її міжнародної конкуренто-

спроможності та гарантують підтримку її еко-

номічного суверенітету. 

Призначено для науковців, викладачів, 

студентів, практичних працівників сфери зов-

нішньоекономічної діяльності, а також широ-

кого кола читачів. 
 

 

 

Тіньова міжнародна торгівля: мак-

роекономічна теорія та фіскальні 

наслідки для України: монографія / [Вдо-

виченко А. М ., Зубрицький А. І ., Рубцов О. 

М ., Семир’янов Д . Я., Серебрянський Д. 

М.]; за заг. ред. Д. М . Серебрянського. – К.: 

Алерта, 2017. – 202 с. 
 

Досліджено місце та значення офіційної 

зовнішньої торгівлі в економічному розвитку 

України. Оцінено масштаби заниження (зави-

щення) експортно-імпортних операцій та визна-

чено, як впливають такі процеси на макроеко-

номічні показники економіки України. Про-

аналізовано фіскальні та економічні наслідки 

зовнішньоторговельних розбіжностей при ім-

порті товарів в Україну. Доведено та оцінено на-

явність тіньового сектору у сфері зовнішньої 

торгівлі України. Описано типові схеми маніпу-

лювання митною вартістю товарів при їх 

експорті та імпорті. Виявлено сектори впливу та 

макроекономічні наслідки реалізації тіньових 

схем у міжнародній торгівлі. Проаналізовано 

окремі аспекти національних та світових трендів 

у механізмі протидії мінімізації та оптимізації 

оподаткування в міжнародній торгівлі. 

Видання розраховане на науковців, викла-

дачів, студентів, магістрантів, аспірантів, 

працівників міністерств та відомств, а також ши-

рокий загал читачів, які цікавляться проблемою 

тіньової міжнародної торгівлі. 
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«Часопис економічних реформ»: 
 висвітлення проблем соціально-економічного розвитку країни; 
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проблем сучасної економіки;  

 оприлюднення результатів досліджень у галузі економіки, 

менеджменту, організації виробництва та підприємництва;  
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льності; 

 надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам та 
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Рукописи статей, що будуть направлятися до журна-
лу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft 
Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf), 
написані українською мовою (або російською, чи англійсь-
кою – для громадян інших країн).  
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Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14;  
Міжрядковий інтервал 1,5.  
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Структура статті повинна відповідати Постанові 
Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. ("Бюле-
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 Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання даної проблеми, на які спираєть-

ся автор;  

 Виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким присвячується стаття. 

 Формулювання мети статті. 

 Виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

 Висновки з даного дослідження і перспективи по-
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до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється за 

стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень 

ВАК України № 5, 2009 р.). Перелік літератури – не мен-
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оригінала в дужках); У переліку літератури має бути не 

більше 20% посилань на джерела, авторами яких є автори 

статті. 
 
 

Пристатейний список літератури англійскою 
мовою (References) повинен бути оформлений   
згідно APA (the American Psychological 
Association), приклад надається! 

 
Окремою сторінкою наводять анотації (не менш 
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прізвище, ім’я авторів трьома мовами (українська,  
російська та англійська). 
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федри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), 

де працює автор, контактний телефон, електронна адреса, 

назва статті та обрана тематична рубрика;  

 довідка про зовнішнього рецензента (трьома мовами), 

у якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь і вчене звання, посада й організація, де працює ре-

цензент, його контактний телефон та обов’язково електрон-

на адреса; 

 витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або 

Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку; 

 супроводжувальна заява (за наявності співавторів – 

спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною ро-

зробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не 

знаходиться на розгляді в інших виданнях»; 

 переклад повного тексту статті англійською мовою 

(відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, моло-

ді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.). 

 



 

 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. 
 

 

Приклади  оформлення  переліку  літератури  в  статті  англійською  мовою (References): 

Standard for references conforms to requirements APA  (the  American  Psychological  Association) : 

http://www.apastyle.org/. 

  

Journal  articles  with  DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages. doi.  

e.g.  Monasturnyi, E.A. (2006). Innovative cluster. Innovations, 2,  38-43. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225.  

Journal  articles  without  DOI:  

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages.  

e.g. Monasturnyi, E.A., & Kulik, J.A. (2005). Social and economic development. Economy of Region, 3, 39-

52.  

Monasturnyi, E. A. & Kulik, J.A. & Nulif, K.L. (2008). Social and economic development. Economy, 3, 52-

67.  

  

Books:  

Author, A. A. (Year of publication). Title of book (Edition). Location: Publisher, pages.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster. Moscow: Nauka, 267.  

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.).(1997). Consequences of growing up poor. New York,  

NY: RussellSage Foundation, 350.  

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor, 680.  

  

Chapter in a book:  

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication).Title of chapter. In A. A. Editor & B. B.  

Editor (Eds.),Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.  

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster.In J. A. Kulik (Ed.), Innovations (pp. 12-21).  

Moscow: Nauka.  

  

Electronic sources (Web publications):  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article.Title of Online Periodical, volume 

number (issue number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/.  

e.g. Tatarkin А. I. (2013). Self-development of regional socioeconomic systems as the need for  

Russia’s federal development. Economy of Region, 4.Retrieved from 

http://economyofregion.com/archive/2013/47/2164/pdf/.  
 

Кожна стаття, представлена в редакцію, за наявності переліченого пакету документів, позитивної зовнішньої рецензії,  

друкується у найближчому випуску журналу, згідно розкладу тиражування журналу (див. таблицю), а саме чотири разу 

на рік (щокварталу). 

Поточний номер журналу 1 2 3 4 

Термін тиражування номеру журналу та опубіковання в мережі Internet 31.03 30.06 30.09 31.12 

Підсумковий строк надання статті до відповідного номеру журналу 20.02 20.05 20.08 20.11 

Шановні автори, будь ласка, не затримуйте строк надання матеріалов.  

Це стане підгрунтям якісної та швидкої публікації Вашої наукової праці! 
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