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БЛОГ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 

О с в і т н ь о - п р о ф е с і й н і  п р о г р а м и :  л о б і ю в а н н я  т а  в и ж и в а н н я …  

 
Сьогодні більшість вишів країни намагаються сформувати свої професійні про-

грами підготовки студентів економічного напряму відповідно до встановлених кано-

нів провідних вишів м. Києва, за відсутності будь-яких стандартів або пропозицій Мі-

ністерства освіти і науки України (МОН). Проте такий процес розробки програм, що-

до підготовки майбутніх фахівців, котрі будуть мати можливість отримати кваліфіка-

цію зі словом «економіст», можна вважати творчим, вдумливим тільки для столичних 

вишів. Щодо усіх інших, то тут мова вже має йти про лобіювання певних інтересів 

відносно того, щоб залишити певні дисципліни у навчальних планах, які притягують-

ся майже «за вуха» під ті освітні програми, на які слід орієнтуватись сьогодні. Навіть, 

проведені реформи у 2016 році у напрямах підготовки студентів-економістів, не змі-

нили існуючі підходи і погляди керівництва, особливо технічних вишів, що мають 

економічні факультети і спеціальності, ні тих, хто ставить свої погоджуючи підписи 

після гарантів програм. І тут, як не згадати усім відоме анекдотичне висловлення, що 

«нам без білил не можна»! Тобто можете писати, що завгодно, але якщо не включено 

у перелік професійних дисциплін «обов’язкову низку», що узгоджена на рівні керів-

ництва вишу, виходячи із статуту наближення керівників тих чи інших кафедр до тих, 

хто приймає кінцеве рішення, то і не маєте право нічого іншого вставити, навіть 1/4 

до загально прийнятих професійних дисциплін… Тобто програми і плани – це два до-

кументи, що забезпечують виживання одним кафедрам, і зовсім інші компетенції фа-

хівцям, які за такими планами не відповідають визначеним МОН напрямам. 

Треба розуміти, що реформи, по-перше, слід розпочинати не з підгону старого, 

не логічного, не професійного підходу до формування планів, а з нового, іншого пог-

ляду на те, що кожен виш, особливо не столичний, може вижити не за рахунок наяв-

ності та пристосування вже напрацьованого, призвичаєного, не змінного (бо завжди 

так було!). А за рахунок того, що повинно бути нове ставлення, нові підходи до підго-

товки фахівців-професіоналів. Задля цього, по-друге, мають проводитись експериме-

нти, бути створені можливості для існування своїх унікальних програм, планів, які 

піднімуть імідж не тільки навчальних закладів, але покажуть й різні професійні пог-

ляди щодо підготовки фахівців з ґрунтовними та широкими компетенціями.  

Ми запрошуємо наших авторів та читачів долучитися до дискусій з різних пи-

тань та наболілих проблем з цього приводу. Бо саме від нас залежить те, яких майбу-

тніх професіоналів-фахівців ми готуємо і випускаємо у самостійне життя. 
 

Головний редактор науково-виробничого  

журналу «Часопис економічних реформ» Т. В. Калінеску  
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 Економіка та підприємництво 

УДК 005.32:005.91 

JEL Classification: E27; М12 

ДОРОНІН А. В., ДОРОНІН С. А. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Представлено обґрунтування необхідності концептуального оновлення моделі менеджера в 

контексті розвитку його професійної мобільності. Визначено особливість особистісного варіанта та-

кої моделі на рівні окремого менеджера та колективу відділу управління підприємством. Надано пе-

релік комплексних індикаторів колективного особистісного потенціалу професійної мобільності та їх 

характеристик, необхідних для емпіричної діагностики резервів його розвитку. Обґрунтовано доціль-

ність використання факторного аналізу для моделювання латентних чинників розвитку особистісного 

потенціалу професійної мобільності менеджерів. Здійснено практичну перевірку представлених у 

статті методичних рекомендацій.  

Ключові слова: професійна мобільність, менеджер, особистість, колективний потенціал, фак-

торна модель, латентний чинник. 

 
Постановка проблеми. Надійність 

функціонування виробничої організації в 

складних умовах господарювання забезпечує 

якісна кооперація праці її управлінського 

персоналу. Вона має два різновиди: розподі-

лено-спільна (стандартизована за елемента-

ми посадових інструкцій) або спільно-

розподілена (функції окремих менеджерів 

постійно оновлюються і делегуються вико-

навцям за рішенням колективу певного від-

ділу системи управління). Використовуючи 

конструктивну кооперацію праці управлін-

ського персоналу, виробнича організація 

отримує висококонкурентну сукупну робочу 

силу колективу організації в цілому. Для ви-

бору одного з варіантів кооперації праці чи 

їх синтезу теорія і практика пропонують ви-

користовувати моделі людини й організації з 

урахуванням рівня інформатизації та інтеле-

ктуалізації робочих процесів [1; 2]. Життє-

вий цикл таких моделей швидко скорочуєть-

ся, і час від часу перед наукою постають 

проблеми їх оновлення. Наразі перспективу 

мають ідеї професіоналізації менеджменту й 

орієнтації на кооперацію людей, здатних 

свідомо поєднувати в житті егоїзм і альтру-

їзм. Таке поєднання забезпечує модель лю-

дини-менеджера у формі особистості. Для 

створення конструктивних рекомендацій 

введення цієї моделі в теорію і практику вже 

виконано чимало досліджень, однак багато 

проблем ще чекають свого вирішення. Одна 

з них – визначення можливостей об’єднання 

унікальних особистісних потенціалів окре-

мих працівників у колективний особистісний 

потенціал. Створена в такий спосіб сукупна 

робоча сила команди менеджерів здатна за-

безпечити результативну реакцію виробни-

чої організації на непередбачувані ризики в 

роботі. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Огляд відповідної літератури пока-

зав, що проблеми сукупної робочої сили 

управлінців стали предметом дослідження 

багатьох дисциплін, тому моделювання роз-

витку колективного особистісного потенціа-

лу працівників системи управління доцільно 

виконувати з використанням трансдисциплі-

нарного підходу [2, с. 82; 3, с. 100; 4, с. 110]. 

Хоча модель людини-менеджера в особисті-

сному варіанті поки що не представлена в 

літературі, певні передумови для її форму-

вання вже наведено в публікаціях [5, с. 29; 6, 

с. 693]. Складність проблем функціонування 

і розвитку організацій можна подолати, фо-

рмуючи проектні команди з управлінців, по-

ведінка яких відповідає принципам соціаль-

но відповідальної особистості. У системах 

управління доцільно створювати динамічне 

інтелектуальне ядро з команд, які 

об’єднують найбільш талановитих менедже-

рів і спеціалістів. Такі команди здатні забез-

печити оптимальний варіант вирішення не-

стандартних проблем у роботі. Потенціал 

цих угруповань залежить, по-перше, від осо-

бистісного потенціалу членів колективу, по-

друге, від наявності в його керівників рис 

лідера-реформатора [7, с. 40]. У контексті 
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перелічених проблем наразі відчутною стала 

ще одна – обґрунтування інформаційно-

аналітичного забезпечення та якісно-

кількісних технологій виділення і викорис-

тання резервів розвитку особистісного коле-

ктивного потенціалу професійної мобільнос-

ті. Для її вирішення в літературі поки що 

немає рекомендацій. 

Метою статті обрано формування ін-

формаційного забезпечення визначення й 

аналізу системних факторів, які впливають 

на розвиток колективного особистісного по-

тенціалу управлінців. 

У даному дослідженні використову-

ються характеристики особистості та профе-

сійної мобільності, залучені з публікацій І. 

Сіменко [8], С. Клімової, Н. Абрамова [9], Л. 

Пілецької [10]. До них належать ознаки осо-

бистісного потенціалу професійної мобіль-

ності, в якому відображається готовність 

працівника бути професійно мобільним; ха-

рактеристики безпосереднього стану профе-

сійної мобільності – ознаки трудової поведі-

нки працівника, діагностика яких характери-

зує мінливість його активності в професій-

ному полі; мотиви професійної мобільності – 

інструменти механізму активізації професій-

ної мобільності; рольові функції керівника 

колективу – перелік моделей поведінки кері-

вника професійно мобільної групи підлег-

лих. Крім перелічених, в інформаційну сис-

тему дослідження з урахуванням рекоменда-

цій Л. Мітіної були внесені характеристики 

якості трудового життя, за якими можна ви-

значити результативність і передумови про-

фесійної мобільності працівника з високими 

особистісними характеристиками. Цей автор 

вважає, що якість трудового життя на різних 

етапах трудового життя людини сприйма-

ється іноді як результат, а іноді як засіб роз-

витку її як особистості [11, с. 38]. 

Емпіричні дані дослідження збиралися 

способом анкетування. Усього були викори-

стано п’ять анкет. Перша анкета призначала-

ся для оцінки потенціалу професійної мобі-

льності, друга – для оцінки стану цієї харак-

теристики колективу. Відповіді на третю ан-

кету давали оцінку мотивації професійної 

мобільності. Призначенням четвертої анкети 

було отримання оцінок рівня розвитку ро-

льових функції керівника колективу. Відпо-

віді на п’яту анкету забезпечували визначен-

ня рівня розвитку якості трудового життя. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Дослідження стану і передумов 

розвитку колективної особистісної профе-

сійної мобільності менеджерів проводилося 

на базі машинобудівного підприємства, яке 

знайшло можливості успішно функціонувати 

в сучасних вітчизняних умовах господарю-

вання. В експерименті взяли участь 141 пра-

цівник системи управління цього підприємс-

тва.  

Респондентам було запропоновано 

оцінювати фактичний і бажаний рівні розви-

тку характеристик, представлених в анкетах, 

і відповідати на запитання, використовуючи 

п’ятиінтервальну якісно-кількісну шкалу за 

правилом: «повністю погоджусь – 5 балів», 

«скоріше погоджусь – 4 бали»; «скоріше не 

погоджуюсь – 3 бали», «не погоджуюсь» – 2 

бали, «не готовий дати оцінку» – 1 бал. 

Наукова практика свідчить, що нама-

гання прийняття рішень з використанням 

великої кількості ознак принципово нового 

предмета дослідження не завжди доцільне. 

По-перше, у такому випадку збільшуються 

витрати часу і ресурсів на формування емпі-

ричних даних. По-друге, – обрані характери-

стики часто дублюють одна одну. По-третє, 

взаємопов’язані часткові характеристики 

відтворюють вплив деякого неявного, латен-

тного фактора, який хоча не має офіційно 

визначеного критерію оцінки, проте може 

дати конструктивне пояснення глибинної 

сутності проблеми.  

Узагальнення технологій статистично-

го аналізу великої кількості оцінок певного 

явища чи процесу показало, що наразі статус 

загальнонаукового методу вирішення такої 

задачі отримав факторний аналіз. Апробація 

його для моделювання колективного особис-

тісного потенціалу професійної мобільності 

менеджерів цілком прийнятна. По-перше, 

такий потенціал характеризується значним 

переліком суттєвих характеристик. По-друге, 

характеристики мають соціально-

психологічну природу, а, як відомо, саме з 

неї почалося становлення цього методу. 

Аналіз практики використання факторного 

аналізу показує, що саме він дозволяє досить 

компактно описати складний багатопарамет-

ричний об’єкт соціально-економічної приро-

ди . 

Факторний аналіз дозволяє знайти пе-

рші наближені характеристики закономірно-

стей, що лежать в основі явища, сформулю-

вати загальні висновки щодо доцільності по-

дальших досліджень і конкретизації їх зміс-

ту. Таку думку мають вчені з досвідом якіс-
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но-кількісного аналізу багатопараметричних 

явищ. Наприклад, відомий представник цієї 

сфери науки П. Благуш переконаний, що 

складні явища, незважаючи на їх різнорід-

ність і мінливість, можна описувати невели-

кою кількістю функціональних одиниць, па-

раметрів або чинників [12, с. 16]. В. Дикань 

дає таку оцінку вказаному методу моделю-

вання складних явищ: «Факторний аналіз 

дозволяє виявити об’єктивну закономірність, 

сховану у великому полі даних та зумовлює 

можливість її стислого опису…» [13, с. 39]. 

Інші авторитетні вчені у галузі економічних 

наук вказують на такі переваги факторного 

аналізу: а) скорочення багатовимірного про-

стору ознак об’єктів; б) статистична оцінка 

значущості виділених складних ознак; в) ви-

мірювання значень виокремлених ознак 

об’єкта; г) побудова систем складних і еле-

ментарних ознак, що описують об’єкт; д) 

розробка досконалого обчислювального ал-

горитму з використанням спеціальних про-

грамних середовищ [14, с. 39]. У даному до-

слідженні визначення латентних чинників 

розвитку колективного особистісного потен-

ціалу професійної мобільності менеджерів 

здійснювалося з використанням сучасного 

пакета статистичної обробки інформації 

«STATISTICA», версія 10.0. Його застосу-

вання забезпечило такі висновки.  

Розвиток потенціалу професійної мобі-

льності менеджерів забезпечується дією трьох 

латентних факторів. Перший фактор за скла-

дом показників, які отримали його наванта-

ження, можна визначити як потенціал підпри-

ємливості. Він пояснює 24% динаміки потен-

ціалу, має навантаження на такі показники: 

довіра до своїх колег (0,73), переконання рес-

пондента, що в колективі всі виконують свої 

обов’язки (0,73), відсутність страху приймати 

на себе відповідальність (–0,72), вміння спо-

кійно аналізувати різні ситуації (–0,75), вміння 

переконувати інших людей (–0,74). Другий 

фактор (соціально-психологічний клімат у 

колективі) пояснює 23% варіації потенціалу і 

має навантаження на показники: керівництво 

опікується проблемами персоналу (0,82), 

оцінка особистісного внеску в роботу (0,74). 

Третій фактор (вимушена прихильність пер-

соналу організації) пояснює 15% варіації по-

тенціалу професійної мобільності та має на-

вантаження на показники: страх стати без-

робітним (0,93), матеріальний стан сім’ї 

(0,86). 

Фактичний стан професійної мобіль-

ності моделюється теж трьома факторами. 

Перший – нестандартність робочих ситуацій 

– пояснює 21% динаміки мобільності та 

впливає на можливість появи ризиків у ро-

боті (0,73), появу складних ситуацій у роботі 

(0,83). Другий фактор (партнерські стосунки 

в колективі) пояснює 17% динаміки мобіль-

ності та дає вантаження на поради з керівни-

ком у випадку складних ситуацій (0,75) і на 

пропозиції працівника керівнику колективу 

(0,77). Третій фактор (оплата додаткових по-

вноважень) пояснює 14% варіації та впливає 

на готовність брати додаткові повноваження 

за плату (0,82). 

Мотивація професійної мобільності 

моделюється двома факторами. Перший 

(можливість розвитку компетентності) пояс-

нює 22% динаміки мотивації та впливає на 

поповнення знань на роботі (0,76) і практич-

не використання отриманих знань у роботі 

(0,70). Другий фактор (емоційний стан коле-

ктиву) пояснює 23% динаміки і впливає на 

рівень морального клімату в колективі 

(0,83). 

Рівень розвитку рольових функцій ке-

рівника знаходиться під впливом трьох фак-

торів. Перший (характер взаємовідносин ке-

рівник – підлеглий) пояснює 27% варіації 

рольових функцій і здійснює навантаження 

на вдосконалення організації роботи (0,80), 

повідомлення про проблеми в роботі (0,87), 

своєчасне коригування роботи (0,79). Другий 

фактор (справедливість покарань) пояснює 

17% варіації функцій керівника і впливає на 

показники: повага гідності працівника (0,78) 

і спосіб покарання (0,86). Третій фактор (де-

мократичність менеджменту) пояснює 23% 

загальної дисперсії та має навантаження на 

показники одночасного збільшення повно-

важень і відповідальності (0,87) та заохочен-

ня самостійності в роботі (0,78). 

Якість трудового життя моделюється 

такими факторами. Перший (довіра в колек-

тиві) пояснює 20% дисперсії, впливає на ха-

рактеристики психологічного клімату в ко-

лективі (0,85), солідарність колективу (0,82). 

Другий фактор (стан робочого місця) охоп-

лює 15% варіації якості трудового життя та 

впливає на характеристики планування ро-

бочого місця (0,86) і оргтехніки (0,73). Тре-

тій фактор (справедлива діагностика роботи) 

пояснює 21% дисперсії та впливає на оцінку 

поваги гідності працівника (0,75) і 

об’єктивну атестацію кадрів (0,75). 
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За аналогічним алгоритмом реалізова-

не факторне моделювання бажаних характе-

ристик і результатів розвитку колективного 

особистісного потенціалу професійної мобі-

льності менеджерів. Далі наведено висновки 

з його аналізу. 

Перший фактор бажаного розвитку ко-

лективного особистісного потенціалу профе-

сійної мобільності (конструктивність кому-

нікацій) пояснює 27% його варіації. Дає на-

вантаження на сприйняття працівником себе 

частиною колективу (0,94), вміння спокійно 

аналізувати ситуації (0,95) вміння перекону-

вати інших (0,85). Другий фактор (соціальна 

відповідальність) пояснює 17% дисперсії, 

впливає на відповідальне виконання 

обов’язків персоналу (0,77), відчуття, що ке-

рівник опікується проблемами персоналу 

(0,74). Третій фактор (нагальність зміни кор-

поративної культури) обумовлює 11% варіа-

ції потенціалу, негативно впливає на емо-

ційну прихильність персоналу організації (–

0,79).  

Для професійної мобільності визначе-

но такі латентні фактори. Перший (спільно-

розподілена кооперація роботи) пояснює 

33% дисперсії, впливає на такі характерис-

тики: значне зростання професіоналізму 

(0,84), поради з колегами по роботі (0,81), 

виникнення ідей щодо вирішення робочих 

проблем (0,84), повідомлення керівника про 

варіант вирішення робочої проблеми (0,85). 

Другий (умови для реалізації заповзятливос-

ті) пояснює 20% дисперсії, навантажує пока-

зники: робота пов’язана з творчістю (0,73), 

готовність отримати додаткові повноважен-

ня за плату (0,75). Третій фактор (умови для 

самоствердження) пояснює 18% дисперсії,  

навантажує показники: можливість ризиків у 

роботі (0,80), поява складних ситуацій у ро-

боті (0, 73). 

Перший фактор мотивації мобільності 

(гуманізація мотивації) пояснює 33% її дис-

персії, здійснює навантаження на такі показ-

ники: моральний клімат у колективі (0,86), 

зарплата (0,83), справедливий контроль 

(0,78). Другий фактор (практична освіта) по-

яснює 28% дисперсії, впливає на можливість 

постійного оновлення знань (0,85), практич-

не використання знань (0,90), самоменедж-

мент, самоорганізація (0,79). 

Рольові функції керівника формуються 

за бажаним станом трьома факторами. Пер-

ший (гуманізація ставлення до підлеглого) 

пояснює 31% дисперсії  та навантажує пока-

зники: повага власної гідності підлеглого 

(0,87), особистий приклад (0,86), удоскона-

лення умов роботи (0,87). Другий фактор 

(партнерські стосунки керівник – підлеглий) 

пояснює 38% варіації функцій, навантажує 

показники: спільне з підлеглим прийняття 

рішень (0,79), інформування про стан про-

блем у роботі (0,87), чіткість конкретних за-

вдань (0,76), переконлива аргументація за-

вдань (0,88). Третій (справедливість пока-

рань) пояснює 10% дисперсії та відобража-

ється на характеристиці покарання (0,74). 

До факторів якості трудового життя за 

оцінками її бажаного стану належать такі. Пе-

рший (стан робочого місця) пояснює 25%, на-

вантажує соціальне забезпечення (0,94), пла-

нування робочого місця (0,92), сучасність орг-

техніки (0,93). Другий (об’єктивна оцінка ро-

боти) пояснює 21% варіації якості життя, 

впливає на показники: атестація кадрів (0,86), 

справедливість премій і доплат (0,90), можли-

вість саморозвитку (0,86). Третій (соціальна 

відповідальність керівництва) пояснює дина-

міку якості життя на 21%, навантажує такі ха-

рактеристики, як психологічний клімат (0,78), 

солідарність колективу (0,85), повага гідності 

працівника (0,71), відповідність зарплати ква-

ліфікації (0,74). Четвертий фактор (активність 

профспілки) дає уявлення про 13% динаміки і 

відтворюється в характеристиці діяльності 

профспілки (0,84). 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. В умовах посилення непе-

редбачуваності та прискорення змін госпо-

дарювання перед керівниками вітчизняних 

підприємств постала проблема розвитку 

професійної мобільності менеджерів і онов-

лення кооперації роботи працівників систе-

ми управління. Її вирішення пов’язане з вве-

денням в практику моделей людини-

менеджера й організацій, здатних забезпечи-

ти формування особистісного потенціалу 

робочої сили колективу. Факторний аналіз 

створює підстави визначення латентних фа-

кторів цього процесу, однак для нової пред-

метної області потребує обґрунтування ви-

бору й експериментальної апробації способів 

формування інформаційного забезпечення. 

Виконаний на значних емпіричних даних 

аналіз можливостей вирішення цієї пробле-

ми показав, що для посилення професійної 

мобільності необхідно орієнтуватися на ре-

зультати факторного аналізу оцінок мене-

джерами бажаного стану обраних для аналі-

зу характеристик і умов розвитку колектив-
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ного особистісного потенціалу працівників 

системи управління. 

Продовження досліджень доцільно 

орієнтувати на визначення способів активі-

зації поведінки людей і колективів з високим 

потенціалом соціальної відповідальності. 

Зокрема виконати апробацію технологій со-

ціонічного аналізу колективу і діагностики 

внутрішніх джерел активізації поведінки 

людини за моделями спіральної динаміки 

свідомості. 

 

Література 

 

1. Кирхлер Э. Психологические теории 

организации / Э. Кирхлер, К. Майер-Пести, 

Е. Хофман // Психология труда и организа-

ционная психология: Т. 5 / пер. с нем. Харь-

ков: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 

312 с. 

2. Хмелькова Н. В. Трансдисциплинар-

ная модель современного эффективного ме-

неджера / Н. В. Хмелькова // Управленчес-

кие науки. – 2015. – № 4. – С. 82–89. 

3. Герасимов Б. Г. Развитие професси-

онализма управленцев / Б. Г. Герасимов // 

Управление персоналом. – 2015. – № 4. – С. 

90–101. 

4. Сургунт Н. Особистісний вибір у 

контексті подолання криз професійного роз-

витку на основі професійної мобільності: 

синергетичний аспект / Н. Сургунт // Педа-

гогіка і психологія професійної освіти. – 

2016. – № 4. – С. 109–119. 

5. Батюк Б. Б. Формування особистості 

менеджера в управлінському середовищі / Б. Б. 

Батюк, М. Л. Диндин // Науковий вісник Львів-

ського національного університету ветеринар-

ної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 

2011. Т. 13. – № 3. – С. 28–31. 

6. Пилецкая Л. С. Профессиональная 

мобильность личности: новый взгляд на 

проблему / Л. С. Пилецкая // Молодой учё-

ный. Сер. : Психология. – 2014. – № 2. – С. 

693–697.  

7. Доронін С. А. Особистісний потенці-

ал команди менеджерів / С. А. Доронін // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективи розвитку еконо-

мічної системи з урахуванням сучасних єв-

роінтеграційних процесів» (м. Дніпро, 17 

березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. С. 38–41. 

8. Сіменко І. В. Проблеми формування 

аналітичної інформації щодо якості систем 

управління підприємствами: визначення 

аналітичного інструментарію / І. В. Сіменко 

// Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3. – С. 237–241. 

9. Климова С. Г. Современный работ-

ник: концептуализация и эмпирическая про-

верка понятия / С. Г. Климова, Н. Г. Абрамов 

// Мир России. – 2010. Т. XIX. – № 2. – С. 

98–117.  

10. Пілецька Л. С. Емпіричне дослі-

дження професійної мобільності особистості 

/ Л. С. Пілецька // Науковий вісник Микола-

ївського державного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. 

– 2014. Вип. 2.12. – С. 152–158. 

11. Митина Л. М. Личностное и 

профессиональное развитие человека в 

новых социально-экономических условиях 

/ Л. М. Митина // Вопросы психологии. – 

1997. – № 4. – С. 28–38. 

12. Благуш П. A. Факторный анализ с 

обобщениями / П. А. Благуш.: учеб.-

методич. пособие. – М.: Финансы и Статис-

тика, 1989. – 430 с. 

13. Дикань В. Л. Обеспечение конкуре-

нтоустойчивости предприятия / В. Л. Ди-

кань: монография. – Харьков: Основа, 1995. 

– 160 с. 

14. Пономаренко В. С. Багатовимірний 

аналіз соціально-економічних систем : на-

вчальний посібник / В. С. Пономаренко, Л. 

М. Малярець. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 

384 с. 

 

References 

 

1. Kirhler, Je. & Majer-Pesti, K. & 

Hofman E. (2005). Psychological theories of the 

organization. Psychology of labor and 

organizational psychology, vol. 5. Kharkov: 

Gumanitarnyj centr. 

2. Hmel'kova, N. V. (2015). Tran-

sdisciplinary model of the modern effective 

manager. Management Sciences, 4, 82–89. 

3. Gerasimov, B. G. (2015). Developm -

nt of professionalism of managers. Personnel 

Management, 4, 90–101. 

4. Surhunt, N. (2016). Personal choice in 

the context of overcoming professional 

development crises on the basis of professional 

mobility: synergetic aspect. Pedagogy and 

Psychology of Professional Education, 4, 109–

119. 

5. Batiuk, B. B. & Dyndyn, M. L. (2011). 

Personality formation manager in the 

management environment. Scientific Bulletin of 

the Lviv National University of Gzhytsky 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.


 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
2

(
3

0
)

/
2

0
1

8
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 11 -  

Veterinary Medicine and Biotechnology, 13, 3, 

28–31. 

6. Pileckaja, L. S. (2014). Professional 

mobility of the person: a new look at the 

problem. Young Scientist. Series: Psychology, 2, 

693–697. 

7. Doronin, S. A. (2018). Personal 

potential of the team of managers. Proceedings 

of the Perspektyvy rozvytku ekonomichnoi 

systemy z urakhuvanniam suchasnykh 

yevrointehratsiinykh protsesiv. Dnipro, March 

17, 2018, 38–41. 

8. Simenko, I. V. (2010). Problems of 

formation of analytical information on quality 

of enterprise management systems: definition of 

analytical tools. Bulletin of Zhytomyr State 

Technological University, 3, 237–241. 

9. Klimova, S. G. & Abramov, N. G. 

(2010). Modern worker: conceptualization and 

empirical test of the concept. World of Russia, 

XIX,  2, 98–117. 

10. Piletska, L. S. (2014). Empirical study 

of professional mobility of personality. 

Scientific Bulletin of the Nikolaev State 

University named after V. O. Suklynsky. Series: 

Psychological Sciences, 2.12, 152–158. 

11. Mitina, L. M. (1997). Personal and -

rofessional development of a person in the new 

socio-economic conditions. Psychology 

Questions, 4, 28–38. 

12. Blagush, P. A. (1989). Factor analysis 

with generalizations. Moscow: Finansy i 

Statistika. 

13. Dikan, V. L. (1995). Ensuring the 

company's competitive stability. Kharkov: 

Osnova.  

14. Ponomarenko, V. S. & Maliarets, L. 

M. (2009). Multidimensional analysis of socio-

economic systems. Kharkiv: KHNEU. 
 

Доронин А. В., Доронин С. А. 

Моделирование коллективного личностного потенциала  
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Представлены обоснования необходимости концептуального обновления модели менеджера в 

контексте развития его профессиональной мобильности. Определена особенность личностного вари-
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СОЛОМАТІНА Т. В., КОРОЛЕВА Н. Н. 

 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ ВИРОБНИЦТВОМ 

 

На основі дослідження підходів уточнена класифікація ризиків аграрного виробництва за сту-

пенем впливу управлінських рішень на мінімізацію ризиків: керовані, слабокеровані, некеровані, 

пріоритетні і звичайні.  Обґрунтована доцільність кластерного аналізу в контексті частоти виникнен-

ня і значимістю втрат для виявлення та оцінки впливу ризиків на результативність діяльності агарних 

підприємств. Запропоновано підхід до побудови дерева рішень для прийняття релевантних рішень 

щодо зменшення втрат від ризиків.  

Ключові слова: ризик, аграрне виробництво, фактори, кластерний аналіз, дерево рішень, 

управлінські  рішення. 

 
Постановка проблеми. Аналіз і оцін-

ки ризиків аграрного сектору продиктована 

пріоритетністю вирішення ряду проблем, що 

вимагають прийняття рішень щодо обме-

ження залежності підприємств від впливу 

специфічних, складнопрогнозованих ризиків,  

пов’язаних з природно-кліматичними і пого-

дними умовами. Обмеження ступеня впливу 

негативних наслідків на процес досягнення 

позитивних результатів визначає необхід-

ність формування проти ризикового механі-

зму управління аграрних підприємств. В 

економічній науці недостатня увага приділя-

ється дослідженню методичних основ фор-

мування системи управління ризиками в аг-

рарному секторі. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій Проблемами управління ризиками 

займались вітчизняні та іноземні вчені. Ве-

лику увагу цим питанням приділяли В.В. Ві-

тлінський, Г.І. Великоиваненко, І.О. Крюко-

ва, П.І. Саблук, В.А. Кравченко, В.М. Грана-

туров, І.А. Бланк, С.М. Клименко та і багато 

інших [3,5,7-13]. При всій важливості прове-

дених досліджень, залишаються актуальни-

ми рід питань, таких як ідентифікація та кла-

сифікація ризиків залежно від специфіки га-

лузі, кластерний аналіз в системі управління 

ризиками аграрних підприємств, діагносту-

вання ризиків на основі побудови дерева рі-

шень.  

Мета статті. Розкриття пріоритетних 

аспектів аналізу і оцінки ризиків аграрного 

виробництва з позицій прийняття релевант-

них управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Найбільш поширеними поняття-

ми «ризику» для виробничих компаній в лі-

тературі є: «…ситуація прийняття рішення, 

коли існує ймовірність негативного резуль-

тату для одного чи кількох альтернативних 

дій, які аналізуються…"[9, с. 8], або "… як 

загроза потенційно можливої, ймовірної 

втрати ресурсів чи недоодержання доходів 

порівняно з варіантом, розрахованим на ра-

ціональне використання ресурсів…"[11]. 

Тобто, сутність ризику зводиться до певних 

загроз, у результаті яких компанія не доот-

римує прогнозований прибуток. Більшість 

аграрних підприємств України зараз займа-

ються вирощуванням рослинницької проду-

кції тому актуальним буде розгляд питання 

ризиків саме у цій сфері.  

В зв’язку з невизначеністю і багатоас-

пектістью такої економічної категорії як ри-

зик, виникають такі проблеми: обґрунтуван-

ня класифікації ризиків з урахуванням галу-

зевої специфіки; вибір методів аналізу та 

оцінки ризиків; розробка заходів щодо міні-

мізації ризиків. Обмеження впливу негатив-

них наслідків ризиків зумовлює необхідність 

розгляду класифікації ризиків та ризикоут-

ворюючих умов в аграрному секторі.  ре-

зультати дослідження свідчать про наявність 

різних підходів до класифікації ризиків в аг-

рарному секторі.. 

Наявність зовнішніх загроз для таких 

підприємств обумовлена системою взаємо-

відносин компанії з її контрагентами, держа-

вними та кредитними установами, які вира-

жаються через такі чинники як соціально-

політичні та загальноекономічні умови, пра-

вову базу, ґрунтово-кліматичні умови, нау-

ково-технологічний рівень галузі, рівень на-

сиченості ринку продукцією, що виготовля-

ється на підприємстві. При цьому зовнішні 

чинники можна поділити на прямої (супере-

чність законодавства, непередбачені дії дер-

жавних органів, не стабільність економічної, 

фінансової, податкової, зовнішньо-
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економічної політики, непередбачені зміни 

кон'юнктури зовнішнього ринку, непередба-

чені дії конкурентів, корупція, розвиток та 

впровадження сучасних технологій) та побі-

чної дії (нестабільність політичних і соціа-

льних умов, непередбачені зміни економіч-

ної обстановки в регіоні, в галузі, в міжнаро-

дному стані, природні катаклізми). 

Ще одним підходом до класифікація 

ризиків виробничих компаній є розмежуван-

ня на економічні і природні. Економічні ри-

зики аграрних підприємств полягатимуть у 

рівні розвитку продуктивних сил, фінансово-

кредитної політики держави, паритету цін, 

розвитку інфраструктури (розміщення ком-

паній, їх збутова мережа, взаємодія з фінан-

сово-кредитними установами, організацією 

системи логістики та каналів дистрибуції 

продукції та постачання) [5]. До природних 

ризиків аграрного виробництва будуть від-

несені геологічні (рельєф, ландшафт, якість 

ґрунтів, рівень їх деградації), кліматичні 

(температурний режим, кількість та якість 

опадів, вітрова ерозія), екологічні (ступінь 

забруднення навколишньої середи) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Класифікація основних ризиків аграрного виробництва 

Джерело: розроблено авторами 

 

Внутрішні чинники охоплюють тех-

нологію виробництва окремого підприємст-

ва, забезпеченість ресурсами (матеріальни-

ми, трудовими, фінансовими), управління 

процесами та підприємством у цілому. 

 Одним з підходів є розподілення вну-

трішніх чинників на об’єктові і суб’єктивні 

[13]: 

1) об'єктивні: непередбачені зміни в 

процесі виробництва (фізичний і моральний 

знос устаткування, машин і механізмів), ро-

Прибуток  

підприємства 

Зовнішні 

Природно-кліматичні: 

кількість та розподіл опа-

дів,суми ефективних тем-

ператур,вітри,рельєф 

Якість ріллі:   

прошарок ґрунту, вміст 

гумусу, РН, фізичні та  

хімічні властивості 

 

Соціально-економічні: ін-

фляція, темп роста ВВП, 

темп зростання  

галузі, курс валют 

Рівень технологічності га-

лузі: автоматизація,  

роботизація, IT-технології 

Державна політика: дота-

ції, система оподаткуван-

ня, кредитування 

Забезпечення ресурсами: 

матеріальними,  

технічними, трудовими,  

фінансовими 

Ризики 

Внутрішні 

Дотримання технології 

виробництва: регламент, 

своєчасність 

Якість ресурсів: відпові-

дні критерії до кожного 

виду ресурсів 

Управління процесом, 

управління компанією у 

цілому: стратегія, орга-

нізація процесів вироб-

ництва, закупки, збуту, 

фінансово-організаційна 

політика,  маркетингова 

політика 
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зробка і упровадження нових технологій, 

способів організації праці, непередбачені 

зміни у внутрішньо господарчих відноси-

нах, недолік інформації, проблеми фінансо-

вої стійкості, платоспроможності; 

2) суб'єктивні: недостатній рівень 

кваліфікації управлінських кадрів і фахів-

ців, некомпетентна робота підрозділів, не-

дотримання договорів, відсутність у персо-

налу здібності до ризику, помилки при ух-

валенні і реалізації рішень. 

Результати дослідження існуючих пі-

дходів дозволили сформувати уточнену 

класифікацію, яка є придатною для вибору 

методів реагування на виникаючи ризики та 

застосування процедур зменшення впливу 

ризику на результати діяльності аграрних 

підприємства або його прийняття (рис. 1).  

Внутрішні ризики як і зовнішні мають 

великий вплив на результати діяльності пі-

дприємства, проте, величину їх впливу, за 

рахунок якісних управлінських професіона-

льних рішень, можна мінімізувати. Це сто-

сується як рівня забезпечення ресурсами в 

оптимальному якісному обсязі для вироб-

ництва так і залишків продукції при органі-

зації збуту. Дотримання технологій один зі 

значущих чинників, що впливають ефекти-

вність використання матеріалів і дотриман-

ня технології. 

Для аналізу впливу ризику на діяль-

ність компанії, застосовується багато мето-

дів, які залежать від поставлених завдань. 

Найбільш придатним для оцінки впливу ри-

зику на результати діяльності агарних підп-

риємств є кластерний аналіз.  

Безпосередньо термін «кластерний 

аналіз» був введений ще у 1939 Tryon [17] 

та передбачав різні алгоритми класифікації 

з близькими параметрів за кластерами. За 

результатами експертної оцінки управлінців 

22 аграрних підприємств Луганської області, 

ризики було кластерізовано за частотою ви-

никнення та значимістю втрат. Результати 

свідчать (рис 2), що зовнішні ризики можна 

розподілити на 3 групи: некеровані з вели-

кою ступеню виникнення та значущості 

(природно-кліматичні); керовані з достатнім 

ступенем виникнення та середнім рівнем 

втрат (рівень технологічності та якість ґру-

нтів); слабокеровані з високим ступенем 

виникнення та невеликою значущістю 

(державна політика та соціально-економічні 

фактори). 

  

Рис. 2. Співвідношення вірогідність ризику – значущість втрат 

Джерело: розроблено авторами 

 

Внутрішні ризики характеризуються 

високим вірогідним ступенем виникнення, 

тому їх згруповано на: пріоритетні – висока 

значущість та підвищена вірогідність набут-

тя (управління процесами і компанією та за-

безпечення ресурсами); звичайні – невисока 

значущість та високий рівень набуття (до-

тримання технологій та якість ресурсів). 

Вважаємо, що самий небезпечний ри-

зик, з яким стикається  аграрне виробницт-

вов рослинництві – це природно-

кліматичний фактор. Проте, природну скла-

дову певного регіону підприємство має фак-

тично в наявності і технології виробництва з 

самого початку будуються спираючись на 

цей факт, то кліматичну складову важко 

прогнозувати та передбачити (особливо в 

період змін клімату), однак її вплив для ви-

робництва значущий. Оскільки клімат – це 

багаторічний режим погоди у даній місцево-

сті, то саме погодні умови повинні стати ви-

значальним фактором кластерного аналізу 

ризиків у рослинництві. Його доцільно про-

водити за групами культур, схожих за біоло-

гією розвитку (ранні ярі культури, пізні ярі 

культури та озимі культури), тому що ризи-

ки між ними будуть суттєво відрізнятись.  
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Одним із методів управління ризиками 

є метод «дерева рішень», щодо мінімізації. 

Дерева рішень – це спосіб представлення 

правил у ієрархічної  послідовної логічної 

структурі, який дозволяє співвідносити 

об'єкт або ситуацію на вході з одним або де-

кількома вихідними (термінальними) вузла-

ми [2].  

 

 

Рис. 3. «Дерево-рішень» ризику за сумою ефективних температур 

Джерело: розроблено авторами 

 

Застосування методу «дерева рішень» 

продемонстровано на прикладі групи пізніх 

ярих польових культур (соняшник, кукуру-

дза,сорго, соя).  Кліматичні умови склада-

ються з трьох складових: опадів, температу-

ри та природні явища (сонячне сяйво, вітер).  

Результати дослідження показали, що 

найризиковішим моментом технології виро-

щування групи пізніх ярих польових культур, 

який не хеджується – є відсутність опадів у 

критичний період. Підприємству тільки за-

лишається очікувати мінімальний  урожай. 

Проте, можна шукати нові оптимальні ринки 

збуту, відправити урожай в переробку для 

створення додаткової вартості, виграти на 

попиті. Звичайно, таким варіантам переду-

ють фінансові розрахунки.  

Остання складова не лімітує вирощу-

вання, а дерево рішень щодо мінімізації ри-

зику пов’язаних з температурою наведено на 

рис. 3. Мінімізація ризиків від температур-

ного режиму складна. Найлегше, попередити 

значні втрати на етапі посівів. Особливо слід 

приділити увагу настанню ранньої чи пізньої 

весни, це може суттєво збільшити ефектив-

ність витрат виробництва. 

Проте, передбачити, якою буде сума 

ефективних температур протягом вегетацій-

ного періоду майже не можливо. При розро-

бці стратегії управління ризиками аграрної 

галузі необхідним є розробка заходів щодо 

диверсифікації аграрного виробництва. При-

кладом цього може бути зміни технологіч-

них елементів, пристосованих до змін кліма-

ту; вирощування сухостійких сортів та гіб-
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ридів рослин з коротким періодом вегетації. 

Це надає можливість зменшити втрати, оде-

ржати більш стабільні урожаї та підвищити 

ефективність виробництва [16]. 

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Забезпечення ефективності 

діяльності підприємств аграрного сектору в 

значній мірі залежить від прогнозованості 

втрат від ризиків шляхом впровадження ра-

ціональних методів управління ризиками. 

Одним з інструментів оцінки ризиків є клас-

терний аналіз, який дозволяє сформувати 

інформацію для оцінки впливу факторів ри-

зику, що розмежовані на кластери залежно 

від мети підприємств. Для здійснення клас-

терного аналізу запропонована класифікація 

ризиків в контексті хеджування. впрова-

дження підходу до побудови «дерева рі-

шень» дозволяє передбачити загрози  ризи-

ків та приймати релевантні управлінські рі-

шення щодо мінімізації ризиків.   
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Соломатина Т. В., Королева Н. Н. 

Анализ и оценка рисков в управлении аграрным производством 

На основе исследования подходов уточнена классификация рисков аграрного производства по 

степени влияния управленческих решений на минимизацию рисков: управляемые, слабоуправляемый, 

неуправляемые, приоритетные и обычные. Обоснована целесообразность кластерного анализа в кон-

тексте частоты и значимости потерь для выявления и оценки влияния рисков на результативность 

деятельности аграрных предприятий. Предложен подход к построению дерева решений для принятия 

релевантных решений по уменьшению потерь от рисков. Для осуществления кластерного анализа 

предложена классификация рисков в контексте хеджирования. внедрение подхода к построению «де-

рева решений» позволяет предсказать угрозы рисков и принимать релевантные управленческие ре-

шения по минимизации рисков. 

Ключевые слова: риск, аграрное производство, факторы, кластер ный анализ, дерево решений, 

управленческие решения 

 

Solomatina T., Koroleva N.  

Analysis and assessment of risks in management agricultural production 

Based on the study of approaches, the classification of risks of agrarian production according to the 

degree of influence of managerial decisions on risk minimization is specified: managed, weakly managed, 

unmanaged, priority and ordinary. The expediency of cluster analysis in the context of frequency of 

occurrence and significance of losses for the detection and evaluation of the impact of risks on the 

performance of agrarian enterprises is substantiated. The approach to constructing a decision tree for making 

relevant decisions on reducing risk losses is proposed. For the implementation of cluster analysis, a proposed 

classification of risks in the context of hedging. the implementation of the approach to building a "decision 

tree" can predict the risk of risks and make relevant managerial decisions on minimizing risks. 

Key words: risk, agrarian production, factors, cluster analysis, decision tree, managerial decisions. 
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УДК 336.7 

JEL Classification: А12 

KIEVICH A., BUHTIK M., SAMOHOVETS M. 

 

DEDOLARIZATION OF ECONOMIES OF LEADING COUNTRIES 

AS A WAY OF PROTECTION FROM GLOBAL RISKS 

 

The article analyzes the monetary policy of the US Federal Reserve System and the Central Banks of 

developed countries that incorrectly evaluated the effectiveness of their political measures taken after the 

2008 crisis and the rapidly growing aggregate debt problems. It is emphasized that because of this 

irresponsible policy, the US Federal Reserve and the Central Banks of the developed countries on world 

financial markets still have $ 8-10 trillion. excess liquidity, which as result should lead to serious negative 

consequences for the world economy. It is justified the fact that a number of leading developed countries in 

the near future, anticipating these negative consequences for the world economy, began to actively pursue a 

policy of dedollarization of their economies. Dedolorization is a trend of recent times. 

Key words: world economy, Central Bank of developed countries, the global crisis, the de-

dollarization of the economy. 

 
Formulation of the problem. Unfortu-

nately, it became now clear that the leadership 

of the largest Central Banks of the World incor-

rectly assessed the effectiveness of its political 

measures taken after the 2008 crisis (the Central 

Banks of the World made a bid for a cocktail of 

zero percent and expansion of the balance). Be-

cause of this, $ 8-10 trillion of excess liquidity 

is still present on world financial markets. Prob-

ably therefore a number of politically independ-

ent and leading countries of the world, realizing 

the danger of the situation, try to avoid dollar 

dependence (there are still not many claims to 

the euro), which persisted for decades. And this 

phenomenon even has an ominous name: dedol-

larization. Dedolorization is a trend of recent 

times. 

Purpose of the article. Materials for 

writing present article were:  such articles by 

prof. Kievich A.V. as "The program of the new-

ly elected US president as the embodiment of 

changes at the macroeconomic level of the 

global economy," "World Central Bank in the 

trap of QE," as well as an analytical review of 

scientific articles for 2016 and 2017 and Inter-

net materials on this subject. 

In this article we used methods: biblio-

graphic analysis of literature and Internet mate-

rials, analysis of statistics, study and generaliza-

tion of the data obtained, experimental-

theoretical methods, such as induction and de-

duction. 

Analysis of recent research and 

publications. From the latest analytical publica-

tions it is clear that the US Federal Reserve 

starts to prepare everything for the normaliza-

tion of monetary policy and the reduction of 

assets on its balance sheet, which, of course, 

frightens many investors and experts. By our 

opinion, this is a rather positive decision for the 

world economy, especially if such a step is sup-

ported by the ECB, the Bank of England and the 

Bank of Japan. At the same time, these steps 

can be either minor or too late. Yet, after a full 

ten years after the onset of the global crisis (in 

2008-2009), it is probably more than appropri-

ate to switch the levers of monetary policy from 

a state of emergency to normal. Meanwhile, the 

monetary authorities take in note of all this very 

reluctantly. Today's generation of leaders of the 

largest CBs  of the World are ready to  pray for 

inflation targeting, even in today's world where 

inflation is absent [1]. 

Recall that the current unconventional 

monetary policy of the largest CBs of the World, 

namely zero interest rates and large purchases 

of assets on its balance sheets, was introduced 

in the beginning of the financial crisis of 2008-

2009. It was an emergency operation. When all 

the traditional economic and political instru-

ments were practically exhausted, the authori-

ties had to show exceptional ingenuity to cope 

with the collapse in the financial markets and 

the threatening collapse of the real economy. 

The world's largest CBs seemed to have no 

choice, except for massive injections of liquidi-

ty, known as quantitative easing (QE) [2]. 

This strategy really stopped the free fall 

in the markets. But this contributed little to the 

serious economic recovery. In the G-7 countries 

(USA, Japan, Canada, Germany, Great Britain, 

France and Italy) in general in the "post-crisis 

period" of 2010-2017 the average growth rate 

was only 1.8% per year. This is much less than 
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3.2% - the average recorded over similar eight-

year intervals during the two upsurges of the 

1980s and 1990s. [3]. 

Statement of the main study material. 
Today's generation of leadership of the world's 

largest CBs has been entrenched at the opposite 

end of the "inflationary spectrum." Focusing on 

the "Phillips curve", based on the allegedly ex-

isting trade-off between economic lag and infla-

tion, the Central Bank of developed countries 

continue to insist that a bias toward a stimulat-

ing  monetary policy is appropriate if inflation 

is less than planned. 

 And today it is the greatest danger, be-

cause normalization should not be seen as an 

inflation-dependent operation. Inflation below 

the planned is not justification for a long and 

protracted normalization. In order to restructure 

the political arsenal for the inevitable next crisis 

or recession, it is now much more preferable to 

quickly and methodically restore the pre-crisis 

principles of monetary policy. Unfortunately, 

now it became clear that the leadership of the 

largest Central Bank of the world incorrectly 

assessed the effectiveness of its political 

measures taken after 2008. They behaved as if 

the strategy that helped to get out of the crisis 

could become the engine for a cyclical upsurge 

of the real economy. In fact, the managers of the 

world's largest CBs again bet on a cocktail of 

zero percent and expansion of the balance. 

Of course, the low rate played a role. And 

today the 10 largest Central Banks of the world 

owns assets for a total of $ 21.4 trillion, which 

is 10% more than at the end of last year, accord-

ing to data compiled by Bloomberg agency (See 

picture below) [4].   

 

Almost ¾ of the combined assets of the World Bank 

belong to four Regulators

 

Fig. 1. News. Economics  

Source: [4]  

 
 Nevertheless, this huge expansion of the 

aggregate assets of the world's largest CBs was 

little supported, nominal GDP in these countries 

so quickly did not grow. This means a simple 

injection of excess liquidity, which was not ab-

sorbed by the real economy and instead dangled 

in the global financial markets, distorting asset 

prices across the full range of risks. Now the 

Fed has stated its strategy, which does not en-

sure the normalization of the balance until 

2022-2023, which is 2.5-3 times longer than the 

poorly planned campaign of the mid-2000s. In 

today's uplifted markets, this means "asking for 

trouble", because the interests of financial sta-

bility require a much faster normalization - to 

complete it in two times quickly that the Fed is 

now offering. 

Why did the Federal Reserve conduct 

such kind of policy. Apparently, the uncon-

trolled growth of the US public debt (see Figure 

2) still pressured it [5]. And, as is known, on 

September 12, 2017, the US public debt over-

came a colossal $ 20 trillion mark. The figure is 

really very large, moreover, it is simply unbear-

able, because for every taxpayer the US ac-

counts for $ 160 thousand, and it is simply im-

possible to service such a debt in most cases. 

People's Bank 

of China  

$5 trillion 

ЕCB  

$3,9  trillion 

US FRS 

$4,5 trillion 

Bank of Japan 

$4,4 trillion 

The rest of 

Central Banks 

of the World 

$ 6,7 trillion  
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Fig. 2. US debt growth  

Source: [5] 

 
The public debt is growing too fast, it is 

much faster than the growth of the US economy, 

and, in principle, this is definitely can’t be a 

good news, although some economists do not 

leave attempts to refute this opinion. For exam-

ple, 100 years ago, in 1916, the US debt was 

about $ 3.6 billion and as a percentage of GDP, 

it was only about 7%. Now the debt is already 

more than 108% of GDP. In addition, although 

most of the debt is in the hands of national cred-

itors, about 30% belongs to other states. In par-

ticular, China ($ 1.244 trillion), Japan ($ 1.137 

trillion). Russia is also on the list of the top 20 

US creditors with bonds worth $ 86 billion. And 

the US Treasuries that sell for today mean only 

one thing - the anxiety of the holders of the US 

national debt for further surge in US debt issue 

as part of the Trump budgetary incentive plan. 

Let's see, what happens now in Europe? 

You can see that in Europe everything is the 

same. The quantitative easing program from the 

ECB, known as QE, was also aimed at alleviat-

ing the debt burden of heavily indebted coun-

tries. QE was launched in March 2015. As part 

of this program, the central banks of the euro 

area countries annually allocate 1.4 trillion euro 

for the purchase of public debt.  The program 

itself looks symmetrical: each CB buys the na-

tional debt in proportion to the size of the coun-

try, but this only at first glance QE looks uni-

form [6].  

In fact, the debts of the southern Europe-

an countries are mostly bought from foreign 

holders, that is, the capital leaves the Eurozone. 

For example, Banco de España buys up Spanish 

government bonds around the world, thereby 

reducing the country's debt to private creditors. 

To this aim he asks the central banks of other 

members of the Eurozone, in particular the 

German Bundesbank and, in some cases, the 

Dutch central bank, to finance payment orders 

of German and Dutch bond sellers. Often, if 

sellers of Spanish government bonds are outside 

the Eurozone, he asks the ECB to credit pay-

ment orders. In the latter case, this often leads to 

trilateral transactions, as a result of which 

sellers transfer money to Germany or the Neth-

erlands in order to invest them in fixed-interest 

securities. Thus, the German Bundesbank and 

the Dutch central bank should not only credit 

direct payment orders from Spain, but also indi-

rect ones, caused by the purchase of debts by 

the Bank of Spain in third countries. For the 

GIPS countries, these transactions are simply 

magnificent. If we imagine, purely theoretically, 

that these countries will come out of the Euro-

zone, then, most likely, their central banks will 

go bankrupt, since most of the debt is denomi-

nated in euros. At the same time, their require-

ments as for the respective states and banks will 

be converted into new depreciating national cur-

rencies and after that the payment requirements 

in the TARGET2 system will evaporate without 

a trace, and the Bundesbank together with the 

Dutch central bank can only hope that other 

surviving Central Banks will assume part of 

common losses. Thus, the TARGET2 system 

also contributes to the deepening of the debt 

crisis in the Eurozone, as it allows unhindered 

redirecting money from peripheral countries to 
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the countries of Central Europe, primarily Ger-

many. The situation continues to worsen, as the 

system caused a serious trade imbalance be-

tween the countries, which became noticeable 

only after the crisis in 2008, which provoked the 

banking crisis and exposed the problem areas of 

the financial system of the Eurozone. For ex-

ample, if Greece decides to withdraw from the 

Eurozone and pay off its debts in new drachmas, 

the ECB will have to print an additional 71 bil-

lion euros to cover the budget gap, otherwise 

the rest of the monetary union will have to bear 

the burden of paying Greek debt. If Italy de-

cides to withdraw from the Eurozone, the ECB 

will have to seek 386.1 billion euros. Thus, the 

countries have been tied to each other with huge 

debts and this system is now built in such a way 

that nobody can escape it without pain. 

If you look at TARGET2 balance sheets 

for January 2017, you can note, for example, 

that the outflow of capital has largely stabilized, 

but the imbalance in Spain has reached a new 

record. For Italy and Spain, the QE program 

contributed to the outflow of capital. In general, 

it should be noted here that Germany's export 

activity has caused a significant imbalance be-

tween Germany and the troubled countries of 

the Eurozone. Moreover, within the framework 

of this model, the German Central Bank actual-

ly receives credit obligations in exchange for 

exports. In the end, the aggregate debt of central 

banks of Greece, Spain, Italy, and other coun-

tries of the Eurozone to the Bundesbank is con-

stantly growing. Thus, TARGET2, in fact, is a 

kind of plan for saving a united Europe, since in 

case of the exit of at least one of the countries 

from the currency block, the problems will be 

catastrophic, as was said above [7]. 

Let's emphasize that independent central 

banks are not created in order to satisfy every-

one. Therefore, Janet Yellen or her successor 

will need great courage to work out some ac-

ceptable way. Meanwhile, there are still $ 8-10 

trillion of excess liquidity in world financial 

markets, and this courage is needed now: the 

sooner, the better. 

Because of it many countries of the 

world, realizing the danger of that situation, try 

to get away from dollar dependence (there are 

not so many claims to the euro yet), which last-

ed for decades. For example, China, Russia, In-

dia, and a number of other countries have grad-

ually begun to conclude agreements that allow 

each other's currencies to be accepted as part of 

bilateral trade. Even Europe itself sees the euro 

as a reserve asset and an international medium 

of exchange. 

And if before present the dominance of 

the dollar persisted, not having a mortal threat, 

then in recent times the situation has dramatical-

ly changed for the worse. This phenomenon was 

named as dedollarization. “As we now see, Chi-

na, increasingly supported by Russia, is taking 

decisive steps to create a viable alternative to 

the tyranny of the US dollar in world trade and 

finance. Wall Street and Washington are not 

surprised by this, but they can’t stop this,” 

writes American economist Frederick William 

Engdal [8]. As long as Wall Street by dirty 

tricks and machinations could provoke such cri-

sis as in the Eurozone, namely, in Greece in 

2010, countries with surplus of trade balance 

such as China, Japan, and then Russia, had no 

alternative, except how to constantly buy US 

treasuries. Washington and Wall Street could 

print endless amounts of dollars, nothing more 

valuable not supported, except for the F-16 

fighters and the Abrams tanks. China, Russia 

and other holders of dollar bonds at the same 

time financed the US wars, buying up the US 

debt. They almost hadn’t alternative options. 

Now, ironically, the two countries that at 

one time extended the life of the dollar (Russia 

and China after 1989) are considered by most 

countries as potential creators of a viable inter-

national currency supported by gold, oil that can 

reduce the hegemonic role of the dollar today. 

That is why over the past several years, 

countries like Russia, China, India and a num-

ber of other countries, have been buying up 

huge amounts of gold, mainly to replenish the 

foreign exchange reserves of their Central Bank, 

which up to this point have been kept, for the 

most part, in dollars and euros. And if until re-

cently it was not clear why this is happening 

(for several years in the gold market the largest 

purchasers of physical gold were the Central 

Bank of China and Russia), after a while it be-

came clear how profound was the strategy that 

they implemented, simply creating trust to their 

economies against the backdrop of growing 

economic sanctions and the belligerent mood of 

capital from Washington. For example, we note 

that the Central Bank of Russia has been the 

leader among the central banks of other coun-

tries buying gold for the fifth year in a row. In 

2016, the Russian regulator bought 201 tons of 

gold, which is much larger than the central bank 

of any other country [9]. 
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Even Turkey more than ever began to im-

port huge volumes of "yellow metal". Purchases 

of ingots and coins, which are the main indica-

tor of investment demand, for the current year 

are already 47 metric tons. For comparison, for 

the same period last year, only 14.8 tons were 

purchased. Such data was given in a recent re-

port of the World Gold Council [10].  

Turkey and Iran also agreed   on the use 

of national currencies in bilateral trade instead 

of the US dollar. This agreement was signed 

following the results of the meeting of Turkish 

President Recep Tayyip Erdogan and Iranian 

President Hasan Roukhani on October 4, 2017 

in Ankara. The authorities of the two countries 

also reached an agreement on joint actions to 

increase the volume of bilateral trade. Accord-

ing to “Daily Sabah”, Iran and Turkey plan to 

activate mutual financial and economic ties. In 

view of this Turkish banks will open branches 

in Iran, Iranian banks in Turkey. Iran and Tur-

key additionally agreed to strengthen coopera-

tion in the energy sector [10]. 

 Thus, as we see, China and Russia, 

joined to their  main trade partners and partners 

in BRICS countries (Brazil, Russia, India, Chi-

na, South Africa), as well as the partners  from 

Eurasian countries of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) and ready to complete the 

creation of a new monetary alternative to the 

dollar. At present, in addition to the founding 

members of China and Russia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan are full 

members of the SCO, and more recently India 

and Pakistan jointed to them. These are coun-

tries with a population of more than 3 billion 

people, about 42% of the world's total popula-

tion, which are united in peaceful economic and 

political cooperation. It is clear that the eco-

nomic diplomacy of China and Russia and the 

group of countries of the Eurasian Economic 

Union, is largely connected with the construc-

tion of advanced high-speed railways, ports, 

energy infrastructure, and all this is united by a 

new huge market, which over the next 10 years 

may eclipse any economic opportunities in the 

OECD countries of the EU and North America, 

suffering from huge debts. This step was histor-

ically predetermined, although up to a certain 

point there was no clarity, since it is, first of all, 

a strategy for the Eurasian countries that should 

help them to become free from the dollar and 

their vulnerability from further US sanctions 

and financial war on the background of dollar 

dependence. This should ultimately be happen. 

In continuation of this, we note that ac-

cording to the report of Japan Nikkei Asian Re-

view, China is going to launch oil futures, nom-

inated in RMB, which will be converted into 

gold. And this is getting interest, given the other 

steps China has taken over the past two years to 

become a viable alternative to London and New 

York in Shanghai. [8] China today is the first 

importer of oil in the World, the overwhelming 

volume of which is paid in dollars. And if the 

new oil futures in RMB are widely recognized, 

this could be the most important reference point 

as for oil, not only in Asia. This would jeopard-

ize the two oil futures for Wall Street oil: Brent 

and WTI, which still gave Wall Street huge hid-

den advantages and various opportunities for 

speculation. This would be another break-

through in the elimination of the giant manipu-

lative lever of Wall Street, which would satisfy 

China and its oil partners, including Russia. The 

introduction of oil futures, traded in Shanghai in 

yuan, which recently was added to the basket of 

IMF reserve currencies, will significantly 

change the geopolitical balance of power from 

the Atlantic world to Eurasia. And if we add 

new oil futures that are traded in China in 

RMBs with gold support, this will push the key 

OPEC members and the Middle East to the fact 

that they are likely to treat the yuan on a par 

with the dollar. An example of this is the recent 

geopolitical risk that Qatar experienced after 

Trump's visit to Riyadh a few months ago. 

Saudi Arabia one way or another will also 

have to take into account these trends. China is 

beginning to actively work in this direction with 

Saudi Arabia. Since the founding of the country 

in 1936, Saudi Arabia has mainly taken Ameri-

can dollars as payment for oil supplies. This 

continued as long as the US was the main oil 

importer in the world. In recent years, China has 

taken away from the US the title of "the largest 

oil importer on the planet." And in the coming 

years, China will continue to import more oil 

than all others [10]. 

In addition, Latin America is also taking 

steps towards dedollarization. This is confirmed 

by the words of Venezuelan President Ma-

dourou after recent US sanctions: "Venezuela 

intends to introduce a new system of interna-

tional payments and create a basket of curren-

cies to free the country from the dollar. If they 

pursue us with the dollar, we will start to use the 

Russian ruble, the yuan, yen, Indian rupee, euro 

"[8]. And the state-owned oil company of Ven-

ezuela, PDVSA, offered its partners to create a 
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joint venture and to open accounts in euros and 

convert existing cash into the main currency of 

Europe. Thus, Venezuela demonstrates the 

growing weakness of the United States. It used 

to be that a small country that refuses to take 

dollars should expect a regime change in a short 

time. Now everything has changed. 

Besides, if you also look at the appear-

ance of bitcoin and other crypto currency as the 

preferred monetary asset of libertarians the 

money world will suddenly look absolutely 

multipolar. 

The current macroeconomic environment 

is increasingly reminiscent of the situation of 

the 1930s. In addition, past experience is espe-

cially relevant today, as it was one of the peri-

ods when a number of large economies faced 

the problem of 3D. Indeed, the unproductive 

accumulation of debt caused both the Great De-

pression of the 1930s and the Great Recession 

of 2008-2009. In addition, weaker demographic 

trends in several countries during both periods 

of time also had a negative impact on potential 

growth. The fall in private demand due to the 

subsequent process of reducing the share of bor-

rowed funds created an intense deflationary 

pressure. 

Thus, according to Morgan Stanley ana-

lysts, the situation of the late 30's of the last 

century can now happen again. However, here it 

is necessary to consider that after the crisis of 

the 1930s, the US economy was recovering very 

slowly and to a faster rate of growth it passed 

only after the outbreak of World War II  [13]. 

The fact is that military spending is one of the 

main sources of growth in the US economy. 

This fact was recently repeated by the former 

head of the Fed, Ben Bernanke, at the panel ses-

sion "The Defense Economy and American 

Prosperity", organized by the Brookings Institu-

tion in late 2015 [14]. And if the situation is 

nevertheless fated to be repeated, it is possible 

that the US will need another large-scale war, 

which will be able to pull the economy out of a 

protracted pique. And who knows, could the 

current confrontation between the United States 

and the DPRK be connected with all of this. It is 

possible that at the same time the US can solve 

one more problem: to influence the intractable 

Russia and the PRC in their striving for dedol-

larization.  We have nothing to do but observe 

the events. 

Conclusions and prospects for further 

research. The situation in the world economy 

and the world of finance only seems stable at 

first glance, the risk of a global recession re-

mains very high at this stage, moreover, almost 

all conditions for a new financial collapse was 

created. 

The current macroeconomic environment 

in developed world economies is increasingly 

reminiscent of the situation in the 1930s. In ad-

dition, past experience is especially relevant 

today, as it was one of the periods when a num-

ber of large economies faced the problem of 3D 

(debt, demography and deflation).  Therefore 

many countries of the World, realizing a danger 

of a situation, try to leave from dollar depend-

ence which till present kept  for decades. 
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Кієвіч О. В., Бухтик М. І., Самоховець М. П. 

Дедоларизація економік провідних країн як спосіб захисту від глобальних ризиків 

У статті аналізується монетарна політика ФРС США і ЦБ розвинених країн, які неправильно 

оцінили ефективність своїх політичних заходів, вжитих після кризи, що вибухнула 2008 року і стрім-

ко зростаючих сукупних боргових проблем. Підкреслюється, що через таку безвідповідальної політи-

ки ФРС США і ЦБ розвинених країн на світових фінансових ринках все ще присутні $ 8-10 трлн. 

надлишкової ліквідності, що в підсумку повинно вилитися в серйозні негативні наслідки для світової 

економіки. Обґрун-товується той факт, що ряд провідних розвинених країн в найближчому май-

бутньому, передбачаючи ці негативні наслідки для світової економіки, почали активно проводити 

політику дедоларизації своїх економік. Дедолорізація - це тренд останнього часу. 

Ключові слова: світова економіка, ЦБ розвинених країн, глобальна криза, дедоларизація еко-

номіки. 
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Дедолларизация экономик ведущих стран как способ защиты от глобальных рисков 

В статье анализируется монетарная политика ФРС США и ЦБ развитых стран, которые 

неправильно оценили эффективность своих политических мер, предпринятых после разразившегося 

кризиса 2008 года и стремительно возросших совокупных долговых проблем. Подчёркивается, что 

из-за такой безответственной политики ФРС США и ЦБ развитых стран на мировых финансовых 

рынках всё ещё присутствуют $8-10 трлн. избыточной ликвидности, что в итоге должно вылиться в 

серьёзные негативные послед-ствия для мировой экономики. Обосновывается тот факт, что ряд 

ведущих развитых стран в ближайшем будущем, предвидя эти негативные последствия для мировой 

экономики, начали активно проводить политику дедолларизации своих экономик. Дедолоризация – 

это тренд последнего времени. 
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ПОНОСОВ Ф. Н. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

В статье обосновано, что процесс познания на уровне субъективации имеет целью достижение 

наиболее высокой степени когерентности между познаваемым объектом и его субъективированным 

образом. Доказано, что успех хозяйственно-экономической деятельности общества зависит от пра-

вильного планирования и правильного проведения хозяйственно-экономических мероприятий. По-

нимание общества как системы не только в планировании, но и в подведении итогов развития социу-

ма требует реализации принципа системности. Охарактеризован фактор гносеологической когерент-

ности, который действует на одном уровне, влияя на  степень гносеологического взаимосоответствия 

реального познаваемого объекта и его объективированного образа. Знание механизма социального 

познания, его специфики даёт возможность избежать ошибок социальном поведении. 

Ключовые слова: основы, социальное познание, общество, хозяйственно-экономическая дея-

тельность, когерентность. 

 
Постановка проблемы. Анализ си-

стемы общественного воспроизводства 

предполагает исследование социально-

экономических структур общества, всей со-

циальной деятельности людей, разновидно-

стью которой является познавательная. Ре-

зультаты познания, индивидуального и кол-

лективного, во многом определяют успех 

хозяйственно-экономической деятельности. 

Как известно, она базируется на знании со-

циальной структуры общества. Дело в том, 

что на экономику влияют не только соци-

альные институты общества, но и другие его 

составляющие: социальный состав, террито-

риально-поселенческие структуры, этниче-

ские особенности [1, с. 2-11] и другие со-

ставляющие. В чём состоит специфика соци-

ального познания – проблема во многом не 

исследована. Некоторые его особенности 

представлены в данной главе. 

В строгом смысле слова любое позна-

ние, поскольку оно возникает в обществе и 

детерминируется социальными причинами, 

социально. Мы трактуем социальное позна-

ние как познание общества (его структуры и 

закономерностей существования), соверша-

емого в самом обществе. Но социальное по-

знание имеет свою специфику: и, прежде 

всего, оно специфично по своему объекту, в 

качестве которого выступает социальная де-

ятельность людей, их отношения и взаимо-

действия познающего субъекта и объекта. С 

другой стороны, познание социума тракту-

ется как социальное не только по объекту, но 

и по субъекту и в целом предстаёт как отра-

жение социальной реальности обществен-

ным сознанием, носителем которого высту-

пают социальные группы, классы, страты и 

общество, политические партии, элита об-

щества [2, с. 117] в каждый исторический 

период. Наконец, результат социального по-

знания – социальное знание – существует в 

рамках исторически определённого способа 

духовного и материального производства, 

существует в системе определённых соци-

альных институтов. Вопрос о специфике со-

циального познания методологически реша-

ется в сопоставлении его с естествознанием 

и техническим знанием. Социальное позна-

ние обладает спецификой уже и потому, что 

в обществе – в отличие от природы – дей-

ствуют люди, одарённые сознанием и волей, 

а законы общественного развития проявля-

ются в деятельности людей. При этом сама 

сфера познания социума рассматривается 

как нечто целостное, единое.  

С другой стороны, мы склонны считать, 

что социальное познание – это часть предпо-

сылок дальнейшего анализа всей сферы об-

ществознания, выявления тех внутренних 

различий и противоречий, которые в ней за-

ключены. Чтобы разобраться в них, необхо-

димо проанализировать структуру совре-

менного социального познания, выявить его 

необходимые компоненты и уровни. В этой 

связи нужно отметить, что общественно - 

научное социальное познание является од-

ной из форм социального познания, которое 

в реальной жизнедеятельности общества всё 

время соотносится с различными видами 

вненаучного и донаучного социального зна-

ния. Поэтому отделение общественной 
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науки от вненаучного социального знания, с 

одной стороны, и выявление способов и ка-

налов их взаимодействия – с другой – со-

ставляет одну из проблем, с которой мы 

сталкиваемся при анализе структуры соци-

ального знания и познания. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Анализ социальной структуры 

общества мы проводим на материалах клас-

сической парадигмы социального знания: 

она ориентирована на достижение истины, 

понимаемой как соответствие знания позна-

ваемому объекту, т.е. в духе корреспондент-

ской концепции истины, восходящей к Ари-

стотелю. Как известно, классическая соци-

альная парадигма формируется в ХIХ веке, 

она включает в себя разнообразные социаль-

ные теории, возникшие в Европе, а позднее в 

США и России. Речь идёт о теориях О. Кон-

та, Г. Спенсера (органическая школа), "со-

циологизме" Э. Дюркгейма, марксизме, 

структурализме, структурном функциона-

лизме, позитивистской социологии М.М. 

Ковалевского и ряде других теорий [3, с. 

133]. 

Основной методологический принцип, 

который использовал О. Конт при изучении 

мира и общества, – это целостный систем-

ный подход. Он понимает общество как 

своеобразное целое, как единую социальную 

систему, элементы которой выполняют свои 

специфические функции и реализуют раз-

личные её потребности. Задача социологии в 

том и состоит, чтобы открывать закономер-

ности функционирования этой системы. 

Что же, по мнению О. Конта, составля-

ет сущность общества? Ответ в следующем. 

Всю социологию по аналогии с физикой 

учёный делит на две части: социальную ста-

тику и социальную динамику. Социальная 

статика изучает общество в состоянии 

устойчивого равновесия всех его составля-

ющих структурных компонентов. Это теоре-

тическая абстракция, которая как бы замо-

раживает, останавливает все общественные 

движения для лучшего рассмотрения их 

структуры и оснований взаимодействия, даёт 

возможность их синхронного анализа; соци-

альная динамика анализирует развитие об-

щества, процессы, протекающие в нём. На 

основании такого анализа О. Конт формули-

рует основной закон социальной статики, 

устанавливающий в качестве естественного 

состояния социального строя гармонию 

классов, составляющих общество в данный 

исторический период. 

По его мнению, наименьшей социаль-

ной структурной единицей общества высту-

пает семья. Но это основная клеточка соци-

ального организма, потому что семья есть 

главное связующее звено между обществом 

и человеком, естественная форма их сбли-

жения. Французский учёный подчеркивал, 

что «…только благодаря семейным обязан-

ностям человек изменяет своему первона-

чальному себялюбию и может надлежащим 

образом подчиняться к конечной ступени, к 

общественности» [4, с. 220]. Семья выполня-

ет в обществе важнейшие функции: коорди-

нирует устремления и устанавливает равно-

весие между устремлениями разных поколе-

ний, воспитывает, формирует эмоциональ-

ные и моральные связи между людьми, со-

храняет традиции и культурное наследие. 

Поэтому распад семьи будет означать и рас-

пад общества. Так как семья – это первичная, 

складывающаяся на основе чувств и степени 

их проявления форма организации людей, то 

именно из неё вырастают и появляются дру-

гие формы их объединений, такие как пле-

мена, народности, народы и т.д. 

Г. Спенсер проводит аналогии между 

обществом и живым организмом и на уровне 

их структурной организации. «Аналогия 

между обществом и организмом становится 

ещё яснее, когда мы узнаем, что каждый ор-

ганизм сколько-нибудь заметного объёма 

есть общество,– утверждает учёный,– а так-

же когда мы узнаём, далее, что в обоих слу-

чаях жизни единиц продолжаются ещё в те-

чение некоторого времени после того, как 

жизнь агрегата будет неожиданно останов-

лена каким-нибудь насильственным обра-

зом…» [7, с. 294]. 

Цель статьи – охарактеризовать ос-

новные методологические подходы к изуче-

нию социального познания и хозяйственно-

экономической деятельности общества.  

Изложение основного материала ис-

следования. В плане наших исследований 

вполне правомерно рассматривать данную 

систему научных представлений О. Конта 

как один из гносеологических образов (О1), 

представляющих социальную структуру об-

щества и взаимосвязь её компонентов. 

Система гносеологических представ-

лений Г. Спенсера (О2) являет собой второй 

гносеологический образ, сформированный в 

отношении одного и того же познаваемого 
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объекта: социальной структуры общества и 

взаимосвязи его компонентов. 

Нужно отметить, что связь между 

групповым противоборством и классовыми, 

иными социальными отношениями не при-

нималась Л. Гумпловичем, как и другими 

социал-дарвинистами, в расчёт. 

Данный исследователь уточняет свой 

гносеологический образ (О3) социальной 

структуры общества: он делит все группы на 

простые и сложные. К простым социальным 

группам, по его мнению относятся прежде 

всего примитивные человеческие сообще-

ства с ярко выраженными антропологиче-

скими и этническими характеристиками (ор-

ды, племена, роды и т.д.). 

Гносеологические образы, сформиро-

ванные Л. Гумпловичем и Г. Ратценхофером 

(О4) в отношении общества и его социальной 

структуры – это очередные элементы гно-

сеологического ряда в социальном познании. 

Но процесс познания продолжается, 

гносеологические образы социальной струк-

туры общества формируются не только в ев-

ропейской, но и в американской социологии. 

В развитие социологических знаний 

социал-дарвинизм внёс немало положитель-

ного: он поставил и проанализировал про-

блемы социальной эволюции, социокуль-

турной адаптации, межгрупповые отноше-

ния и конфликты, уточнил и детализировал 

понимание социальной структуры общества. 

Но данное направление сводило обществен-

ные закономерности к биологическим. 

Именно это обстоятельство послужило при-

чиной постепенного ослабевания его влия-

ния на дальнейшее развитие социального 

познания, что особенно ярко проявилось в 

ХХ веке. Гносеологические образы социаль-

ной структуры общества А. Смолла (О5) и У. 

Самнера (О6) в плане наших исследований 

выступают полноправными элементами ана-

лизируемого гносеологического ряда. 

Гносеологические представления К. 

Маркса об обществе и его социальной струк-

туре являют собой полноправный гносеоло-

гический образ (О7) анализируемого нами 

гносеологического ряда, этот образ содер-

жит в себе элементы как абсолютной, так и 

относительной истин. 

Сформированный М. Вебером гносео-

логический образ социальной структуры 

общества, в чём-то совпадающий с марксов-

ским, в чём-то расходящийся с ним, имеет 

самостоятельное бытие и особое значение – 

это полноправный гносеологический образ 

(О8) в системе представлений о структуре 

общества. 

Итоги анализа общества и его соци-

альной структуры, представленные в творче-

стве П. Сорокина, – это очередной элемент 

рассматриваемого нами гносеологического 

ряда (О9). Обнаруженные П. Сорокиным 

элементы социальной реальности и их взаи-

мосвязь дали возможность автору ввести в 

научное употребление термины «социальная 

стратификация» и «социальная мобиль-

ность». Его исследования в целом способ-

ствуют достижению более полного знания 

об обществе и его структуре, приближают 

людей к истине в полном её объеме. 

Концепция элиты В. Парето представ-

ляет собой очередной элемент гносеологиче-

ского ряда, сформированный по поводу изу-

чения социальной структуры общества, оче-

редной гносеологический образ (О10). Так же, 

как и предшествующие гносеологические 

представления, он содержит в себе элементы 

истины, как абсолютной, так и относитель-

ной. 

По мнению Э. Гидденса, и объективно, 

и субъективно социальная структура и соци-

альное действие не могут существовать от-

дельно друг от друга. В то же время в социо-

логической науке, в социальном познании их 

изучение оказалось разобщённым. Автор 

теории приходит к выводу о том, что соци-

альные системы обществ, их структурные 

элементы воспроизводятся через систему 

социальных практик, через систему соци-

альных действий. 

Учёный не без оснований полагает, что 

данная теория (О11) призвана преодолеть 

разногласия, существующие между функци-

онализмом и структурализмом, с одной сто-

роны, и различными формами интерпрета-

тивной социологии, с другой. 

Социальная система и общество как 

главная её разновидность обладают полной 

самодостаточностью и самовоспроизвод-

ством, оно самореферентно. Социальные си-

стемы (включая общество) могут осуще-

ствиться только как наблюдающие самое 

себя системы (О12).  

Представленные нами концепции по-

нимания общества и его социальной струк-

туры, взятые совместно, в совокупности со-

ставляют один из гносеологических рядов 

социального познания. На рис. 1 представ-

лена схема данного гносеологического ряда: 
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•     •     •          •   •       •     •          •    •    •    •      • 

1     2    3        4    5      6    7         8    9   10  11   12 

Рис. 1. Гносеологический ряд социального познания,  

сформированный для изучения общества и его социальной структуры 

Источник: разработано автором 

 

Цифрами обозначены: 1 – гносеологи-

ческий образ социальной структуры обще-

ства, сформированный О. Контом (О1); 2 – 

гносеологический образ данного познавае-

мого объекта Г. Спенсера (О2); 3 – гносеоло-

гические представления Л. Гумпловича (О3); 

4 – социальная структура общества по Г. 

Ратценхоферу (О4); 5 – социальная структура 

общества, представленная в трудах А. Смола 

(О5); 6 – гносеологический образ социальной 

структуры общества У. Самнера (О6); 7 – 

понимание социальной структуры общества, 

представленное К. Марксом (О7); 8 – гносео-

логические представления М. Вебера о соци-

альной структуре общества (О8); 9 – соци-

альная структура общества П. Сорокина (О9); 

10 – гносеологические представления В. Па-

рето о социальной структуре общества (О10); 

11 – гносеологический образ структуры со-

циума, сформированный Э. Гидденсом (О11); 

12 – гносеологический образ социальной 

структуры общества Н. Лумана (О12). 

Аналогичным образом, то есть через 

формирование гносеологических рядов, 

осуществляется познание других социаль-

ных объектов. Человек – наименьшая со-

ставляющая часть общества; но что пред-

ставляет эта единица социальной реальности 

по своей сущности, какова природа человека? 

Разные варианты этого понимания, создан-

ные в истории цивилизации, и выступают в 

роли элементов гносеологического ряда это-

го познаваемого объекта. 

В работе механизма, формирующего 

гносеологический ряд в коллективном по-

знании, проявляются, особенно на ранних 

этапах, специфические черты, отличающие 

его работу от механизма индивидуального 

познания. Если гносеологический моносубъ-

ект объективирует определённый, чаще все-

го единственный (как он считает, един-

ственно правильный результат), то в коллек-

тивном познании возможно одновременное 

существование различных результатов, по-

лученных разными гносеологическими 

субъектами и существующими в форме раз-

личных научных точек зрения, научных 

мнений, концепций и т.д. Это их существо-

вание мы называем внутренним или проме-

жуточным гносеологическим рядом данного 

полисубъекта. 

Механизм его формирования пред-

ставлен на рис. 2. 

                                                         •  O 

                                        1                                   3 

 

 

 

 

 

 

                                                        2 
 

Рис. 2. Механизм формирования гносеологического ряда  

в коллективном познании 

Источник: разработано автором 
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Символами обозначены: S1, S2, S3, …Sn 

– моносубъекты познания, входящие в со-

став полисубъекта. О1, О2, О3,…Оn – объек-

тивированные гносеологические образы, не 

вынесенные за пределы познающего коллек-

тива и составляющие внутренний или про-

межуточный гносеологический ряд данного 

полисубъекта. 
Если процесс познания на уровне 

субъективации имеет целью достижение 

наиболее высокой степени когерентности 

между познаваемым объектом и его субъек-

тивированным образом, на втором, уровне 

объективации, – между субъективированным 

и объективированным образами, то на треть-

ем, объектном – между познаваемым объек-

том и его объективированным образом. 

Установление возможно более высокой сте-

пени когерентности на первых двух уровнях 

носит промежуточный, подчинённый харак-

тер по отношению к третьему, объектному 

уровню. В реальной познавательной дея-

тельности все они тесно взаимосвязаны, су-

ществуют в единстве. Гносеологическая вза-

имосвязь, имеющая место между объектом 

познания, его субъективированным и объек-

тивированным образами – это рефлексивный 

элемент структуры индивидуального и кол-

лективного познания. При наличии взаимо-

связи между этими элементами познание 

становится возможным как процесс. Таким 

образом, в человеческом познании, как в ин-

дивидуальном, так и в коллективном, выде-

ляются три основных структурных уровня 

когеренции, представляющих собой гносео-

логические взаимоотношения основных суб-

стратных элементов его структуры. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Итак, на уровнях когеренции 

изменяется степень гносеологического соот-

ветствия (когерентности) друг другу реаль-

ного познаваемого объекта, субъективиро-

ванного и объективированного его образов. 

Познающий моно- или полисубъект старает-

ся добиться наиболее полного гносеологиче-

ского соответствия друг другу всех назван-

ных элементов. Чем выше степень соответ-

ствия их друг другу, тем больше наши зна-

ния соответствуют действительности. 

Успех хозяйственно-экономической 

деятельности общества во многом зависит от 

правильного планирования и правильного 

проведения хозяйственно-экономических 

мероприятий. Понимание общества как си-

стемы не только в планировании, но и в под-

ведении итогов развития социума требует 

реализации принципа системности. Знание 

механизма социального познания, его спе-

цифики даёт возможность избежать ошибок 

в этих процессах. В этом и состоит один из 

главных аспектов методологического значе-

ния социального познания. 
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Поносов Ф. М. 

Методологічні засади соціального пізнання  

та господарсько-економічної діяльності суспільсва 

У статті обґрунтовано, що процес пізнання на рівні суб'єктивації має на меті досягнення 

найбільш високого ступеня когерентності між пізнаваним об'єктом і його суб'ектівірованной чи-

ном. Доведено, що успіх господарсько-економічної діяльності суспільства залежить від правиль-

ного планування і правильного проведення господарсько-економічних заходів. Розуміння суспі-

льства як системи не тільки в плануванні, а й в підведенні підсумків розвитку соціуму вимагає 

реалізації принципу системності. Охарактеризований фактор гносеологічної когерентності, який 

діє на одному рівні, впливаючи на ступінь гносеологічного взаимосоответствия реального пізна-

ваного об'єкта і його об'єктивувати способу. Знання механізму соціального пізнання, його спе-

цифіки дає можливість уникнути помилок соціальній поведінці. 

Ключові слова: засади, соціальне пізнання, суспільство, господарсько-економічна діяль-

ність, когерентність. 

 

Ponosov F. 

Methodological foundations of social consciousness and economic activity of the society 

The article substantiates that the process of cognition at the level of subjectivation is aimed at 

achieving the highest degree of coherence between the cognizable object and its subjective image. It is 

proved that the success of the economic and economic activities of the society depends on the proper 

planning and proper conduct of economic and economic activities. Understanding of society as a system 

not only in planning, but also in summarizing the development of society requires the implementation of 

the principle of systemic. The factor of epistemological coherence that operates at one level is characte,-

ized, influencing the degree of epistemological interconnection of the real cognizable object and its 

objectified image. Knowledge of the mechanism of social cognition, its specifics makes it possible to 

avoid mistakes in social behavior. 

Key words: foundations, social cognition, society, economic and economic activity, coherence. 
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ПАВЛОВ К. В. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ 

И ЭТНОЭКОНОМИКА 
 

В статье обосновывается необходимость и целесообразность формирования и развития эконо-

мического славяноведения как перспективного научного направления, рассматриваются некоторые 

его аспекты, а также выявляется взаимосвязь экономического славяноведения с этноэкономикой. 

Обосновано, что экономическое славяноведение по своей проблематике тесно переплетается с моло-

дой наукой этноэкономикой, изучаю-щей этнические особенности социально-экономического пове-

дения. Подчеркнуто, что кроме вопросов интеграции и интернационализации в рамках экономиче-

ского славяноведения целесообразно глубоко изу-чить проблему выявления общего и особенного в 

экономической истории славянских государств, социально-экономические вопросы адаптации, при-

способления в услови-ях совместного проживания славянских наций и иных этносов. 

Ключевые слова: экономическое славяноведение, этноэкономика, перспективное научное 

направление, формирование и развитие. 

 
Постановка проблемы. В последние 

десятилетия сложился комплекс наук о сла-

вянах, получивший общее название славяно-

ведение. В него входят такие науки, как ис-

тория славян, этнография славян, славянская 

филология и пр. Возможность появления та-

кого рода наук обусловлена общностью ис-

торического развития разных славянских 

народов, схожестью их культуры и языка [1, 

c. 114]. 
Так, в гораздо большей степени, чем на 

развитие многих других наций и народно-

стей, на историческое становление славян 

оказала община. На это указывали многие 

крупные этнографы, историки, философы, в 

том числе и классики марксизма-ленинизма 

– в частности, говоря о русских, как правило, 

отмечали три основных национальных черты 

– общинность, патернализм и патриархаль-

ность. О том, насколько велико значение 

общинности в российской истории, свиде-

тельствует хотя бы то, что основной целью 

столыпинской реформы, начавшей осу-

ществляться (но так до конца все-таки и не-

реализовавшейся), лишь в начале ХХ века, 

как раз - таки и была борьба против кре-

стьянской общины, вместо которой в боль-

шом количестве по всей России должны бы-

ли появиться крепкие индивидуальные кре-

стьянские хозяйства, что было характерным 

уже в то время для развитых стран [2, c. 92].  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Влияние общинности сказа-

лось также на темпах и направленности ры-

ночной реформы в России, особенно в пери-

од правления Б. Ельцина, например, в форме 

противодействия становлению фермерства 

со стороны селян. 
Огромную роль крестьянская община 

сыграла в процессе формирования и разви-

тия также других славянских наций, особен-

но в их хозяйственной, экономической жиз-

ни. Во многом именно этим обстоятельством 

объясняется то, что социалистические про-

изводственные отношения, основанные на 

принципе общинности, «прижились» в пе-

риод становления и развития мировой соци-

алистической системы на территории мно-

гих славянских государств (у русских, бело-

русов, украинцев, болгар, поляков, чехов, 

словаков, сербов, словенцев и пр.). В этой 

связи нелишне будет напомнить, что еще 

совсем недавно, в период существования так 

называемого социалистического лагеря, 

«апологеты антикоммунизма» (как их люби-

ли в то время называть) нередко отмечали, 

что социализм, являвшийся по их мнению 

системой общественных отношений более 

низкого уровня, чем капитализм, приживает-

ся, прежде всего, у славян.  
Как бы то ни было, но следует при-

знать, что общинность как одна из важней-

ших социально-экономических характери-

стик славянских народов (хотя, разумеется, 

степень ее проявления в разных славянских 

государствах весьма существенно варьирует) 

оказала серьезное влияние на их обществен-

ное развитие, на быт, психологию, культуру 

и экономику [3, c. 262]. Сказывается ее вли-

яние даже и в настоящее время. 
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Цель статьи – отобразить особенности 

экономического славяноведяния и этноэко-

номики. 

Изложение основного материала ис-

следования. В этой связи целесообразно, на 

наш взгляд, наряду со славянской филологи-

ей, историей, этнографией начать интенсив-

но развивать и такое перспективное научное 

направление, как экономическое славянове-

дение, в рамках которого будет изучаться 

современное и ретроспективное состояние 

экономики славянских стран, выявлено об-

щее и особенное в социально-

экономическом развитии славянских наро-

дов и, что особенно важно в практическом 

отношении, будут определены формы и 

направления взаимодействия и интеграции 

экономики славянских государств. 
О необходимости более детальной раз-

работки идей «панславянизма», (или, по-

другому, панславизма) как в теоретическом, 

так и в практическом отношении говорится 

уже на протяжении весьма продолжительно-

го периода времени. Так, вопрос о целесооб-

разности и необходимости воплощения в 

жизнь доктрины панславянизма вплоть до 

образования единого, обширного панславян-

ского государства, то есть государства, объ-

единяющего все славянские народы, (или, по 

крайней мере, значительную их часть), раз-

ными общественными деятелями как в Рос-

сии, так и в ряде других славянских стран 

(Чехии, Сербии) поднимался еще в середине 

XIX века. Актуальность реализации в дей-

ствительности тех или иных аспектов док-

трины панславянизма особенно возрастает в 

экстремальные моменты времени – в перио-

ды войн, межнациональных конфликтов. В 

подтверждении сказанного достаточно 

вспомнить о той огромной помощи, которую 

оказала Россия как в финансовом, так и в 

военном отношении болгарам, сербам и чер-

ногорцам в их борьбе за освобождение от 

турецкого владычества, в XVIII и XIX веках. 

В этой связи стоит вспомнить и пример из 

совсем недалекого прошлого – войну, кото-

рую вело НАТО во главе с США против 

Югославии несколько лет назад. Речь идет о 

той моральной и дипломатической поддерж-

ке, которую оказала Россия справедливой 

борьбе югославского народа против оккупа-

ции натовских агрессоров. Более того, мож-

но вспомнить и о том, что тогда поднимался 

также вопрос о создании единого экономи-

ческого пространства между Российской 

Федерацией, Беларусью и Югославией с 

возможной перспективой в обозримом бу-

дущем даже образования единого союзного 

государства между ними. 
В такого рода экстремальные времен-

ные периоды возрастает, как правило, эко-

номическая помощь, оказываемая терпящим 

бедствие странам со стороны других славян-

ских государств. Разумеется, сказанное не 

означает, что усиление межгосударственных 

экономических отношений между разными 

славянскими странами происходит только в 

условиях военного противостояния. Доста-

точно в этой связи опять вспомнить о дли-

тельном существовании мировой социали-

стической системы хозяйства, когда в рам-

ках Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ) между входящими в эту интеграцион-

ную группировку странами (в том числе, 

естественно, и между славянскими государ-

ствами, входящими в СЭВ – а их доля там 

была, как известно, весьма велика) суще-

ствовали не только тесные кооперационные 

связи, но и даже совместное, перспективное 

народнохозяйственное планирование (в 

форме координации планов развития эконо-

мики разных стран).  
Однако и после развала социалистиче-

ского лагеря и интенсивного формирования 

в постсоциалистических странах рыночных 

отношений необходимость осуществления 

интеграционных процессов отнюдь не 

уменьшилась. В связи с этим следует доба-

вить, что вообще процессы интеграции и ин-

тернационализации являются одним из важ-

нейших направлений развития мировой эко-

номики в послевоенный период времени, 

причем это справедливо не только для груп-

пы развитых государств, но и для стран тре-

тьего мира. Так, широко известны такие ин-

теграционные группировки, как ЕС, амери-

кано–канадско-мексиканское соглашение 

НАФТА, латиноамериканская ассоциация 

интеграции ЛАИ, Андская группа, АСЕАН и 

ряд других.  
Процесс интеграции среди стран СНГ 

также «набирает обороты», что, в частности, 

выразилось в создании единого экономиче-

ского пространства между Российской Фе-

дерацией, Беларусью и Казахстаном, к кото-

рым пожелали присоединиться также Арме-

ния и Республика Кыргызстан. Если учесть, 

что в Казахстане около половины населения 

составляют так называемые «русскоязыч-

ные» (а это в основном русские), то можно 
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констатировать с определенной степенью 

условности, что создание единого экономи-

ческого пространства имеет преимуще-

ственно славянскую направленность.  
Более того, на наш взгляд, и в целом в 

рамках СНГ процесс интеграции между 

странами в связи с предпринимаемыми уси-

лиями по созданию единого союзного госу-

дарства между Россией и Белоруссией и уже 

упоминавшимся единым экономическим 

пространством между четырьмя странами, 

все же в основном носит славянскую 

направленность, хотя, разумеется, никто не 

сбрасывает со счетов и иные аспекты  инте-

грационных процессов между странами СНГ 

(в частности, серьезное значение имеет, если 

так можно выразиться, центральноазиатское 

направление интеграции между бывшими 

союзными республиками). Преобладание 

«славянского вектора» в процессе интегра-

ции в рамках СНГ объясняется не только 

культурной и духовной близостью русского, 

украинского и белорусского народов, но и 

значением экономики славянских стран СНГ 

(особенно России) для успешного и эффек-

тивного развития всех государств содруже-

ства [4, c. 94]. 
В этой связи следует добавить, что 

усиление интеграционных процессов проис-

ходит не только на межгосударственном 

уровне, но и на межрегиональном. Так, до 

событий, произошедших на Майдане в Кие-

ве, приграничные области России и Украины 

на протяжении нескольких лет (т.е. задолго 

до создания единого экономического про-

странства) активно развивали межрегио-

нальные хозяйственные связи, в том числе и 

в инвестиционной сфере. В то время руково-

дители Белгородской, Курской, Харьковской 

и Донецкой областей двух государств часто 

обсуждали вопрос о создании региона «Сло-

божанщина», который должен был иметь 

статус свободной экономической зоны с вы-

делением во властных структурах этих обла-

стей специальных отделов, персонал кото-

рых должен был целенаправленно занимать-

ся вопросами межрегиональной интеграции.  
Рассматривая вопрос о формировании 

экономического славяноведения как пер-

спективного нового научного направления, 

предполагается само собой разумеющимся, 

что процессы интеграции следует изучать не 

только между славянскими странами СНГ, 

но и вообще в славянском мире. Более того, 

при анализе вопросов интернационализации 

целесообразно, на наш взгляд, рассматри-

вать также и государства, где удельный вес 

славянских наций в общей структуре насе-

ления этих стран достаточно большой, 

(например, бывшие союзные республики 

СССР). Однако, учитывая установку Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина на 

то, чтобы в обозримом будущем приоритет-

ным направлением внешней политики Рос-

сии по-прежнему оставалось СНГ, первосте-

пенное значение следует все же уделять 

проблемам интеграции между славянскими 

странами содружества.  
Кроме вопросов интеграции и интер-

национализации в рамках экономического 

славяноведения целесообразно глубоко изу-

чить проблему выявления общего и особен-

ного в экономической истории славянских 

государств, социально-экономические во-

просы адаптации, приспособления в услови-

ях совместного проживания славянских 

наций и иных этносов. Причем, особенности 

социально-экономической адаптации, взаи-

мо-приспособления разных наций и народ-

ностей необходимо изучать как в славянских 

странах, так и не в славянских, но также и в 

тех, где удельный вес славянского этноса в 

общей структуре населения достаточно 

большой (здесь необходимо изучать процесс 

взаимной адаптации славянских и неславян-

ских этносов). Насколько это актуально, 

свидетельствует хотя бы то, что за предела-

ми современной России по оценкам прожи-

вает более 25 млн. русских [5, c. 329]. 
Важно при этом также учитывать и ре-

гиональный аспект данной проблемы. Здесь 

имеется в виду следующее. В странах со 

сложной территориальной структурой ком-

пактно проживают разные этносы, поэтому 

решение проблемы выбора оптимальной мо-

дели адаптации их жизненных укладов друг 

к другу важно как на региональном, так и на 

государственном уровнях. Особенно сказан-

ное актуально для России, где из 85 субъек-

тов федерации 22 – это республики и где в 

общей сложности проживает более 100 

наций и народностей. 
Республики в составе Российской Фе-

дерации образованы с учетом компактного 

проживания в них так называемой титульной 

нации и в целях сохранения и развития ее 

культуры и языка. Нередко хозяйственный 

уклад, быт титульной нации весьма суще-

ственно отличается от среднероссийских 

стандартов – так, в условиях интенсивного 
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формирования в России развитых рыночных 

отношений процесс адаптации к новым 

условиям хозяйствования у разных этносов 

протекал неоднозначно, а нередко и разно-

направленно. Например, в Удмуртской Рес-

публике – одном из субъектов Российской 

Федерации – проживает приблизительно 70 

наций и народностей, три из которых по по-

казателю удельного веса в структуре наро-

донаселения можно отнести к основным – 

это русские, удмурты и татары (разнообраз-

ные вопросы, связанные с особенностями 

социально-экономического поведения раз-

ных этносов, изучает молодая 

наука этноэкономика, которая, очевидно, 

самым тесным образом связана с экономиче-

ским славяноведением). Стереотипы их эко-

номического поведения далеко не всегда 

совпадают. У русских же, проживающих в 

Удмуртии, ситуация прямо противополож-

ная. Имеются существенные особенности в 

стереотипах экономического поведения и у 

татар - существенно увеличилось в послед-

нее время их участие в системе управления 

коммерческими структурами, особенно в 

сфере торгового бизнеса. 
К сожалению, указанные особенности 

поведения разных этносов, их взаимной 

адаптации в совершенно недостаточной сте-

пени учитываются при разработке вариантов 

экономической политики как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. Учиты-

вая важность решения данной проблемы, 

следует интенсифицировать теоретические и 

прикладные исследования по выявлению 

особенностей социально-экономического 

поведения у разных этносов. 
Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, недоучет 

национальных особенностей при выборе ва-

рианта экономической политики формиро-

вания развитой рыночной инфраструктуры в 

России явился одной из важнейших причин 

несбывшихся оптимистических прогнозов в 

отношении быстрого подъема отечественной 

экономики. Важно и то, что классические 

рыночные теории, являющиеся научным 

фундаментом взятой на вооружение в Рос-

сии монетаристкой модели реформирования 

(здесь имеются в виду теория стоимости, 

теория спроса и предложения, теория накоп-

ления капитала и т.п.), ориентируются на 

среднего человека с рыночным стереотипом 

поведения, для которого в специальной ли-

тературе имеется даже соответствующее 

название – «экономический человек». В це-

лом этот термин «срабатывает», когда гово-

рят об экономическом поведении большин-

ства немцев, англичан и ряда других этносов 

с вековыми рыночными традициями. Из 

бывших социалистических стран монетар-

ные реформы дали существенный позитив-

ный результат (да и то это можно утвер-

ждать лишь с некоторыми оговорками) лишь 

в нескольких (в том числе и славянских): 

Польше, Чехии, Венгрии и некоторых дру-

гих. Однако, в отличие от России, население 

этих стран в национальном плане сравни-

тельно однородно и имело опыт индивиду-

ального ведения хозяйства (особенно в сель-

ской местности) еще в социалистический 

период, поэтому адаптироваться к рыноч-

ным условиям в этих странах было проще. В 

России же, даже среди русских, составляю-

щих 83% населения страны, достаточно мно-

го «неэкономических» людей. А стереотипы 

экономического поведения других этносов, 

проживающих в Российской Федерации, мо-

гут существенно отличаться не только от 

среднего экономического поведения тради-

ционно рыночных наций, но и даже от эко-

номического поведения русского этноса, то-

же в среднем весьма далекого, как уже выше 

отмечалось, от классических рыночных 

стандартов. 
Интенсификация научных исследова-

ний в рамках экономического славяноведе-

ния позволит выявить особенности адапта-

ции к рыночным отношениям разных сла-

вянских народов, что создаст условия для 

лучшего понимания социально - экономиче-

ских процессов в разных странах и позволит 

разработать критерии выбора оптимального 

варианта внешнеэкономической политики. 

Таким образом, можно утверждать, что эко-

номическое славяноведение является пер-

спективным направлением исследований, в 

рамках которого рассматривается широкий 

спектр проблем и результаты которого име-

ют большое как теоретическое, так и при-

кладное значение. В заключении следует до-

бавить, что экономическое славяноведение 

по своей проблематике тесно переплетается 

с молодой наукой этноэкономикой, изучаю-

щей этнические особенности социально-

экономического поведения. 
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Павлов К. В. 

Економічне слав’янознавство та етноекономіка 

В статті обґрунтовується необхідність та цілеспрямованість формування та розвитку економіч-

ної славіоведення як перспективного наукового напрямку, розглядаються деякі його аспекти, а також 

виявляється взаємозв'язок економічного слов'янознавства з економікою. Обґрунтовано, що економіч-

на слав'янська наука по своїй проблематиці тісно переплітається з молодою наукою етноекономікою, 

вивчає етичні особливості соціально-економічного поведінки. Підкреслено, що крім питань інтеграції 

та інтернаціоналізації в рамках економічної слов'янознавства, доцільно глибоко вивчити проблему 

виявлення загального і особливого в економічній історії славянських держав, соціально-економічних 

питань адаптації, пристосування в умовах спільного проживання славянських націй та інших народів. 

Ключові слова: економічна славіоведение, етноекономіка, перспективне наукове напрямок, 

формування та розвиток. 
 

Pavlov K. 

Economic knowledge of the slavs and ethno economics 

The article proves the necessity and expediency of the formation and development of economic Sla-

vonic studies as a promising scientific direction, examines some of its aspects, and also reveals the relation-

ship between economic Slavic studies and ethnoeconomics. It is substantiated that economic Slavonic studies 

on its problems is closely intertwined with young science by ethnoeconomics, which studies ethnic features 

of socio-economic behavior. It is emphasized that in addition to the issues of integration and internationaliza-

tion within the framework of economic Slavic studies, it is advisable to study deeply the problem of identify-

ing the common and special in the economic history of the Slavic states, the social and economic issues of 

adaptation, adaptation in conditions of joint residence of Slavic nations and other ethnic groups. 

Key words: economic Slavic studies, ethnoeconomics, perspective scientific direction, formation and 

development. 
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 Управління сучасним підприємством 

УДК 658:338.24.01 

JEL Classification: D22; L53  

КАЛІНЕСКУ Т. В. 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
 

У роботі доводиться доцільність розрізняти поняття «сталість» та «стабільність», «управління» 

та словосполучень, що до нього додаються у вигляді «цільового управління» та «цілепокладання». 

Підкреслюється необхідність дотримання фундаментальних основ формування понять «стабільність» 

та «управління», що обґрунтовується історичним досвідом розвитку світової економічної науки та 

філософської думки. Запропоновано застосування стратегічних карт, які дозволять визначити орієн-

тири стабільного управління підприємством та окреслити перспективи його розвитку у контексті за-

значених вигід та прорахунків. Визначені напрями подальших досліджень будуть сприяти перетво-

ренню фундаментальних методологічних положень у реальну діяльність підприємств та забезпечать 

підтримку їх життєздатності. 

Ключові слова: стабільність, сталість, управління, цільове управління, цілепокладання, страте-

гічні карти, забезпечення життєздатності. 

 

Постановка проблеми. Використан-

ня останнім часом у науковій теоретико-

методологічній [1, 2] та методико-

практичній літературі [3, 4, 5, 6, 7] термінів 

«сталості», а не «стабільності» і «стійкос-

ті», «управління» чи інших контекстів його 

застосування у якості «цільового управ-

ління» [2] або «цілепокладання» [8] не мо-

же не викликати певних сумнівів щодо до-

цільності та правильності їх використання 

у сучасній економічній термінології саме у 

тому аспекті, в якому ці терміни застосо-

вуються у наукових роботах. Тому виникає 

необхідність щодо роз’яснення, уточнення 

і правильного вибору цих термінів саме 

для обґрунтування тих контекстів, в яких 

їх слід застосовувати, особливо для забез-

печення подальшого стабільного розвитку 

підприємства. 

Аналіз останніх публікацій та дос-

ліджень. Наразі в українській економіці 

все частіше зустрічаються наукові розроб-

ки що, пропагують методологію сталості 

[1, 2], цільового управління [2] та цілепок-

ладання [8].  

Видана енциклопедична та довідкова 

економічна література за останні роки дає 

поняття як стабільності [9, с. 460], так і 

сталості [9 с. 462]. І якщо термін «стабілі-

зація» використовується для означення си-

туації або комплексу заходів, що форму-

ється з метою недопущення кризових явищ, 

підтримання стабільних темпів виробниц-

тва, зайнятості та цін, то от «сталістю» 

означається купівельна спроможність гро-

шей впродовж тривалого часу. Тому вико-

ристання «сталості» для характеристик ро-

звитку – є некоректним у складі тих кон-

цепцій, що розглядаються саме у роботах 

Кучерової Г. Ю. [1, с. 4, 5], Семененко І. М. 

[2, с. 7–110], Пакуліна С. Л. та Пакуліної 

А. А. [3], інших [4, 5, 6]. Таке ж саме неко-

ректне застосування має словосполучення 

цільове управління [2, с. 181–242] та ціле-

покладання [8, с. 302–470], тому що за сво-

єю сутністю визначення «управління» вже 

передбачає певну цілеспрямовану дію 

(вплив) [9, с. 731, 732] на визначений 

об’єкт дослідження. 

Тому метою даної статті є теорети-

ко-методологічне обґрунтування необхід-

ності забезпечення стабільного управління 

підприємством за допомогою застосування 

фундаментальних та прикладних методів і 

прийомів дослідження. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Виникнення терміну «сталий 

розвиток» пов’язано, як правило, з неточ-

ним перекладом іншомовних слів на укра-

їнську мову. «Сталий» в перекладі на анг-

лійську означає «steady», а якщо при цьому 

звернутися до Оксфордського тлумачного 

словника [10, c. 1411], то це характеризує 

тверду чи жорстку («firmly») фіксацію, пі-

дтримку, балансування і такі інші дії, що є 

синонімами «стабільності», і не завжди їх 

доцільно використовувати саме для еко-

номіки держави (регіону), а тим більше 
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для економіки підприємства. У кінцевому 

підсумку – це може привести до повного 

застою, бо економічне управління підпри-

ємством має бути гнучким [11] та швидко і 

творчо налаштовуватись і переходити зі 

сталості до рефлексивного управління під-

приємством [12]. 

Мабуть прихильність до вибору яко-

гось поняття слід розпочинати з усім відо-

мої Сократівської фрази, що «я знаю, що я 

нічого не знаю» [13, с. 13], тому слід вести 

мову про спадковість знань та необхідність 

ґрунтування на фундаментальних знаннях 

та науковому арсеналі вже відомих ін-

струментів, методів, прийомів та способів, 

використовуваних в економічній науці. 

Саме на фундаментальні наукові поняття, 

обґрунтовані історичним науковим досві-

дом слід орієнтуватися, коли формується 

сучасний термінологічний апарат дослі-

дження, бо він відповідає характерним 

ознакам [14, с. 6]: 

1) загального використання, коли, 

поняття, або окремий його елемент отри-

мує найбільше розповсюдження, завдяки 

його беззаперечній простоті та внутрішній 

обмеженості; 

2) атрибутивності - момент який ви-

значає те або інше явище як подібні один 

до одного; 

3) цілісності, що означає спрямова-

ність, єдність досліджень у багатогранно-

му економічному середовищі. 

Виходячи з цих позицій – вибраний 

термін «стабільне» управління – відповідає 

усім вище названим ознакам. 

Щодо цілей управління, то будь-яка 

мета – може розглядатися як спосіб реалі-

зації будь-яких інтересів [14, с. 104–111]. 

Провідною метою економічним розвитку 

будь-якого індивіда - є отримання постійно 

зростаючого суспільного багатства, а для 

підприємницької діяльності (будь-якого 

підприємства) – є отримання надприбутків. 

Тобто – будь-яке управління на підприємс-

тві – зводиться до управління його прибу-

тком та іншими елементами прибутковості 

(маржа, рента, роялті, дивіденди,, процен-

ти та інше), без яких неможливий ніякий 

подальший розвиток вперед та забезпечен-

ня стабільної діяльності. А звідси єдиною 

метою, яку може ставити перед собою під-

приємство – може бути максимізація (оп-

тимізація) прибутку. Тому усі інші «новов-

ведення» як-то «цільове управління» [2, с. 

181 - 242] та «цілепокладання» [8, с. 302 - 

470] – є похідними від досягнутого прибу-

тку і зовсім не характеризують отриману 

нову якість визначення терміну «управлін-

ня» та не відноситься ні до якої складової 

вектору економічного розвитку: локальної 

(глибинний розвиток); розповсюдженої 

(що має вигляд спонтанного переносу од-

ного явища на інше, наприклад чогось пе-

редового на відстале, чи перенесення дося-

гнення чогось високо передового на зовсім 

інше явище). А саме такого у досліджен-

нях [15 і 16] не відбувається. Це скоріше 

намагання видати за «нове» вже існуюче 

старе, тобто повернення до усіма знаної 

істини – «Усе існуюче у сучасному світі 

нове – це добре забуте старе!». Тому усім 

новим дослідникам та науковцям, хто на-

магається вводити нові терміни, а тим бі-

льше зі словами «вперше» [15, с. 5, 6; 16, с. 

4, 5, 6] слід виокремлювати [14, с. 112–

122]: 

корисність для подальшого викорис-

тання чи створення зовсім нової, що не має 

аналогів; 

здешевлення корисності, що приведе 

до підвищеної продуктивності виробницт-

ва; 

особливості закладеної користі, що 

дозволяють не застаріти морально заявле-

ним цінностям.  

Виходячи із означеної вище характе-

ристики корисності для забезпечення ста-

більного управління підприємство можна 

запропонувати стратегічну карту показни-

ків діяльності підприємства (рис. 1). 

На складових стратегічної карти (рис. 

1) вказані тільки самі важливі задачі, навк-

руги яких слід згуртувати усіх працівників, 

зацікавлених осіб і структури, котрі мо-

жуть внести свій вклад у досягнення голо-

вної мети підприємства. Кожна складова 

може мати свою систему показників, які 

можна відстежити, використовуючи що-

денну інформацію з метою корегування. 

Проте ця інформація має дозволяти [18, с. 

29–30]: 

розширювати та додавати показники; 
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робити звіти за визначеними показ-

никами, у тому числі у вигляді графіків, 

діаграм, трендів, порівняльних таблиць і 

т.п.; 

виявляти причини погіршення і уто-

чнювати наслідки; 

об’єднувати чи розширювати систе-

му показників; 

передбачати сценарії розвитку; 

налаштовуватись на існуючу звіт-

ність; 

відстежуватись більш широкою ауди-

торією зацікавлених осіб. 
 

 
 

Рис. 1. Стратегічна карта забезпечення стабільного управління підприємством 

Джерело: розроблено автором на підставі [17, с. 236 - 239] 

 
Виходячи з таких вимог до показни-

ків уся система забезпечення стабільного 

управління підприємством може бути роз-

ділена на дві складові: 1) операційну та 2) 

стратегічну. Відповідно до першої слід 

включати показники, які [18, с. 31]: 
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дозволяють проводити моніторинг 

ефективності на різних рівнях управління 

підприємством; 

можна систематизувати з метою ско-

рочення часу для збору інформації про їх 

виконання; 

корегуються відповідно до оцінок 

ефективності; 

відстежують прогресивні зміни в 

управлінні стабільним розвитком підпри-

ємства; 

мають зв'язок з системою мотивації 

та стимулювання персоналу підприємств. 

Причому остання вимога – найбільш важ-

лива не тільки для виконання оперативних 

показників, але як показує практика [18, с. 

31 - 33], має значний вплив на успішність і 

досягнення певних вигід у стратегічному 

плані. Хоча ці показники повинні бути 

більш стандартизовані і спрямовані на: 

моніторинг прогресу у забезпечення 

стабільного управління підприємством; 

чітке донесення існуючої стратегії 

забезпечення стабільного управління до 

усіх зацікавлених осіб і структур; 

координацію поведінки оточуючого 

середовища й персоналу підприємства від-

повідно до поставленої стратегічної мети; 

організацію виконання поставленої 

стратегії та постійне налагодження стійких 

зв’язків з зовнішнім і внутрішнім середо-

вищем підприємства; 

оцінювання ефективності діяльності 

людей, проектів і стратегій, що ними ви-

конуються. 

Виходячи з вищесказаного, вибір по-

казників має бути максимально виважени-

ми, орієнтуватися на ключові цінності під-

приємства, ті вигоди, в яких будуть заціка-

влені усі. 

Висновки та напрями подальших 

досліджень. Підводячи підсумок результа-

там дослідження можна виокремити два 

уроки, з яких можна зробити такі висновки: 

1. Необхідно використовувати фун-

даментальні методологічні підходи щодо 

визначення і забезпечення стабільного 

управління діяльністю підприємства. 

2. Усі вигоди, що надає застосування 

стратегічних карт щодо забезпечення  ста-

більного управління підприємством можна 

оцінити лише у контексті тих потенційних 

перспектив, що можуть відкритися перед 

підприємством у контексті реалізації пос-

тавлених задач (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Порівняльна характеристика вигід і прорахунків щодо забезпечення  

стабільної діяльності підприємства 

Джерело:  розроблено автором на підставі [19, с. 163] 
 

Недоліки 

1. Невмотивованість праці; 

2. Високій рівень плинності кадрів 

3. Недовіра населення до стратегії 

розвитку підприємства 

4. Відсутність соціального діалогу 

5. недостатня інформованість пер-

соналу і населення регіону щодо 

перспектив розвитку підприємства; 

6. нерозвиненість інфраструктури 

підприємства; 

7. нестабільність соціально-

економічного становища оточуючо-

го середовища підприємства; 

8. Інше. 

Стратегічна карта  
забезпечення стабільного 

управління підприємством 

Вигоди 

1. Швидкий темп реалізації при-

йнятої стратегії; 

2. Подальше просування і розши-

рення ринків збуту; 

3. Створення партнерських відно-

син у регіоні; 

4. Високий позитивний рівень си-

нергетичного ефекту; 

5. Висока продуктивність праці; 

6. Підвищення доходів та лояль-

ності персоналу; 

7. Створення внутрішнього і зов-

нішнього життєздатного середо-

вища діяльності підприємства; 

8. Інше. 
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Якщо сумарні вигоди перевищують 

потенційні негативи на 25%, то це означає, 

що ефект від користування стратегічною 

картою – перевищує очікувані ризики. 

Якщо він менше – то слід переглянути 

складові стратегічної карти у напрямі ви-

значення інших орієнтирів у досягненні 

стабільної діяльності підприємства. 

Подальші дослідження автора будуть 

спрямовані на забезпечення емпіричних 

підтверджень теоретичним та методичним 

підходам до стабільного управління підп-

риємством. 
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Калинеску Т. В. 

Обеспечение стабильного управления предприятием 

Доводится необходимость различать понятия «постоянство» и «стабильность», «управ-

ление» и словосочетания, которые добавляются к нему в виде «целевого управления» и «це-

левого положения». Подчеркивается необходимость соблюдения фундаментальных основ 

формирования понятий «стабильность» и «управление», которое обосновывается историче-

ским опытом развития мировой экономической науки и философской мысли. Предложено 

применение стратегических карт, которые позволяют определить ориентиры стабильного 

управления предприятием и очертить перспективы его развития в контексте отмеченных вы-

год и промахов. Определены направления дальнейших исследований, которые будут способ-

ствовать внедрению фундаментальных методологических положений в реальную деятель-

ность предприятий, и обеспечат поддержку их жизнеспособности. 

Ключевые слова: стабильность, постоянство, управление, целевое управление, целевое 

положение, стратегические карты, обеспечение жизнеспособности. 

 

Calinescu T. 

Providing of stable management an enterprise 

It is led to necessity to distinguish concepts «constancy» and «stability», «management» and 

word-combinations which are added to its like a «objectives management» and «purpose position 

management». Also it is underlined the necessity of observance the fundamental bases of forming 

the concepts «stability» and «management» concepts, which is needed to ground by historical expe-

rience of development the world economic science and philosophical idea. It is offered the applica-

tion of strategic maps, which is needed to allow, that to define the reference-points of stable man-

agement on enterprise and outline the prospects of its development in the context of the noted bene-

fits and misses. It is certain the directions of further researches, which will assist introduction of 

fundamental methodological positions in the real activity of enterprises, and will provide support of 

its viability. 

Key words: stability, constancy, management, objectives management, purpose position  

management, strategic maps, providing of viability. 
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УДК 658.310.9 

JEL Classification: С81; D03; М51  

ЛІХОНОСОВА Г. С. 
 

ЕНТРОПІЙНЕ БАЛАНСУВАННЯ: ІНСТРУМЕНТ УСУНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

У статті запропоновано авторське трактування сутності та складових ентропійного балансу пі-

дприємства, що визначає рівень ризику прояву на підприємстві відторгнення; визначено фактори сис-

темної дії (рівень метаболізму підприємства, ступень занурення соціально-економічний простір, ефе-

ктивність використання часових лагів, усунення зростаючої ентропії, саморозвиток та гомеостаз), 

впровадження яких здатне усувати чи нейтралізувати відторгнення та забезпечувати досконалість 

системного позиціонування підприємства. Запропоновано ентропійне збалансування підприємства, як 

інструмент формування внутрішньої ентропії буде супроводжуватися зниженням ентропії за рахунок 

обмінних процесів з зовнішнім середовищем. 

Ключові слова: відторгнення, підприємство, системні характеристики, ентропія підприємства, 

фактори усунення, метаболізм підприємства. 

 

Постановка проблеми. Наразі вже ні 

у кого не викликає сумніву необхідність тра-

ктування економічних та соціальних взаємо-

залежностей саме з позицій междисципліна-

рності. Такі категорії як метаболізм, гомеос-

таз, спадковість, пам'ять, біфуркація, синер-

гетизм та багато інших наразі притаманні не 

лише біологічних чи фізичним явищам, а ще 

й над біологічному рівню організації, на 

кшталт підприємства. Однак, розуміння за-

кономірностей функціонування одних про-

цесів може стати ключем до прогнозування 

та розуміння поведінки інших (соціально-

економічних систем, таких як підприємство), 

що припускає розширення можливостей 

управління ними та отримання бажаних ре-

зультатів від їхньої діяльності. 

Причинами розгляду соціально-

економічного відторгнення на підприємстві з 

позицій системного підходу до підприємства 

та проявів його самоорганізаційних власти-

востей наразі можна виокремити декілька: 

− Збільшення темпів життя. Наразі 

визнаним фактом є прискорення будь-яких 

процесів, що протікають в суспільстві та ви-

робництві. Прискорюються темпи: про-

вадження наукових відкриттів, впроваджен-

ня їх результатів в виробництво, виготов-

лення товарів, надання послуг, реалізації 

продукції, переміщення людей, вантажів, 

сфер діяльності, заміни технологій, що вико-

ристовуються, моделей товарів та послуг, що 

споживаються, навіть зміна стилів життя. 

− Жорсткість умов діяльності. Збіль-

шуються не лише темпи життя, але й ам-

плітуда коливань будь-яких параметрів, за 

якими функціонують соціально-економічні 

системи. Збільшуються фактори ризиків, от-

же зростають можливі наслідки від пору-

шення певного режиму функціонування си-

стеми (підприємства). Все ще призводить до 

збільшення ціни одиниці часу, ще більш по-

силюється зростанням ціни можливих поми-

лок в прийнятті управлінських рішень. 

− Непередбачувальність еволюційних 

перетворень розвитку підприємства. Беручи 

до уваги багатофакторність та багатовек-

торність розвитку підприємства, яким так чи 

інакше керують люди, передбачити їхні 

наслідки еволюційних траєкторій під час до-

сить важко. Тому однією з основних задач 

сучасної економічної науки стає можливість 

проектування траєкторій розвитку соціаль-

но-економічних систем з параметрами, що 

контролюються не порушуючи баланс само-

організації підприємства. 

− Збільшення суспільних витрат. 

Ускладнення систем життєзабезпечення лю-

дини прямо пропорційно пов’язано із збіль-

шенням суспільних витрат функціонування 

економічної одиниці. Децентралізація 

управління, що заснована на самоорганізації 

систем різного рівня, значно результатив-

ніше централізованого управління та є при-

родньою реакцією систем, які прагнуть до 

збільшення ефективності.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікації. Значний вклад в розвиток теорії 

дисипативного впливу на підприємницьку 

діяльність робить Гриценко А. А. [1, с. 819]. 

Л. Г. Мельник [2, с. 397] підкреслює фунда-

ментальні основи функціонування, самоор-

ганізації та розвитку підприємства, як 

відкритої, складної соціально-економічної 
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системи. Клейнер Г. Б. наводить певні дока-

зи гармонійної системної діяльності 

підприємства у часі хаотичного розвитку 

зовнішнього середовища [3, с. 4]. Авторські 

дослідження також спрямовані на системі 

формації соціально-економічного відторг-

нення [4, c. 71–84]. 

Акофф Р. [5, с. 280] зазначає, що сис-

темі притаманні такі властивості як: 

− Поведінка кожного елементу впливає 

на поведінку цілого; 

− Поведінка елементу та їх вплив на ці-

ле взаємозалежні; 

− Якщо існують підгрупи елементів, то 

кожна з них впливає на поведінку цілого та 

ні одна з них не надає такого впливу незале-

жно; 

− Кожна частина системи володіє якос-

тями, які усуваються, якщо її відокремити 

від загальної системи; 

− Певні властивості системи, що розг-

лядається як цілісна, випливають із взаємо-

залежностей її частин, а не з їхніх дій, що 

взяті окремо. Саме тому – система є ціле, яке 

не можна зрозуміти через засоби аналізу. 

Метою статті є обґрунтування необ-

хідності врахування системних атрибутів 

функціонування підприємства, а саме фор-

мування ентропійного балансування, як ін-

струменту усунення соціально-економічного 

відторгнення на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. В процесі функціонування підпри-

ємства можна відстежити всі зазначені приз-

наки системи: 

− Підприємство є більш складною сут-

ністю, ніж сума його підсистем (відділів, 

підрозділів, служб, управлінь тощо). Підпри-

ємство володіє властивостями, які відсутні у 

зазначених підсистем: права та обов’язки 

юридичної особи, фірмові ідентифікаційні 

признаки, можливості випуску логістичного 

супроводження товарів/послуг. 

− Поведінка кожної підсистеми підпри-

ємства впливає в цілому на всю траєкторію 

поведінки підприємства. Будь-які недоліки в 

роботі одного підрозділу тягнуть за собою 

неминучу шкоду та зміну поведінки для 

всього підприємства.  

− Підрозділи підприємства в своєї по-

ведінці взаємозалежні один з одним. Часові 

лаги, наприклад, в системі реалізації проду-

кції, призводять до затоваренню складів та 

вимушують гальмувати процеси виробницт-

ва продукції; проблеми поставників з забез-

печенням сировиною змушують технологів 

шукати шляхи переходу на інші види ресур-

сів. 

− Кожна структурна одиниця підпри-

ємства втрачає свої властивості за його гра-

ницями. Будь-який підрозділ підприємства 

спеціалізується на виконанні певних функ-

цій, і якщо, підприємство вимушено буду 

припинить своє існування, то і виконання 

відповідних функції даним підрозділом вже 

не має сенсу.   

Все ці властивості підприємства дово-

дять необхідність тлумачення проявів фак-

торів відторгнення, що виникають, як систе-

много явища та результату дії прямих і зво-

ротних зв’язків підприємства, як відкритої 

одиниці соціально-економічної системи. 

Тобто всі процеси, що збурюють підприємс-

тво всередині чи ззовні обумовлюються рів-

нем його інтегрованості в більш складну ре-

гіональну, національну чи макроекономічну 

систему. 

Звідси, основними факторами, які слід 

контролювати задля усунення проявів соціа-

льно-економічного відторгнення на підпри-

ємстві є саме системні характеристики його 

діяльності: метаболізм підприємства із 

зовнішнім середовищем; простір; час; ен-

тропія, що накопичується; гомеостаз; само-

організація. 

Засобом взаємодії підприємства із зов-

нішнім середовищем та взаємозв’язку окре-

мих підрозділів є метаболізм [2, с. 42]. Ме-

таболізм – це обмін речовиною, енергією та 

інформацією системи з зовнішнім середови-

щем, а також окремих її частин між собою 

[6, с. 647]. Завдяки метаболізму підприємст-

во витягує із зовнішнього середовища енер-

гію або енергозбагачені речовини та скидає 

на противагу відходи власної діяльності) 

енергетично збіднені речовини. Крім того, 

завдяки даній властивості підприємства, як 

складної системи, вже всередині самого під-

приємства (між його підрозділами) відбува-

ється перетворення певного роду інформації 

та трансформації її на готовий вид продук-

ту/послуги. Виникнення та поширення від-

торгнення на підприємстві стає результатом 

дисбалансу таких потоків, тобто порушенню 

енергетичних властивостей обміну (рис. 1). 
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Рис. 1. Метаболізм, як фактор усунення відторгнення підприємства  

Джерело: розроблено автором 

 

Термін «квазіенергія» з нашої точки 

зору досить коректно застосовувати у випа-

дку тлумачення капіталу підприємства, який 

виконує функцію енергії для реалізації про-

цесів руху в соціально-економічній системі, 

якою є підприємство. Дійсно, в різних видах 

капіталу підприємства накопичена лише фі-

зична енергія, що пов’язана із процесами їх-

нього формування. Здобути квазіенергію, 

яка здатна активізувати економічні процеси, 

конкретні активи можуть лише при реаліза-

ції економічних відносин, при чому при ная-

вності певних передумов. Отже, квазіенергі-

єю підприємства є товарно-грошові відноси-

ни підприємства. Певним показником виміру 

квазіенергії є вартість трансформації одного 

виду капіталу підприємства (товарного, 

грошового, виробничого, людського, соціа-

льного тощо) в іншій. 

При наявності надлишку, нереалізова-

ної квазіенергії відбувається виходу її части-

ни в зовнішнє середовище, тобто сам процес 

відторгнення частини капіталу в різних фор-

мах його прояву. Отже, підтримання метабо-

лізму, як соціально-економічної властивості 

підприємства, здатне впливати на балансу-

вання притоку та відтоку квазіенергії і підт-

римувати рівень сатисфакції персоналу, як 

показник залучення колективу до виробни-

чого процесу підприємства.  

Наступним фактором, завдяки викори-

стання якого можливе усунення відторгнен-

ня на підприємстві, є зростаючої ентропії. 

Ентропія – міра необоротного розсіювання 

енергії, що зумовлює перетворення усіх її 

видів з подальшим розподілом [6, с. 352]. 

Причиною необоротного зростання ентропії, 

іншими словами саморуйнування системи, є 

постійне й необоротне розсіювання енергії – 

дисипація енергії [2, с. 66]. 

На підприємстві формування та зрос-

тання ентропії пов’язано з фізичним зносом 

матеріальних активів, зниженням ефектив-

ності використання інформаційних факторів 

(старіння), порушенням внутрісистемних та 

зовнішнє системних зв’язків. Для здійснення 

своєї діяльності (закупівлю сировини, виро-

бництво та реалізація товарів та послуг) під-

приємство щоденно витрачає власні ресурси 

(енергію). Навіть підприємство, що тимчасо-
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во не випускає продукцію, змушене нести 

певні витрати: підтримується працездатність 

виробничих потужностей, сплачуються оре-

ндні платежі, певні податкові платежі тощо. 

Однак, такими поточними витратами, що 

обумовлюють формування ентропії, підпри-

ємство не обмежується.  

Підприємство змушене також нести 

частину невиробничих витрат – витрат ква-

зіенергії (втрата кондицій частини продукції, 

неможливість реалізації окремих її обсягів 

або змушена реалізація за заниженими ціна-

ми, податки, спонсорські платежі та інше. 

Втрачена енергія – перший крок до 

неминучого зниження упорядкованості та 

поширення відторгнення. Відторгнення по-

чинається там, де виникає нестаток засобів 

для ремонту виробничих потужностей, ви-

плати заробітної плати для їхнього обслуго-

вування тощо. 

Подолати наростання відторгнення 

можливо лише цілеспрямованою діяльністю 

по відтворенню впорядкованості (умовно, 

негативної ентропії). Це можливо лише за 

рахунок залучення підприємством вільної 

енергії із зовнішнього середовища. Тобто 

співвідношення (баланс) процесів форму-

вання ентропії на підприємстві та її відтоку 

(тобто формування впорядкованості) є най-

більш наочним показником якості функціо-

нування підприємства та його поточного 

стану.  

Побудова ентропійного балансу підп-

риємства ґрунтується на аналізі зміни вели-

чини ентропії підприємства. Зміна ентропії 

підприємства складається принаймні з двох 

складових (1): 

              ,   (1) 

де,    – загальний приріст ентропії пі-

дприємства;  

     – приріст ентропії, що формується 

всередині підприємства, вона обумовлена 

процесами мимовільного усунення впоряд-

кованості підприємства (процеси зносу, по-

гіршення якості виконувальних функцій, по-

рушення зв’язків тощо); і завжди є позитив-

ною величиною (       ; 

     – зміна ентропії, пов’язане з енер-

гетично-інформаційним обміном між підп-

риємством та зовнішнім середовищем.  

Отже, стан підприємства залежить від 

двох факторів: ентропії, що формується все-

редині підприємства та ентропії, о обумов-

лена зовнішнім обміном (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Схема сумарного формування ентропії підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

Усунення ентропії на підприємстві бу-

де відбуватися лише в тому випадку, коли 

відтік ентропії буде перевищувати її форму-

вання всередині системи, тобто проведення 

впорядкування (умовно, негативної ентропії) 

(2): 

             |    |  |    |, (2) 

                     (3) 

Проте, наведені умови є лише необхід-

ними передумовами знаходження підприєм-

ства в відповідних станах стаціонарності або 

прогресивного розвитку. У свою чергу пере-

думовами прогресивного розвитку підпри-

ємства є виконання умов (4): 
  

  
        

    

  
  

    

  
   ,   (4) 
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Вищенаведене вимагає приділити ува-

гу формам мотивації антиентропійної діяль-

ності, тобто усуненню відторгнення на підп-

риємстві. Іншими словами, стимулювати ви-

конавця необхідно не за обсяги виконаної 

роботи, спрямованої на зниження ентропії, а 

за кінцевий результат: стійко підтримуваний 

в часі процес відтоку ентропії з підприємст-

ва. Тобто стимулювати працівників варто не 

за ліквідацію кризових моментів в діяльності 

підприємства, а за вмінні їх передбачати та 

запобігати.  

Ентропійного збалансування підпри-

ємство здатне досягнути тоді, коли в кожний 

з моментів певного проміжку часу форму-

вання внутрішньої ентропії буде супрово-

джуватися зниженням ентропії за рахунок 

обмінних процесів з зовнішнім середовищем.  

Таким чином, для формування ентро-

пійного балансу, а отже усунення відторг-

нення підприємства, важливим фактором 

виступає врахування фактору часу. Отже, 

можна сформувати необхідні та достатні пе-

редумови для забезпечення усунення відтор-

гнення підприємства. Такого стану підпри-

ємства можливо досягти, якщо протягом ви-

значеного періоду часу буде виконуватися 

умова (5):  
  

  
        

    

  
  

    

  
   ,  (5) 

Де    – нескінченно малий приріст ча-

су. 

Поряд з фактором часу, який варто 

враховувати та координувати з метою усу-

нення відторгнення підприємство, необхідно 

також координувати фактор простору, в 

якому знаходиться підприємство. Простір – 

це то, в чому існує будь-яка система, в тому 

числі і соціально-економічна – підприємство, 

і то, що наповнює її внутрішній зміст [2, с. 

398]. За твердженням сучасних авторів [7, с. 

122] соціально-економічні системи форму-

ють свій власний простір, який здатен впли-

вати на подальший стан самої системи, що 

його формує. Базисними характеристиками 

такої концепції є саме простір та час. Крім 

того, Г. Б. Клейнер пропонує підхід, згідно 

якого макроекономіка країни є соціально-

економічним простором, в якому формують-

ся, функціонують та ліквідуються соціально-

економічні системи меншого масштабу (під-

приємства) [3, с. 4-5]. Іншими словами, одна 

соціально-економічна система одночасно є 

елементом та фактором формування іншої 

соціально-економічної системи.  

Виходячи з цього, фактор впливу прос-

тору на поширення чи усунення прояву від-

торгнення варто трактувати через призму 

принципу супідрядності. Супідрядність вка-

зує на те, що нижчий рівень є ланкою верх-

нього рівня організації, що у свою чергу, є 

вузлом більш загальної конструкції (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Ієрархічний простір, як фактор усунення відторгнення підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Наочно такий принцип супідрядності 

демонструє соціально-економічні відноси-

ни: починаючи від вузла окремого підпри-

ємства, закінчуючи вузлем світової еконо-

міки. Причому всі ці вузли та ланки, кожна 

з яких є ієрархічнем рівнем, формуються в 

умовах вільної кооперації та самоорганіза-

ції на умовах взаємовигідності, взаємодо-

повнення та взаємообумовленості. Соціа-

льно-економічні системи низового рівня 

(вузол підприємства) (СЕС 1) – формують-

ся в результаті симбіозу факторів соціаль-

но-економічного та психологічного харак-

теру, що зумовлюють мотивацію праців-

ників до праці та об’єднання для цього в 

колективи. Завдяки «входу» та «виходу» 

кожна з цих систем взаємодіє відповідно з 

«входом» та «виходом» інших систем на-

ступного більш високого рівня: вузол га-

лузь (СЕС 2) → вузол регіон (СЕС 3) і так 

дальше до рівня світової економічної сис-

теми. Таким чином, вузол взаємодіючи з 

іншим вузлом формує єдину функціоную-

чу відкриту складну систему. Іншими сло-

вами, кожний виробник, що задовольняє 

потреби споживачів, стає провідним 

суб’єктом соціально-економічної системи. 

Звідси, можна констатувати наявність дії 

принципу біоцентризму в соціально-

економічній системі, коли в центрі світової 

економіки знаходиться найвищий її вузол 

– підприємство та споживач його продук-

ції, що у кінцевому варіанту визначає ви-

токи матеріально-інформаційних потоків, 

тобто вектори та напрями динаміки та роз-

витку в цілому.  

Біоцентризм є основним індикатором 

наступного фактору усунення відторгнен-

ня на підприємстві – саморозвитку, як час-

того явища більш загальної категорії – са-

моорганізації. Інші складові процесу само-

організації підприємства [8, с. 127]: самоу-

правління, самоконтроль, самоокупність, 

саморегулювання, самовідтворення, само-

вдосконалення тощо обґрунтувати досить 

легко.  

Сукупна дія означених складових 

призводить до формування структурного 

паритету всередині підприємства та його 

ентропійного балансу, який складається 

принаймні з трьох складових: метаболіс-

тичної, гомеостатичної та дисипативної. 

Метаболістична складова ентропійного 

балансу підприємства обумовлена основ-

ними технологічними видами витрат на 

виробництво продукції – середній залишок 

обігових коштів на підприємстві за вира-

хуванням накладних витрат. 

Гемеостазну складову балансу фор-

мують витрати, що пов’язані з придбанням 

та утриманням пасивної частини основних 

коштів, утриманням управлінського та до-

поміжного персоналу та інші види наклад-

них витрат. Саме вони здатні виконувати 

функції механізму зворотного зв’язку, 

утримуючи динамічний стан рівноваги пі-

дприємства в рамках досягнутої номенкла-

тури продукції, що виготовляється, яка в 

кінцевому підсумку визначає і сам стан 

гомеостазу підприємства. 

Дисипативна складова ентропійного 

балансу підприємства являє собою подат-

кові платежі, збори, певні види збитків, 

неустойки, різниці між максимально мож-

ливим та фактично досягнутим обсягом 

доходу (втрачена вигода).  

Дисипативну складову, безумовно, 

збільшують і низька ефективність основ-

них технологічних та виробничих процесів. 

Оскільки перевищення витратних вироб-

ничих матеріалів (матеріаломісткість, ене-

ргомісткість) може бути віднесено до па-

сиву ентропійного балансу або в актив йо-

го дисипативної складової. 

Таким чином, формування ентропії 

всередині підприємства обумовлене про-

дуктивною діяльність самого підприємства, 

опосередковано характеризує і зовнішню 

обмінну складову виробництва ентропії 

підприємства. Оскільки зовнішній обмін 

може активно відбуватися лише при інтен-

сивній внутрішній діяльності підприємства. 

Інтенсифікація останньої активізує і виро-

бництво ентропії. Тому можна сказати, що 

зовнішня діяльність підприємства по ство-

ренню негативної ентропії обумовлює 

створення ентропійної компоненти (dSоб) і 

може бути функцією продуктивної диси-

пативної активності підприємства, що, у 

свою, чергу і вказує на ступень усунення 

відторгнення (δв) (6): 

dψоб = f (δв )    (6) 

Зазначимо, що обмінна складова 

створення ентропії підприємства 
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(         
    

  
⁄ ) для усунення відторг-

нення та побудови впорядкованого стану 

підприємства повинна мати негативне зна-

чення, щоб компенсувати створення ент-

ропії всередині підприємства 

(         
    

  
⁄ ), яка завжди буде пози-

тивної величиною.  

Отже, джерелом усунення відторг-

нення через зниження ентропії може бути 

позитивний обмін із зовнішнім середови-

щем (наприклад, підвищення кваліфікації 

персоналу підприємства), що може бути 

виражено формулою (7): 

       
  

 
   (7) 

Де    – приріст кількості енергії, яку 

підприємство отримує із зовнішнього се-

редовища (різниця якості продукції, що 

вироблялася до проведення процедури пі-

двищення кваліфікації персоналу та після 

неї);  

Т – параметр, що характеризує дося-

гнутий рівень усунення відторгнення та 

впорядкованості підприємства. 

Величину    Г. М. Алексєєв [9, с. 

118] пропонує визначати виходячи з двох 

параметрів: потоку отримуваної енергії та 

її рушійної сили (8): 

    
 

 
∫       ,    (8) 

Де,    – потоки енергії різних джерел 

та ступеня походження (обсяг продукції, 

що реалізується при заданому рівню ква-

ліфікації персоналу);  

    – ентропійні рушійні сили, пито-

мі різниці концентрацій (різниця економі-

чних потенціалів виробника та споживача), 

що обумовлена відсутністю у одних нереа-

лізованої потреби в певній групі товарів та 

готовності за них сплатити означену ціну, 

а у інших – надлишком таких товарів та 

бажанням отримати відповідну суму кош-

тів від їхнього продажу. 

Параметр Т в формулі 8 характеризує 

досягнутий рівень усунення відторгнення 

на підприємстві та впорядкованості його 

діяльності, що за своєю сутністю є інфор-

маційним параметром. Виходячи з форму-

ли 8 можна трактувати параметр Т як та-

кий стан підприємства, підтримання якого 

забезпечує більш високий рівень організа-

ції підприємства, але при цьому стає для 

нього більш витратним функціонуванням. 

При збільшенні Т, щоб не змінилося    

має бути більш вагоме сумарне значення 

добутку потоків та рушійних сил (      ) 

за різними підрозділами підприємства та 

його взаємодії із зовнішнім середовищем в 

цілому. Іншими словами, чим вище рівень 

досягнутого виробництва на підприємстві, 

тим більш витратніше в абсолютному зна-

ченні стає це саме виробництво. 

Але саме таке виробництво здатне 

залучити всередину підприємства більшу 

кількість вільної енергії (вільних потенціа-

лів), тобто на одиницю вільної енергії, яку 

цілеспрямованою діяльністю вдається за-

лучити до підприємства, питомі витрати, 

необхідні для цього, як правило, знижу-

ються. Підвищення обсягів виробництва (в 

рамках зони ефективної віддачі) дає мож-

ливість збільшити обсяг виробництва так, 

що темпи його збільшення будуть випере-

джати темпи зростання витрат на пере-

оснащення підприємства. Внаслідок цього 

питомі витрати виробництва (собівартість 

одиниці продукції) знижуються, а ефекти-

вність виробництва збільшується. 

Проте усунення проявів відторгнення 

та накопичення впорядкованості підпри-

ємства, як правило, забезпечує не лише 

кількісні, але й якісні трансформації. 

Якісна зміна метаболізму підприємс-

тву надає можливостей щодо суттєвих змін 

характеру (властивостей) та структури 

підрозділів підприємства, що здійснюють 

обмінні функції. А саме: менш досконалі, 

тобто більш відходомісткі, екологічно 

шкідливі, більш матеріаломісткі можуть 

бути заміщені більш досконалими анало-

гами. В діяльності підприємства це буде 

проявлятися в тому, що обсяг реалізації 

продукції буде збільшуватися, а потоки 

сировини та матеріалів, що проходять че-

рез підприємство, будуть, навпаки, знижу-

ватися. Виготовляючи більш складну про-

дукцію, яка може бути реалізована за 

більш значною ціною, підприємство може 

забезпечувати той самий обсяг реалізації 

за меншим обсягом необхідних ресурсів. 

Ще одним результатом, безумовно, є 

підвищення ефективності функціонування. 

При підвищенні досягнутого рівня (Т) ви-
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никають передумови підвищення рівня 

ефективності, а значить, може бути зниже-

на потреба в певних підрозділах підприємс-

тва, що призводить до організаційного са-

монастроювання підприємства.  

Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Таким чином, соціально-

економічне відторгнення на підприємстві є 

багатовимірним феноменом, який можна і 

потрібно вимірювати. Необхідно розірвати 

замкнене коло соціально-економічного від-

торгнення на всіх можливих рівнях його 

виникнення і забезпечити сприятливі умови 

реалізації заходів соціально-економічного 

залучення працівників та підприємства в 

цілому до нового рівня еволюційного роз-

витку. Зосередження уваги лише на скоро-

ченні витрат підприємства чи навпаки на 

збільшенні доходів не сприятиме вирішен-

ню проблем соціально-економічного відто-

ргнення підприємства. Новітні виробничі, 

інформаційні, енергетичні вимоги часу ви-

магають від підприємства нових гнучких 

форм організаційного налаштування, спи-

раюсь саме на самоорганізаційні важелі як 

процеси, що здатні забезпечити функціону-

вання та розвиток підприємства, як обумо-

влюють його впорядкованість в просторі та 

в часі.  

Подальші дослідження будуть спря-

мовані на обґрунтування апроксиматичного 

дискурсу уникнення соціально-

економічного відторгнення з аналізом мож-

ливостей соціально-економічного залучен-

ня працівників підприємства.  
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Лихоносова А. С. 

Энтропийное балансирование: инструмент устранения  

социально-экономического отторжения на предприятии 

В статье предложена авторская трактовка сущности и составляющих энтропийного ба-

ланса предприятия, обоснован уровень риска проявления на предприятии отторжения; опре-

делены факторы системного действия (уровень метаболизма предприятия, степень погруже-

ния социально-экономическое пространство, эффективность использования временных ла-

гов, устранения растущей энтропии, саморазвитие и гомеостаз), внедрение которых способно 

устранять или нейтрализовать отторжения и обеспечивать совершенство системного позици-

онирования предприятия. Предложено энтропийное балансирование предприятия, как ин-

струмент формирования внутренней энтропии, что будет сопровождаться снижением энтро-

пии за счет обменных процессов с внешней средой. 

Ключевые слова: отторжение, предприятие, системные характеристики, энтропия пред-

приятия, факторы устранения, метаболизм предприятия. 

 

Likhonosova G. 

Entropy balancing: a tool for eliminating social-economic exclusion on enterprise 

The article proposes an author's interpretation of the essence and components of the entropy 

balance of the enterprise, which determines the level of risk of manifestation in the enterprise rejec-

tion; the factors of systemic action (the level of metabolic activity of the enterprise, the degree of 

immersion of the socio-economic space, the efficiency of the use of time lags, the elimination of the 

growing entropy, self-development and homeostasis) are determined. Their implementation can 

eliminate or neutralize rejection and ensure the perfection of the system positioning of the enterprise. 

The proposed entropy balance of the enterprise, as an instrument for the formation of internal entro-

py, will be accompanied by a decrease in entropy due to exchange processes with the external envi-

ronment. 

Key words: exclusion, enterprise, system characteristics, enterprise entropy, elimination fac-

tors, enterprise metabolism.. 
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РЕШЕТНІКОВА І. Л. 

 

АУТСОРСИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: 

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ 
 

В статті уточнюється співвідношення понятть: промислова кооперація, аутсорсинг, субконтра-

ктація. Доводиться, що промисловий аутсорсинг всередині країни має значний потенціал у вигляді 

субконтрактації. Аналізуються світові тенденції промислового аутсорсингу і перспективи його засто-

сування в Україні. Зазначається що розвиток інформаційних технологій активізує кооперацію підпри-

ємств, а низький рівень заробітної плати та вдале розташування, робить привабливим вітчизняний 

ринок аутсорсингу для іноземних замовників. Промисловий аутсорсинг має низку переваг з точки 

зору оптимізації бізнес процесів, але вимагає уваги маркетингових підрозділів і служб підприємства в 

сфері аудиту вибору субконтрактора, виконання замовлення і інтеграції його в ланцюг створення 

цінності для кінцевого споживача. З огляду на це, в статті структуровано види маркетингової діяль-

ності відповідно до етапів процесу промислового аутсорсингу.  

Ключові слова: кооперація, промислові підприємства, аутсорсинг, субконтрактація,  ринок ау-

тсорсингу, маркетингова діяльність. 

 

Постановка проблеми. Останнім ча-

сом проблеми аутсорсингу і субконтрактації 

набули не аби якої  популярності в закор-

донній і вітчизняній економічній літературі. 

Пов’язано це з процесами глобалізації еко-

номіки і розвитком кооперації підприємств в 

світовому масштабі. Мобільність організації 

виробництва, інформаційних і логістичних 

послуг надають підприємствам додаткові 

переваги на ринку, а революційні перетво-

рення в суспільстві , пов’язані, з так званою, 

Industry 4.0 прискорюють зазначені процеси. 

Найбільш активно аутсорсинг зараз розвива-

ється в сфері інформаційних технологій, та 

промислових послуг. За даними   світових 

рейтингових  агентств в 2017 році Україна 

посіла перше місце серед країн Європі за об-

сягами  надання ІТ послуг за аутсорсингом. 

Серед їх споживачів  перші сходинки за-

ймають Америка та Великобританія. Нато-

мість, в сфері промислового виробництва 

субконтрактація як форма кооперації  і аут-

сорсингу, використовується ще недостатньо 

активно. Крім того, потребують упорядку-

вання та узагальнення організаційні і марке-

тингові аспекти  її впровадження.  Саме це і 

пояснює актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Проблеми організації аутсорси-

нгу є предметом наукових досліджень як за-

кордонних, так і вітчизняних вчених. В роз-

виток теоретичних аспектів, вагомий вклад 

внесли Аалдерс Р. [1], Бравар Ж.-Л. [2],  

Спарроу Е. [3], Анікін Б. А. [4], запрова-

дженню світового досвіду аутсорсингу в 

практику діяльності вітчизняних підпри-

ємств присвятили свої роботи Матвій І. Є. 

[5], Кошкарьова Є. Л. [6], Герасимчук Ю. О. 

[7], Дергачова В. В., Островерха Д. В. [8]. 

Особливості субконтрактаціїї, як форми 

промислового аутсорсингу розглядалися в 

наукових працях Литовченко І. Л., Хмеляро-

ва Я. А. [9,10]. Водночас, зазначені дослі-

дження більше стосуються організаційним 

питанням аутсорсингу, як інструменту оп-

тимізації бізнес – процесів підприємства з 

метою скорочення власних витрат. Марке-

тингові ж аспекти цього складного явища в 

основному залишаються поза увагою науко-

вців і не достатньо розроблені.  

Метою статті уточнення понятійного 

апарату теорії організації аутсорсингу, дос-

лідження сучасних світових і вітчизняних 

тенденцій в цій сфері та з’ясування ролі ма-

ркетингу в налагодження партнерських від-

носин між підприємствами, що беруть учать 

в промисловому аутсорсингу. 

Виклад основного матеріалу дос-

лідження. Як свідчать численні дослідження, 

аутсорсинг уперше був визнаний як бізнес-

стратегія з кінця 80- х років минулого сто-

ліття, хоча інструментарій аутсорсингу було 

використано набагато раніше в автомобіле-

будівній галузі. Журнал Fortune стверджує, 

що як мінімум 90% сучасних підприємств 

використовують аутсорсинг хоча б одного 

бізнес-процесу. Toyota, Honda, Chrysler деле-

гують стороннім підрядникам приблизно 70% 

бізнес-процесів [8]. Новий сплеск аутсорси-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
2

(
3

0
)

/
2

0
1

8
 

 
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

- 53 -  

нгу дав розвиток інформаційних і компью-

терних технологій.  

За даними міжнародних рейтингових 

агентств і експертів, за період з 2012 по 2016 

рік індустрія глобального аутсорсингу бізнес 

процесів (Business process outsourcing -BPO) 

демонструвала середньорічні темпи зрос-

тання на рівні 4,4% і в 2016 році досягла об-

сягів 140,3 млрд. долл. США. Хоча на поча-

тку 2017 року виникли проблеми через по-

силення торговельного протекціонізму де-

яких країн, зазначені тенденції продовжи-

лись  і учасники ринку  налаштовані оптимі-

стично. В 2018 році передбачаються  насту-

пні глобальні тренди ринку BPO: 

1. Впровадження новітніх технологій 

(автоматизація процесів аутсорсингу в про-

цесі вибору постачальників і їх взаємодії; 

задіяння соціальних медіа і хмарних техно-

логій для мультиканальної взаємодії); 

2.  Багатозадачність для подолання 

дефіциту навичок персоналу (скорочення 

персоналу через автоматизацію процесів ак-

туалізує питання підготовки багатофункціо-

нальних кадрів);  

3.  Стартапи становляться клієнтами 

BPO (Стартапи більш «взаємозалежні» через 

обмежені обсяги власних ресурсів тому пра-

гнуть до кооперації з іншими, особливо в 

сфері комерціалізації ідей і продуктів. В 

2014 році майже  $ 462 млн було інветовано 

в BPO стартапами); 

4.  Підвищена «прозорість» угод і ві-

дносин на ринку ВРО (асиметричність інфо-

рмації, зрозумілість цілей і учасників угод в 

сфері ауосорсингу); 

5.  Вплив політики на ринок ВРО  

(Декларована Трампом політика захисту віт-

чизняних виробників може викликати падін-

ня обсягів виробництва  на азіатському рин-

ку, темп зростання якого в 2017 році за по-

передніми даними склав 6,5 – 7,5 %. Згідно 

прогнозам, очікується, що до 2022 року тіль-

ки філіппінський внесок в глобальний сектор 

ВРО складе 38,9 млрд. долл. США); 

6. Продовження зростання обсягів 

аутсорсингу в країнах – лідерів ринку ВРО 

(лідируючи позиції збережуть Індія, Малай-

зія, Філіппіни); 

7. Актуалізуються нові локації  сві-

тового аутсорсингу  (в якості нових фавори-

тів слід розглядати Болгарію, Румунію, Єги-

пет, Мексику, Колумбію). 

В цілому, за прогнозами фахівців, сві-

товий ринок аутсорсингу до 2020 року дося-

гне обсягів 262 млрд. долл. США [11]. 

Щодо позицій Україна і її перспектив 

участі в світовому ринку аутсорсингу, то з 

2014 вона року піднялася із 41-го на 24-те 

місце в глобальному рейтингу аутсорсинго-

вої привабливості (Global Services Location 

Index, GSLI), який включає 55 країн. Про це 

йдеться у звіті американської консалтингової 

компанії A.T.Kearney [12]. 

На тлі зростання обсягів світового ри-

нку,  активно розвивається ринок європейсь-

кого аутсорсингу. На рис 1 - 3.  наведено діа-

грами, які свідчать про розповсюдженість 

аутсорсингу в провідних європейських країн, 

галузі та ринки, де найчастіше використову-

ється аутсорсинг [13]. 

 

 
Рис. 1. Частка аутсорсингу в провідних європейських країн, % 

Джерело: узагальнено автором на підставі [13] 
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Рис. 2. Галузева структура європейського аутсорсингу,% 

Джерело: узагальнено автором на підставі [13] 

 
Рис. 3. Аутсорсинг бізнес послуг європейських підприємств, % 

Джерело: узагальнено автором на підставі [13]

 
Стабільне зростання ринку аутсорсин-

гу відбувається навіть в періоди економічної 

кризи, оскільки, він дозволяє скоротити вла-

сні витрати. Наприклад передача на аутсор-

синг функцій обліку кадрів і розрахунку за-

робітних плат дозволяє зекономити біля 18 % 

коштів на утримання персоналу [14]. В 

Україні ж аутсорсинг асоціюється в першу 

чергу зі  сферою ІТ послуг. Майже 90 %  за-

значених послуг надається закордонним за-

мовникам. За темпами зростання ІТ аутсор-

сингу Україна займає друге місце в світі піс-

ля Індії, а обсяг ринку оцінюється в понад 1 

млрд. долл. США. Промисловий же аутсор-

синг ще не знайшов достатнього розповсю-

дження і  має значний потенціал. Перш ніж 

перейти до маркетингових інструментів його 

впровадження, уточнимо ієрархію деяких 

теоретичних категорій. 

Промисловий аутсорсинг (англ. 

outsourcing: out – зовнішній, той, що перебу-

ває за межами, source – джерело) означає 

комплекс заходів, спрямованих на передачу 

промисловим підприємством певних проце-

сів і функцій іншої організації.  Він базуєть-

ся на принципах  промислової (виробничої) 

кооперації. Як зазначають фахівці і експерти 

цієї галузі, зараз перспективними напрямом 

розвитку промислового аутсорсингу в Укра-

їні є кооперація з іноземними компаніями – 

виконання їх замовлень і постачання готової 

продукції та комплектуючих вузлів. В ціло-

му така макроекономічна ситуація, на думку 

президента Центру ринкових реформ, екс-

міністра економіки Володимира Ланового, є 

сприятливою для України: дешева нафта, 

послаблення Китаю. У таких умовах, за його 

словами, допомогти подолати кризу україн-

ській економіці може тісна промислова коо-

перація з підприємствами на європейських 

ринках. [15] 

В то же час, втрата економічних 

зав’язків з російськими підприємствами, які 

історично склалися, актуалізують питання 
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налагодження кооперації і субконтрактації в 

середині країни. Більшість вчених вважають 

субконтрактацію формою виробничої коопе-

рації, яка передбачає довгострокові партнер-

ські відносини між підприємствами крупно-

го і малого бізнесу. Такої думки дотримуєть-

ся і проф. Літовченко І.Л., яка в своїх робо-

тах досліджує становлення понятійного апа-

рату і пропонує класифікацію субкотрактних 

відносин промислових підприємств [10].  

Проблема кооперації крупного і малого біз-

несу в межах окремих територій є зараз дуже 

актуальною оскільки саме невеликі підпри-

ємства  найбільш зацікавлені в пошуку спо-

живачів своєї продукції і наданні послуг, а 

обмежені ресурси і недостатній комерційний 

досвід не дозволяють їм вийти на міжнарод-

ний  і навіть, національний ринок. За даними 

вітчизняних експертів, основним  внутріш-

нім замоваником і виробником аутсорсинго-

вих послуг сьогодні є малий і середній 

бізнес [14]. Така ситуація корелює із зазна-

ченою раніше глобальною світовою тенден-

цією в сфері аутсорсингу, щодо  активної 

участі в цьому процесі  «стартапів», оскільки 

останні відносяться, головним чином, до ма-

лих підприємств. 

Промисловий аутсорсинг має низку 

переваг з точки зору оптимізаці бізнес про-

цесів. За даними, що наводять європейські 

дослідники, серед чинників на його користь 

є наступні: скорочення витрат (42 % опита-

них респондентів), покращення якості (36%), 

можливість зосередитися на основному виду 

діяльності (26%), зменшення об’ємів роботи 

(24%), доступ до спеціалізованих знань і 

компетенцій (23%). Серед ризиків аутсорси-

нгу зазначаються: залежність від контраген-

та (51%), втрата контролю за частиною про-

цесу (43%), вплив на якість (35%), втрата 

знань і компетенцій персоналу (29%), втрата 

конфіденційності (29%) [13]. Як можна по-

мітити, більшість ризиків лежить в площині 

організації процесу аутсорсингу, тому вима-

гає уваги маркетингових підрозділів і служб 

підприємства в сфері аудиту вибору субкон-

трактора, виконання замовлення і інтеграції 

його в ланцюг створення цінності для кінце-

вого споживача.  

Узагальнюючі зазначені вище глоба-

льні тенденції розвитку аутсорсингу і ре-

зультати досліджень європейських фахівців, 

доцільно визначити завдання і  види марке-

тингової діяльності відповідно до етапів 

процесу аутсорсингу (табл. 1).   
Т а б л и ц я  1 

Завдання маркетингу на відповідних етапах аутсорсингу 

Основні етапи  

аутсорсингової діяльності 

Функції і завдання маркетингу 

1. Підготовчий –  

вибір субконтратора 

(виконавця) оформленн 

угоди 

Проведення маркетингових досліджень, налагодження ланцюга 

поставок, формування партнерських відносин із виконавцями на 

основі економічної і інформаційної симетрії. 

2. Виконання  

замовлення 

 

4P  

(функції) 

product Організація контролю за якістю  

комплектуючої продукції 

price Моніторинг і контроль рівня  

ціни відповідно до узгодженого зі 

споживачем рівня 

place Своєчасне постачання відповідно до 

умов контракту 

promotion Постійні комунікації зі всіма  

учасниками ланцюга поставок  

3. Продаж готової про-

дукції споживачу 

Надання гарантій якості і сервісу споживачеві від імені всіх уча-

сників ланцюга поставок продукції і її комплектуючих  

(колективна відповідальність) 

Джерело: розроблено автором 

 

Висновки з даного дослідження і 

перспективи подальших досліджень. Про-

цеси інформатизації суспільства в умовах 

Industry 4.0 сприяють подальшому розвитку 

ринку світового аутсорсингу. Основним 

продуктом, який зараз Україна пропонує сві-

тового ринку є IT технології і програмні 

продукти, але зміна стратегічного політич-

ного вектору країни актуалізує питання про-

мислової кооперації і аутсорсингу з європей-
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ськими країнами. Серед світових тенденцій 

глобального ринку аутсорсингу зазначено 

необхідність підвищення «прозорості угод» і 

відносин його учасників, необхідність на-

дання симетричної (рівної для всі учасників) 

інформації щодо виконавців, оплати і умов 

праці, крім того активізується участь старта-

пів  в процесах аутсорсингу. Все це вимагає 

адаптації маркетингової діяльності підпри-

ємств і участі їх підрозділів в процесі фор-

мування ланцюгів поставок і контроля їх ді-

яльності в процесі виконання замовленнь. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 

детальну регламентацію зазначених марке-

тингових функцій і видів діяльності. 
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Решетникова И. Л. 

Аутсорсинг в деятельности промышленных предприятий: маркетинговый аспект 

В статье уточняется соотношение понятий: промышленная кооперация, аутсорсинг, субкон-

трактация. Доказывается, что промышленный аутсорсинг внутри страны имеет имеет значительный 

потенциал в виде субконтрактации. Анализируются мировые тенденции промышленного аутсорсинга 

и перспективы його использования в Украине. Указывается, что развитие информационных техноло-

гий активизирует кооперацию предприятий, а низкий уровень оплаты труда и удачное местораспо-

ложение, делает привлекательным отечественный рынок для иностранных заказчиков. Промышлен-

ный аутсорсинг имеет ряд преимуществ с точки зрения оптимизации бизнес процессов, но требует 

внимания маркетинговых подразделений и служб предприятий в сфере аудита выбора субконтракто-

ра, исполнения заказа и интеграции его в цепь создания ценностей для конечного потребителя. Учи-

тывая это, в статье структурировано виды маркетинговой деятельности в соответствии с этапами 

промышленного аутсорсинга. 

Ключевые слова: кооперация, промышленные предприятия, аутсорсинг, субконтрактация, ры-

нок аутсорсинга, маркетинговая деятельность. 

 

Reshetnikova I.  

Outsourcing in the activities of industrial enterprises: marketing aspect  

The ratio of key terms such as industrial cooperation, outsourcing, subcontracting has been clarified in 

this article. It is proved that industrial outsourcing within the country has significant potential in the form of 

subcontracting. The analysis of world tendencies of industrial outsourcing and prospects of its application in 

Ukraine is analyzed. It is noted that the development of information technology activates the cooperation of 

enterprises, and low wages and good location makes an attractive domestic outsourcing market for foreign 

customers. Industrial outsourcing has a number of advantages in terms of optimizing business processes, but 

requires the attention of marketing subdivisions and services of the enterprise in the field of audit of the 

choice of a subcontractor, the execution of the order and its integration into the value chain for the final 

customer. According to this information, the article describes the types of marketing activities that have been 

structured according to the stages of the process of industrial outsourcing.    

Key words: co-operation, industrial enterprises, outsourcing, subcontracting, outsourcing market, 

marketing activity. 
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 Фінанси та банківська справа 

УДК 336.1.003.13 

JEL Classification: G32 

КОСТИРКО Л. А., КУКСА І. М. 

 

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В статті висвітлено передумови, сформована парадигма та принципи механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами підприємств. Доведена доцільність використання спеціальних 

методів та моделей для оцінки вартості підприємства. Розкрито основні інструменти механізму варті-

сно-орієнтованого управління фінансами підприємств, до яких віднесено: фінансова стратегія, моти-

вація, гудвіл. Запропоновано підхід до вибору фінансової стратегії на основі стратегічної вартості 

підприємства. Наведені рекомендації щодо фінансової мотивації менеджерів. Обґрунтовано оцінку 

синергетичного ефекту механізму вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств на ос-

нові гудвілу. 

Ключові слова: механізм, механізм вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, 

стратегічна вартість, інструменти, важелі, мотивація, синергетичний ефект, гудвіл. 

 

Постановка проблеми. Активізація 

ринкових процесів, посилення глобалізації 

та інтеграції вітчизняної економіки в світо-

вий простір обумовлює необхідність пошуку 

ефективних методів фінансового управління, 

які дозволяють адекватно реагувати на зміни 

ринкових умов та орієнтовані на забезпечен-

ня сталого розвитку підприємств. Виходячи 

з того, що вартість підприємства, з одного 

боку, є індикатором сталого розвитку, а з 

іншого - регулятором розподілу цінності для 

різних учасників економічних відносин, без-

перечно механізм управління повинен фоку-

суватися на ключових факторах створення 

цінності. Впровадження вартісно-

орієнтованої концепції управління фінанса-

ми підприємств передбачає вибір на всіх 

рівнях управління доцільних методів та ін-

струментів, спрямованих на стабільне 

відтворення вартості. Орієнтація на створен-

ня і збереження вартості підприємства 

відображає не тільки інтереси власника (ін-

вестора), а й інших заінтересованих осіб. 

Тому необхідним є формування ефективного 

механізму вартісно-орієнтованого управлін-

ня фінансами підприємства, який дозволить 

забезпечити конкурентні переваги, макси-

мальний добробут власників (акціонерів) та 

зростання ринкової вартості бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Вартісна концепція визнана 

економічною спільнотою в якості базової 

парадигми розвитку бізнесу. Фундаменталь-

ні основи вартісно-орієнтованого підходу до 

управління розкрито в наукових працях за-

рубіжних вчених, серед яких А. Дамодаран,, 

Т. Коллер, Т. Коупленд, М. Скотт, Р. Дж. 

Экклз. Серед відомих вітчизняних науковців, 

роботи яких присвячені проблематиці 

управління вартістю та розкриттю методів 

оцінювання вартості підприємств слід від-

значити таких: Вишневський В. [1], Гово-

рушко Т.А. [2], Гриньова В. М., Корягін М.В. 

[3], Климаш Н.І. [2], Мендрул О.Г. [4], Те-

рещенко О.О. [5]. Водночас, зважаючи на 

багатогранність проблеми управління 

вартістю підприємства, слід зазначити, що 

потребують подальшого дослідження такі 

важливі питання як формування механізму 

вартісно-орієнтованого управління фінанса-

ми підприємств, вибір ефективних інстру-

ментів і важелів, формування фінансової 

стратегії зростання вартості, оцінка стра-

тегічної вартості та синергетичного ефекту 

підприємства.  

Мета статті. Розкриття пріоритетних 

напрямків формування механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами 

підприємств з позицій забезпечення їх ста-

лого розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сучасна економічна ситуація в 

Україні свідчить про наявність асиметрії та 

фінансових проблем в розвитку промисло-

вих підприємств, зокрема збитковість, де-

фіцит власних коштів, обмеженість інве-

стиційних ресурсів, диспропорції структури 

капіталу, високі фінансові ризики. Цим 

обґрунтовується необхідність використання 

сучасних методів і інструментів управління 
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на основі вартісної теорії для вибору про-

порцій відтворення капіталу та стратегічних 

орієнтирів сталого розвитку підприємств.  

Система вартісно-орієнтованого 

управління (Value Based Management – 

VBM), яка виникла в 70-х роках в рамках 

стратегічного менеджменту і набула розпо-

всюдження в країнах з розвиненою економі-

кою, є актуальною для впровадження в прак-

тику вітчизняних підприємств. Передумова-

ми переходу до вартісної моделі в Україні є 

глобалізація і конкуренція на продуктових і 

фінансових ринках; перехід українських фі-

нансово-промислових груп до моделі фондів 

прямих інвестицій; розвиток в Україні про-

фесійних акціонерів, орієнтованих на ство-

рення вартості бізнесу. 

Парадигма механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами підпри-

ємств базується на таких постулатах: 

1) розгляд сталого розвитку підприєм-

ства на основі єдності таких функцій підпри-

ємницької діяльності: корисності, здатності 

до стабільного відтворення та збереження 

вартості з мінімальним ризиком; узгоджено-

сті інтересів різних груп зацікавлених осіб 

на основі рівноправного розподілу цінності; 

2) орієнтованість на управління за 

ключовими факторами створення вартості за 

підрозділами і підприємства в цілому з по-

зицій забезпечення його ефективності (сис-

тема ЕВМ); 

3) раціональний вибір методів та ін-

струментів з позиції забезпечення зростання 

ринкової вартості підприємств, до яких від-

несено: ключові показники ефективності 

(КПЕ), методи оцінки доданої вартості, фі-

нансова стратегія, мотивація, гудвіл; 

4) спрямованість на узгодження інте-

ресів стейкхолдерів на основі формування 

інтегрованої корпоративної звітності щодо 

результативності економічної, соціальної і 

екологічної діяльності підприємств та роз-

робки стандарту корпоративного управління. 

Сформована парадигма є основою роз-

витку методології механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами підпри-

ємств, яка в подальшому реалізується у від-

повідних положеннях за визначеними його 

пріоритетними напрямками.  

Робочу гіпотезу розвитку методології 

механізму вартісно-орієнтованого управлін-

ня фінансами підприємств подано у вигляді 

припущень про доцільність вибору ключо-

вих факторів вартості, методів, інструментів 

і важелів оцінки вартості підприємств, серед 

яких: моделі оцінки доданої вартості, ефек-

тивності механізму управління, фінансова 

стратегія зростання вартості, гудвіл, мотива-

ція, узгодженість інтересів стейкхолдерів. 

Концептуальна модель механізму вар-

тісно-орієнтованого управління фінансами 

підприємств наведена на рис. 1. Методологі-

чним базисом механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами підпри-

ємств є такі основні принципи: стратегічної 

орієнтованості, інтегрованого мислення, уз-

годженості інтересів стейкхолдерів, мотива-

ції, ефективності. 

Принцип стратегічної орієнтованості 

підприємства означає фокусування управ-

ління на максимізацію вартості очікуваних 

грошових потоків або економічного прибут-

ку на довгострокову перспективу. Для ре-

алізації цього принципу пропонується про-

гнозування сталого розвитку підприємств на 

основі результатів оцінки стратегічної вар-

тості залежно від потенціалу фінансово-

економічної стійкості підприємства. 

Послідовність розрахунку стратегічної вар-

тості передбачає такі етапи: 1) формування 

інформаційної бази; 2) вибір методів оцінки 

вартості підприємства; 3) оцінка стратегічної 

вартості підприємства; 4) аналіз впливу 

ключових факторів на стратегічну вартість 

підприємства; 5) визначення параметрів 

фінансової стратегії сталого розвитку 

підприємства на основі його стратегічної 

вартості [6, с. 305]. 

Принцип інтегрованого мислення 

означає розгляд підприємства у 

взаємозв’язку між його операційними і 

функціональними одиницями і капіталами, 

які підприємство використовує або на які він 

впливає з точки зору створення вартості. 

Звідси, створення вартісного мислення є 

фундаментальним завданням управління 

вартістю підприємства [7, c. 107]. Тобто, ін-

тегроване мислення безпосередньо впливає 

на ефективність формування внутрішнього 

механізму створення та збереження вартості 

в поточному і майбутньому періодах. 

Принцип узгодженості інтересів 

стейкхолдерів щодо створення цінності 

означає, що сталий розвиток підприємства 

забезпечується збалансованістю інтересів 

різних груп: 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: концепція VBM, принципи

ІНСТРУМЕНТИ, МЕТОДИ, ВАЖЕЛІ

Методи: аналіз, планування, контролінг;

Спеціальні методи: ЕVА, SVA, CVA, 

CFROI, ЕВМ

Інструменти та важелі: фінансова 

стратегія, гудвіл, мотивація 

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ ПІДСИСТЕМИ

Фінансові ресурси: власний капітал, 

позиковий капітал;

Матеріальні активи;

Інтелектуальний капітал

Вибір інструментів та методів управління за факторами вартості

Забезпечення зростання вартості підприємства

Оцінка ефективності механізму управління вартістю підприємства

Оцінка синергетичного ефекту на основі 

гудвілу
Оцінка ринкової та стратегічної вартості

Аналіз впливу факторів на зміну вартості

Формування фінансової стратегії зростання вартості

 
Рис. 1. Концептуальна модель механізму вартісно-орієнтованого  

управління фінансами підприємств 

Джерело: розроблено авторами 
 

1) зацікавлені особи впливають на 

конкурентні позиції підприємства; 2) заціка-

влені особи можуть вносити вклад в уніка-

льні ресурси і репутацію підприємства – 

джерело її конкурентних переваг; 3) зацікав-

лені особи здатні виступити в якості соціа-

льно-політичного суб’єкта. Цей принцип не-

обхідно розглядати у взаємозв’язку з прин-

ципом мотивації. 

Принцип мотивації менеджменту озна-

чає, що вона повинна бути прив'язана до по-

казників вартості підприємства та сфокусо-

вана на ринку капіталу. Реалізація цього 

принципу означає, що ключем до успішного 

перетворення менеджера, що мислить як 

співробітник, у менеджера, що мислить як 

власник підприємства, є оцінка його діяль-

ності й призначення винагороди з викори-

станням методів, які аналогічні методам 

оцінки винагород. Для цього потрібно, щоб 

внутрішня система мотивації підприємства 

максимально точно відображала зовнішню 

систему (ринок капіталу). Система оцінки 

винагороди базуватиметься на чинниках 

вартості для відповідного рівня управління. 

Формування ефективного механізму 

управління вартістю підприємств залежить 

від раціонального вибору методів, інстру-

ментів та важелів. Основні методи управлін-

ня вартістю підприємств (аналіз, планування 

і контролінг) достатньо повно висвітлені в 

літературі [2, 6, 4, 8, 10]. 

Спеціальні методи та інструменти 

управління за факторами вартості мають 

першочергове значення для оцінки доданої 

вартості підприємства [7, 9, 5, 12-17]. Ф. 

Моділ’яні та М. Мілер уперше довели, що 

вирішальну роль у формуванні вартості фір-

ми грають майбутні доходи [11, с. 36-73]. 

Структура ж капіталу підприємства має зна-

чення остільки, оскільки впливає на витрати 

на страхування ризиків і, відповідно, пер-

спективну дохідність фірми. На майбутню 

вартість впливають часові, якісні і кількісні 

характеристики того чи іншого фактора з 

можливістю діалектичних переходів кіль-

кості в якість і навпаки. Тому межі між фун-
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даментальними і кон'юнктурними фактора-

ми перебувають в постійному русі і одно-

значне визначення якого-небудь з факторів 

неможливе. З огляду на це, у теорії фінансів 

ринкова вартість підприємства розглядається 

як альтернативне явище. [6, с. 93]. Орієнта-

ція на ринкову вартість докорінно змінює 

вектор управління вартістю. Тому з метою 

адаптації до змін ринкового середовища, 

необхідно постійно переглядати стратегічні 

пріоритети і методи оцінки вартості 

підприємства.  

Вибір моделі оцінки вартості залежить 

від: по-перше, цілі, яку ставить перед собою 

користувач такої інформації; по-друге, 

якісної інформаційної бази розрахунку по-

казників вартості. Недостовірність чи недо-

статність інформації може призвести до по-

милкових результатів оцінки вартості 

підприємства. Тому важливим є дослідження 

придатності використання моделей оцінки 

вартості підприємства на основі попередньо-

го розгляду сутності та порівняльного 

аналізу моделей економічної доданої вар-

тості (EVA), акціонерної доданої вартості 

(SVA), рентабельності грошових потоків від 

інвестицій (CFROI), грошової доданої вар-

тості (CVA), ринкової доданої вартості 

(MVA). 

Метод економічної доданої вартості 

(EVA), який був розроблений Б. Стюартом і 

Д. Стерном та запатентований компанією 

Stern Stuart & Co став популярним з 80-х 

років. Цей метод ґрунтується на припущенні, 

що капітал компанії повинен працювати з 

віддачею, щоб забезпечити норму прибутко-

вості на вкладений капітал інвесторам та ак-

ціонерам. На відміну від інших вартісних 

показників, EVA дозволяє комплексно 

оцінити ефективність використання капіталу, 

оскільки узагальнює результати трьох ос-

новних видів діяльності: операційної, інве-

стиційної та фінансової. Тому першочерго-

вим завданням є вибір та ідентифікація клю-

чових факторів створення вартості, які без-

посередньо впливають на показник EVA. 

Перевагою зазначеної моделі в умовах віт-

чизняної економіки є її універсальність як 

для компаній, акції яких котируються ринку 

так і для приватних підприємств. Результати 

дослідження засвідчили, що він є придатним 

для оцінки ефективності діяльності 

підприємства та бізнес-підрозділів, доданої 

вартості, створеної інвестиціями, якості 

управлінських рішень, ефективності викори-

стання капіталу. 

Модель доданої вартості акціонерного 

капіталу SVA базується на концепції залиш-

кового доходу і передбачає, що створення 

доданої вартості для акціонерів (позитивна 

величина SVA) відбувається за умови пере-

вищення рентабельності  нових інвестицій 

компанії над середньозваженими витратами 

на капітал (ROIC > WACC). Основними 

припущеннями щодо використання SVA є: 

термін життя бізнесу компанії нескінченний; 

прогнозний період обмежений періодом 

конкурентних переваг; величина амортизації 

дорівнює величині поточних (нестратегіч-

них) капітальних вкладень; додана вартість 

від нових інвестиціями, враховується в тому 

ж році, в якому вони були здійснені. 

При розрахунку SVA слід враховувати 

такі фактори: капіталізована зміна прибутку 

(темп зростання виручки, витрати, ставка 

оподаткування), поточна вартість стратегіч-

них інвестицій (збільшення інвестицій в ос-

новний капітал, середньозважена вартість 

капіталу) 

На відміну від показника EVA модель 

SVA дозволяє: 1) ідентифікувати резерви 

зростання вартості підприємства за рахунок: 

підвищення прибутковості бізнесу (збіль-

шення доходу, оптимізація витрат), змен-

шення поточної вартості стратегічних інве-

стицій (оптимізація витрат на капітал); 2) 

обґрунтувати ефективність інвестицій на 

майбутнє з урахуванням нерівномірного 

розподілу доданої вартості у часі. Тобто, пе-

реваги цієї моделі полягають в оцінці почат-

кового інвестованого капіталу на основі 

ринкової інформації. 

Модель грошової доданої вартості 

(CVA) базується на принципі поділу 

інвестицій на стратегічні і підтримуючі 

(нестратегічні) та орієнтована на оцінку 

залишкового грошового потоку. Принцип 

поділу інвестицій є виправданим, тому що 

дозволяє визначити показники, на основі 

яких формується внесок в створення 

вартості. 

Модель CVA надає більш точні харак-

теристики вартості підприємств за таких об-

ставин:  

1) грошові потоки, що генеруються 

бізнесом, виражені в поточних цінах, тобто 

враховується чинник інфляції; 

2) базується на грошових потоках ком-

панії, а не на бухгалтерському прибутку, ре-
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зультати моделі CVA не залежать від обліко-

вої політики та бухгалтерських стандартів, 

прийнятих на підприємстві;  

3) враховуються реальні витрати на за-

лучення і обслуговування капіталу з різних 

джерел, тобто середньозважена ціна капіталу. 

Ф. Вайсcенрідер та Е. Оттосон виділя-

ють три принципово різних типи інвестицій: 

нові великі стратегічні інвестиції; маржи-

нальні стратегічні інвестиції; нестратегічні 

(підтримуючі) інвестиції [18]. Для розрахун-

ку CVA використовується прямий метод (1): 

CVA =OCF− OCFD,   (1) 

де OCF – фактичний операційний 

грошовий потік;  

OCFD – необхідний операційний 

грошовий потік.  

Необхідний операційний грошовий 

потік OCFD - це точка стратегічної 

беззбитковості, при досягненні якого 

окупаються інвестиції. За умови, коли 

стратегічні інвестиції не відбудуться або 

виявляться не рентабельними, ринкова 

вартість майбутніх стратегічних інвестицій 

оцінюється на основі оцінки ризику та 

очікуваної прибутковості. 

Модель рентабельності інвестицій за 

грошовими потоками (CFROI) є 

модифікацією показника внутрішньої норми 

дохідності (IRR). Рентабельність інвестицій 

за грошовими потоками CFROI є 

результатом діяльності компанії та 

індикатором створення нової вартості для 

акціонерів. Компанія вважається фінансово 

ефективною з позицій створення приросту 

вартості для акціонерів, коли значення 

CFROI перевищує ставку середньозважених 

витрат на капітал. Модель CFROI 

ґрунтується на наступних припущеннях: 

- термін корисного використання амо-

ртизуючих активів вважається терміном фу-

нкціонування бізнесу, по закінченню якого 

він ліквідується; 

- активи компанії генерують операцій-

ні грошові потоки протягом всього терміну 

корисного використання амортизуючих ак-

тивів.  

Головною відмінністю моделі CFROI 

від розглянутих вище моделей (SVA, EVA і 

CVA) є те, що вона дозволяє оцінити 

дохідність підприємства від наявних інве-

стицій. Тому вона є придатною для розробки 

прогнозних бюджетів підприємства. 

Напрямки використання спеціальних ме-

тодів і моделей оцінки вартості підприємств 

наведено в табл. 1. 

Т а б л и ц я  1 

Напрямки використання моделей оцінки вартості 

Індикатор  Напрямки використання  

Економічна додана вартість (EVA) оцінка ефективності підприємства та підрозділів; 

оцінка ефективності за видами діяльності (операційної, 

інвестиційної, фінансової) 

Акціонерна додана вартість (SVA)  оцінка доданої вартості для акціонерів;  

оцінка очікуваного ефекту від нових стратегій; 

визначення рівня винагороди менеджерів компанії 

Грошова додана вартість  (CVA)  прогнозування майбутнього розвитку ринку  

Рентабельність грошових потоків 

від інвестицій (CFROI)  

оцінка грошових потоків, генерованих поточними та 

майбутніми активами  

Джерело: розроблено авторами 

 

Визначення керівних параметрів збе-

реження та створення вартості підприємства 

обумовлює необхідність розробки фінансо-

вої стратегії, яка орієнтована на мак-

симізацію його вартості. Головною метою 

фінансової стратегії є визначення оптималь-

ної структури капіталу, що забезпечує фор-

мування активів, необхідних для реалізації 

довгострокових планів діяльності підприєм-

ства. Формуванню фінансової стратегії пе-

редує комплексна оцінка стратегічної фінан-

сової позиції підприємства, яка надає чітке 

уявлення щодо основних параметрів фінан-

сової діяльності підприємства, а саме: рівень 

стратегічного мислення власників, фінансо-

вих менеджерів про динаміку найваж-

ливіших елементів зовнішнього середовища, 

потенціалу фінансово-економічної стійкості 

та ключових факторів, що впливають на 

стратегічну вартість підприємства. В даному 

випадку стратегічна вартість підприємства 

розглядається як індикатор вибору фінансо-

вої стратегії зростання вартості.  

Основними принципами оцінки стра-

тегічної вартості підприємства є: збалансо-
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ваність інтересів; адекватність; гнучкість; 

якість. 

При обґрунтуванні цільових векторів 

фінансової стратегії особливого значення 

набуває визначення обмежень потенціалу 

зростання ринкової вартості підприємств. 

Причини цих обмежень можуть бути як за 

межами підприємства (ринкове середовище), 

так і диктуватися внутрішніми можливостя-

ми створення і збереження вартості 

підприємства. Вибір фінансової стратегії 

зростання вартості здійснюється залежно від 

стадії розвитку підприємства та його фінан-

сового потенціалу на майбутнє. При цьому 

необхідно орієнтуватися на раціональний 

вибір джерел фінансування та фінансових 

інструментів, в тому числі публічного пер-

винного розміщення (IPO), що забезпечують 

зростання ринкової вартості підприємства. 

Управління вартістю підприємства по-

требує створення фінансової основи мотива-

ції персоналу. Розробці системи мотивації 

персоналу передує об'єктивний аналіз внут-

рішніх факторів підприємства і зовнішніх – 

порівняння схем винагород компаній-

конкурентів на ринку праці. Система моти-

вації менеджменту підприємства повинна 

бути орієнтована на досягнення основних 

цілей: збалансованість інтересів менеджерів 

і акціонерів; достатність мотивації; обме-

ження ризику звільнень менеджерів; ефекти-

вність. 

Збалансованість конфліктуючих цілей 

акціонерів і менеджменту забезпечується 

шляхом системи преміювання на основі по-

казника економічної доданої вартості (EVA). 

За умови перевищення очікуваного показни-

ка EVA, частина додаткових доходів акціо-

нерів в певній пропорції йде на виплату ви-

нагород менеджерам підприємств. І навпаки, 

менеджери поділяють відповідальність з ак-

ціонерами, у розмірі частини втрат коли не 

забезпечена запланована ефективність. Та-

кий підхід забезпечує тісний зв'язок мі ство-

ренням доданої вартості і мотивацією. 

У більшості західних компаній гудвіл є 

значущим важелем створення нової вартості. 

Для оцінки гудвілу використовуються на-

ступні методи: ділової активності, додатко-

вих прибутків, надлишкових прибутків, за-

лишкової вартості. Позитивний гудвіл надає 

такі переваги: - підсилює конкурентоспро-

можність, сприяє довгостроковому розвитку 

компанії, забезпечує інвестиційну привабли-

вість, збільшує рентабельність і прибутко-

вість підприємства. Вплив гудвілу на вар-

тість підприємства оцінюється за двома на-

прямками. Перший напрямок - оцінка  впли-

ву гудвілу на взаємовідносини зі стейкхол-

дерами. Позитивна ділова репутація забезпе-

чує довіру і співпрацю з персоналом, спожи-

вачами, постачальниками, інвесторами. Дру-

гий напрямок – оцінка впливу гудвілу на ре-

зультативність діяльності підприємства: об-

сяги реалізації продукції, прибуток, рентабе-

льність та вартість інвестованого капіталу, 

доходи акціонерів (власників). Звідси, можна 

зробити висновок, що гудвіл це індикатор 

внутрішнього і зовнішнього потенціалу 

створення вартості, який дозволяє оцінити 

синергетичний ефект механізму вартісно-

орієнтованого управління фінансами підпри-

ємств.  

Висновки та перспективи подаль-

ших дослідження. Зміни ринкових умов го-

сподарювання промислових підприємств ди-

ктують нові вимоги до формування адекват-

ного механізму фінансового управління, 

спрямованого на забезпечення їх сталого ро-

звитку. Виходячи з цього, запропонований 

підхід до механізму вартісно-орієнтованого 

управління фінансами підприємств інтегрує 

такі пріоритетні напрямки: методологічне 

забезпечення, забезпечуючі підсистеми, ви-

бір інструментів та методів, фінансова стра-

тегія зростання вартості, оцінка ефективнос-

ті механізму. Принципова особливість меха-

нізму управління вартістю підприємства по-

лягає у виділенні значущих його сегментів, 

таких як системи оцінки доданої вартості 

(EVA, SVA, CVA, CFROI, EBM), стратегіч-

ної вартості, узгодженість інтересів стейкхо-

лдерів, мотивація менеджерів і співробітни-

ків, оцінка синергетичного ефекту механізму. 

Впровадження спеціальних методів і інстру-

ментів механізму вартісно-орієнтованого 

управління фінансами підприємств сприяти-

ме забезпеченню зростання ринкової вартос-

ті та сталого розвитку підприємств.  

Подальшим напрямом дослідження є 

розкриття механізму реалізації фінансової 

стратегії сталого розвитку підприємств в 

умовах невизначеності. 
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Костырко Л. А., Кукса И. Н. 

Приоритеты формирования механизма стоимостно-ориентированного 

управления финансами предприятия 

В статье освещены предпосылки, сформирована парадигма и принципы механизма стои-

мостно-ориентированного управления финансами предприятий. Доказана целесообразность ис-

пользования специальных методов и моделей для оценки стоимости предприятия. Раскрыты ос-

новные инструменты механизма стоимостно-ориентированного управления финансами предпри-

ятий, к которым отнесены: финансовая стратегия, мотивация, гудвилл. Предложен подход к вы-

бору финансовой стратегии на основе стратегической стоимости предприятия. Приведены реко-

мендации по финансовой мотивации менеджеров. Обоснованна оценка синергетического эффек-

та механизма стоимостно-ориентированного управления финансами предприятий на основе 

гудвилла. 

Ключевые слова: механизм, механизм стоимостно-ориентированного управления финанса-

ми предприятий, стратегическая стоимость, инструменты, рычаги, мотивация, синергетический 

эффект, гудвилл. 
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In article preconditions are covered, paradigm and the principles of the mechanism of value-

oriented control of enterprises finances is generated. Expediency of use of special methods and models 

for enterprise estimation of cost is proven. The main tools of the mechanism of value-oriented control of 

enterprises finances are opened, to which they are related : financial strategy, motivation, goodwill. 

Approach to choice of financial strategy on the basis of strategic cost of the enterprise is offered. 

Recommendations to managers' financial motivation are presented. The evaluation of synergistic effect 

of the mechanism of value-oriented control of finances of enterprises on the basis of goodwill is 

justified. 
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РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НАЦИИ 

 
В статье обосновывается последовательность достижения долгосрочного эффекта по продол-

жительности и качеству жизни населения по созданию благоприятных условий для рождения и вос-

питания здорового поколения, и анализируются приоритетные особенности укрепление здоровой се-

мьи, охрана материнства и детства, повышение продолжительности жизни населения. При этом опе-

рируют категорией «благополучие», которая в отличие от понятия «благосостояние» отражает не 

только материальную обеспеченность, но и духовные ценности для благополучия семьи, укрепление 

и развитие семейного образа жизни. 

Ключевые слова: укрепление, здоровья матери и ребенка, семейный образ жизни, качество 

жизни, воспитания здорового поколения, охрана здоровья членов семьи, здравоохранения, охрана 

материнства и детства, профессиональные навыки. 

 
Постановка проблемы. В Республике 

Узбекистан традиционно большое внимание 

уделяется поддержке института семьи и фор-

мированию здорового поколения. Социальная 

политика, реализуемая за годы независимости, 

учитывает специфику переходного периода, 

менталитет и нравственные ценности населе-

ния страны. Задачами семейного законода-

тельства являются укрепление семьи, построе-

ние семейных отношений на основе доверия и 

взаимного уважения, сотрудничества, взаимо-

помощи и ответственности перед семьей всех 

ее членов, обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав.  

Можно отметить, что традиционная се-

мья в Узбекистане основана на равноправии 

супругов, сознательном регулировании дето-

рождения, усилении межличностного общения 

и общения с детьми, сохранении опекунской 

функции взрослых детей по отношению к пре-

старелым родителям. 

Целью семейной политики в Республике 

Узбекистан является благополучие семьи, 

укрепление и развитие семейного образа жиз-

ни. При этом оперируют категорией «благопо-

лучие», которая в отличие от понятия «благо-

состояние» отражает не только материальную 

обеспеченность, но и духовные ценности. В 

настоящее время семейная политика в Узбеки-

стане подразумевает, наряду с деятельностью 

государства, деятельность политических пар-

тий, Комитета женщин Узбекистана, махал-

линских комитетов и других общественных 

организаций. 

Правительство страны поддерживает 

меры по вовлечению женщин в общественное 

производство, созданию условий для эффек-

тивного сочетания активной трудовой дея-

тельности с воспитанием детей.  

Таким образом, социальной основой се-

мьи, поддерживаемой на всех уровнях, являет-

ся обеспечение условий для стабильности бра-

ка, поддержка родственных связей и семейных 

традиций, охрана здоровья членов семьи, рож-

дение и воспитание детей, самореализация 

личности в обществе.  

В сфере охраны материнства и детства 

реализуется концепция «Здоровая мать – здо-

ровый ребенок», результаты которой широко 

признаны мировым сообществом. Важнейшим 

достижением национальной модели здраво-

охранения Узбекистана является создание 

принципиально новой системы оказания экс-

тренной медицинской помощи населению, 

отвечающей самым высоким требованиям и 

международным стандартам, состоящей из 

Республиканского научного центра экстренной 

медицинской помощи, его областных филиа-

лов и районных подразделений со службой 

скорой медицинской помощи.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. В целях охраны материнства и 

детства, укрепления института семьи как ос-

новы устойчиво развивающегося общества 

была усилена законодательная и нормативно-

правовая база. В частности, в принятом в ны-

нешнем году Законе «О государственной мо-

лодежной политике» определены конкретные 

социальные, экономические, правовые и орга-

низационные меры по основным направлениям 

в этой сфере. 

Проведена системная работа по укреп-

лению репродуктивного здоровья населения 

как важного фактора рождения здоровых де-
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тей, предотвращения появления на свет детей с 

недостатками развития и врожденными забо-

леваниями, дальнейшему укреплению матери-

ально-технической базы и кадрового состава 

медицинских учреждений. В 2016 году на 

оснащение медицинских учреждений страны 

современным диагностическим и лечебным 

оборудованием были направлены кредитные и 

грантовые средства в размере 80 миллионов 

долларов [1]. 

В ходе мероприятий, проведенных в 

рамках реализации программы, осуществлен 

медицинский осмотр около 9 млн. женщин 

фертильного возраста и почти 10 млн. детей, 

приняты меры по их оздоровлению. 

В частности, в Республиканском специа-

лизированном научно-практическом медицин-

ском центре педиатрии более чем 350 сла-

бослышащим детям были проведены операции 

по кохлеарной имплантации. На это были за-

трачены средства в 21 млрд. сумов.  

Наряду с этим проведена вакцинация 

700 тыс. детей от пневмококковой инфекции и 

других инфекционных заболеваний. 

В рамках программы также осуществле-

на значительная работа по созданию необхо-

димых социально-бытовых условий для жен-

щин, возведению в сельской местности совре-

менных жилых домов по типовым проектам, 

объектов социальной инфраструктуры. 

Вместе с тем с участием иностранных 

инвесторов привлечены 100 млн. долл. США с 

целью обеспечения сельских жителей питье-

вой водой, модернизации водопроводных се-

тей в районах и городах. 

Как продолжение работы по развитию 

детского спорта в стране, особенно популяри-

зации его среди девочек, построено более 220 

спортивных залов в общеобразовательных 

школах. Для поддержки молодых семей, жен-

щин-предпринимателей, выпускников колле-

джей, представителей семейного бизнеса и ре-

месленничества коммерческими банками в те-

чение года выделены кредиты в целом более 

чем на 2 трлн. сумов. 

Сформирована новая модель медицин-

ского обслуживания сельского населения не 

имеющая аналогов в мировой практике. В Уз-

бекистане вместо ранее существовавшей мно-

гоступенчатой системы первичного здраво-

охранения, где услуги оказывались медицин-

ским персоналом, не имеющим высшего меди-

цинского образования, создана современная и 

эффективная служба бесплатной первичной 

медицинской помощи, состоящая из сети сель-

ских врачебных пунктов и район-

ных/городских поликлиник. При этом важ-

нейшим достижением отечественного здраво-

охранения является то, что первичную помощь 

населению оказывают специалисты с высшим 

образованием – врачи общей практики [2]. 

Цель стать – дать рекомендации отно-

сительно развития и укрепления здорового по-

коления нации. 

Изложение основного материала ис-

следования. Во всех регионах страны органи-

зованы современные скрининг центры, осна-

щенные необходимым лабораторным оборудо-

ванием, диагностическими аппаратами, квали-

фицированными кадрами, деятельность кото-

рых направлена на профилактику врожденных 

и наследственных заболеваний.  

Узбекская модель обеспечения охраны 

здоровья матери и ребенка рекомендована 

ЮНИСЕФ как наилучшая программа для 

стран Восточной Европы, Балтии и СНГ. Уз-

бекистан вошел в число 4 стран, из 53 стран 

региона, определенных ВОЗ для реализации 

программы Европейской стратегии «Здоровье 

и развитие детей и подростков» [3]. 

На основе Постановления Первого Пре-

зидента Республики Узбекистан Ислама Кари-

мова «О Государственной программе по даль-

нейшему укреплению репродуктивного здоро-

вья населения, охране здоровья матерей, детей 

и подростков в Узбекистане на период 2014-

2018 гг.» от 1 августа 2014 г. и Государствен-

ной программы «Год здоровой матери и ре-

бенка» еще более расширяются масштабы ра-

боты в этом направлении.  

В реализации масштабных проектов по 

охране семьи, материнства и детства наряду с 

государственными организациями также ак-

тивно участвуют и негосударственные органи-

зации. Примером тому служит работа, прово-

димая Комитетом женщин Узбекистана сов-

местно с рядом государственных и негосудар-

ственных организаций на основе социального 

партнерства [4]. В рамках данного проекта в 

махаллях организованы секторы здоровья, 

усиливается работа по укреплению здоровья 

населения. В этом процессе уделяется особое 

внимание укреплению духовно-нравственной 

атмосферы в семье, выявлению и устранению 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

матери и ребенка, всесторонней поддержке 

социально нуждающихся слоев населения. 

Улучшение материнского здоровья, 

снижение материнской и младенческой смерт-

ности и заболеваемости являются Целями Раз-

вития Тысячелетия, принятыми на Саммите 

ООН в 2000 г. Республика Узбекистан приняла 

на себя обязательства – снизить показатель 

материнской и младенческой смертности к 
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2015 г. по сравнению с 1990 г. на три четверти. 

В результате осуществляемых в нашей стране 

широкомасштабных мер за последние пять лет 

на каждые почти 100 тыс. младенцев материн-

ская смертность с 23,1 снизилась до 19, смерт-

ность среди детей до 5 лет – с 14,8 до 13,9, 

младенческая смертность – с 11 до 10,7 [5]. По 

этим показателям Узбекистан полностью до-

стиг Целей развития тысячелетия ООН. Во 

многом результаты достигнуты благодаря ряду 

государственных программ и нормативно-

правовых документов, направленных на охра-

ну материнства и детства, формирование здо-

рового поколения, укрепление репродуктивно-

го здоровья населения, рождению здорового 

ребенка.  

Создана соответствующая инфраструк-

тура - Республиканский центр репродуктивно-

го здоровья населения с 14 региональными 

филиалами, основными задачами которых яв-

ляются повышение информированности среди 

населения об охране репродуктивного здоро-

вья, а также содействие бесперебойному обес-

печению населения медицинскими услугами.  

Кроме этого центра политику укрепле-

ния репродуктивного здоровья осуществляют 

Республиканский специализированный науч-

но-практический медицинский центр Педиат-

рии, Республиканский специализированный 

научно-практический медицинский центр 

Акушерства и гинекологии, Республиканский 

перинатальный центр, Республиканский и ре-

гиональные Скрининг центры [6]. Этими 

учреждениями осуществляется целенаправ-

ленная работа по оздоровлению женщин фер-

тильного возраста, удлинению интервала меж-

ду родами, профилактике ранних и близкород-

ственных браков, предупреждению нежела-

тельной беременности. По оценкам специали-

стов система скрининга, своевременного вы-

явления заболеваний, обеспечивает примерно 

30-процентное снижение смертности.  

Проводится широкая разъяснительная 

работа среди населения через неправитель-

ственные, общественные организации (Коми-

тет женщин, Фонд «Махалля»), образователь-

ные учреждения, созданы постоянно действу-

ющие рубрики в газетах и журналах, выпуск 

теле- и радиопередач, посвященных вопросам 

здорового образа жизни, рационального пита-

ния, репродуктивного здоровья, формирования 

здоровой семьи. Полученные результаты в об-

ласти охраны материнства и детства высоко 

оценены рядом международных организаций и 

экспертов. Национальная модель охраны здо-

ровья матери и ребенка в Узбекистане призна-

на как одна из эффективных стратегий в до-

стижении Глобальных Целей развития тысяче-

летия. 

В стране сформирована организационная 

структура здравоохранения, обеспечивающая 

единое организационно-методическое руко-

водство и контроль за качеством медицинских 

услуг, предоставляемых матерям и детям, ос-

нованная на развитой законодательной и нор-

мативно-правовой базе страны. Медицинскую 

помощь в области охраны материнства и дет-

ства оказывают самостоятельные детские и 

родовспомогательные учреждения и профиль-

ные отделения в составе других стационарных 

учреждений первичного, вторичного и третич-

ного уровня медицинской помощи.  

Все районные и городские родильные 

учреждения оснащены современным оборудо-

ванием: наркозно-дыхательной аппаратурой, 

ультра-звуковыми сканерами, мониторами 

жизнеобеспечения, аппаратами для неинвазив-

ной вентиляции легких новорожденных, необ-

ходимым инструментарием и расходными ма-

териалами. В республике в рамках государ-

ственной программы «Скрининг матери и ре-

бенка» во всех регионах созданы и оснащены 

современным оборудованием скрининг центры, 

что позволило поднять на высокий уровень 

профилактику и лечение широкого спектра 

наследственных болезней, уменьшить степень 

риска рождения детей с наследственными за-

болеваниями и врожденными пороками разви-

тия. 

В республике сформирована единая 

структура оказания специализированной по-

мощи детям, которая состоит из РСНПМЦ Пе-

диатрии (на 380 коек и 200 посещений в поли-

клинику) и 13 региональных детских много-

профильных медицинских центров (ДММЦ), 

коечный фонд которых составляет 3638 коек. 

Для продолжения углубленного исследования 

влияния занятий спортом на развитие детей 

школьного возраста, учащихся профессио-

нальных колледжей и академических лицеев в 

разрезе районов и городов сформирована и на 

постоянной основе дополняется база данных 

учащихся школ, профессиональных колледжей 

и академических лицеев, занимающихся спор-

том, с последующим ее постоянным обновле-

нием во всех регионах республики. 

В результате проводимых мероприятий, 

ключевые задачи, поставленные Узбекистаном 

в рамках достижения Целей Развития Тысяче-

летия – сокращение на две трети смертности 

среди детей в возрасте до 5 лет и снижение 

показателя материнской смертности на одну 

треть за период к 2015 году были достигнуты. 

На сегодняшний день нет мировых аналогов, 
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проводимым в нашем государстве профилак-

тическим мероприятиям по охране репродук-

тивного здоровья населения, направленным на 

укрепление здоровья беременных женщин, 

путем обеспечения их специальными поливи-

таминными комплексами, содержащими необ-

ходимый спектр жизненно важных микронут-

риентов. 

В Узбекистане в осуществляется госу-

дарственная программа, направленная на 

улучшение здоровья беременных женщин и 

детей путем обогащения рациона питания ви-

таминно-минеральными комплексами (ПК). 

Результаты проведенных исследований в неко-

торых регионах по изучению течения, исходов 

беременности и родов среди женщин, полу-

чавших поливитаминные комплексы, свиде-

тельствуют о том, что реализация программы 

позволила снизить количество случаев врож-

денных аномалий развития плода на 15-20%, 

уменьшить показатели анемии беременных на 

25-30%, количество осложненных родов в 

среднем на 20%, улучшить росто-весовые по-

казатели новорожденных. Индекс массы тела 

(ИМТ), который вычисляется из веса и длины 

тела ребенка, был выше у новорожденных, ма-

тери которых принимали поливитаминные 

комплексы, в 1,9 раза. Ежегодно проводится 2 

тура по саплементации витамина «А» с охва-

том более 2,7 млн (99,1%) детей в возрасте от 

6 месяцев до 5 лет. Все эти мероприятия, а 

также увеличение доли детей в возрасте до 6 

месяцев, находящихся на исключительно 

грудном вскармливании, позволили улучшить 

рост и развитие детей, значительно снизить 

показатели детской заболеваемости и смертно-

сти. Внедрение технологий ВОЗ/ЮНИСЕФ – 

интегрированного ведения болезней детского 

возраста (ИВБДВ), грудного вскармливания, 

мониторинга роста и развития детей, привели 

к увеличению доли детей, не нуждающихся в 

антибиотиках с 46,8% до 97,4%. Произошли 

изменения в увеличении доли детей в возрасте 

до 6 месяцев, находящихся на исключительно 

грудном вскармливании - с 50,1% до 54,3%. 

За период с 2011 по 2015 гг. около 20 

тыс. акушер-гинекологов, неонатологов и пе-

диатров обучены по внедрению современных 

технологий в области охраны здоровья матери 

и ребенка, рекомендованных ВОЗ и по про-

граммам улучшения навыков эффективного 

консультирования персонала учреждений пер-

вичного звена здравоохранения по вопросам 

охраны репродуктивного здоровья. Особое 

внимание уделяется внедрению международ-

ных стандартов охраны материнского и дет-

ского здоровья. Министерство здравоохране-

ния также реализует программу по внедрению 

современного оборудования и инновационных 

материалов, вмешательств по реанимации но-

ворожденных и детей в сотрудничестве с раз-

личными партнерами, донорами и междуна-

родными организациями. 

Реализуемые в стране меры по поддерж-

ке института семьи и формированию здорово-

го поколения дают реальные практические ре-

зультаты. Несмотря на изменения, наблюдае-

мые в социальных-экономических отношениях, 

видоизменения брачности в мировом сообще-

стве, в Узбекистане сохраняются националь-

ные традиции, менталитет и нравственные 

ценности населения. В стране разработана раз-

вернутая законодательная и нормативно-

правовая база, регулирующая семейно-

брачные отношения. 

Семейное законодательство ориентиро-

вано на укрепление института семьи, построе-

ние семейных отношений на чувствах доверия 

и взаимного уважения, сотрудничества, взаи-

мопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов, обеспечение беспрепятствен-

ного осуществления членами семьи своих прав 

и их защиты. Можно констатировать, что со-

циальной основой семейно-брачных отноше-

ний в Узбекистане является обеспечение усло-

вий для стабильности брака, поддержки род-

ственных связей и семейных традиций, здоро-

вья членов семьи, рождения и воспитания де-

тей, материального достатка, самореализации 

личности в обществе. 

В узбекских семьях считается очень 

важным «быть семейным» и находиться в 

официальном браке. Исходя из результатов 

опросов домохозяйств, проведенных фондом 

«Ижтимоий фикр», а именно респондентов 

целевой группы в возрасте 17-34 лет, можно 

представить портрет современной узбекской 

семьи (в основном респонденты – это титуль-

ное население (88,5% - узбеки, 4,3% -

каракалпаки, 3,6% - таджики и др.) [7]. Из всей 

совокупности респондентов 71,2% составили 

женщины, 28,8% - мужчины. В опросах участ-

вовали респонденты в возрасте до 20 лет – 

8,8%, 20-30 лет – 62,1% и 30-34 лет – 29,2% 

(табл. 1). 

Браки молодежи можно считать устой-

чивыми, так как по результатам опросов 98% 

респондентов состояли в браке только 1 раз. 

Устойчивость браков подкрепляется рождени-

ем детей. Первого ребенка женщины рожают 

преимущественно в первые годы брака - в 21-

25 лет (78%). В молодых семьях в возрасте до 

35 лет среднее количество детей составляет 2-

3 детей: 27% респондентов имеют 1 ребенка, 
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33% - 2 детей, 20% - 3 детей, 6% - 4 детей, 1% - 

5 детей и 13% - не имеют детей. Вариация ко-

личества детей в зависимости от места прожи-

вания и уровня благосостояния различна: 

большее количество детей сконцентрировано в 

малообеспеченных семьях в сельской местно-

сти. По уровню образования в молодых семьях 

преобладают члены семей со средним специ-

альным, профессиональным образованием, с 

высшим образованием – 12,4% респондентов 

(молодежи с высшим образованием больше в 

городе Ташкенте - 23,3%). По уровню благосо-

стояния респонденты соотнесли себя к семьям 

со средним (71,5%) и выше среднего уровня 

достатком (19,2%). Таким образом, можно 

представить портрет современной молодой 

узбекской семьи – это традиционная семья (за-

ключившая и оформившая свой брак в ЗАГСе), 

имеющая в среднем 2-3 детей, со средним спе-

циальным, профессиональным образованием и 

занятая в основном работой по найму и пред-

принимательством, по самооценке - со сред-

ним уровнем благосостояния. 

Т а б л и ц а  1  

Демографические характеристики респондентов, в %  

Показатели 
Пол Возраст респондента 

Мужской Женский до 20 лет 20-30 лет старше 30 лет 

Всего по  

обследованию 
28,8 71,2 8,8 62,1 29,2 

город  28,3 71,7 9,0 62,4 28,6 

село 29,3 70,7 8,5 61,7 29,7 

Источник: обобщено автором на основе [7] 

 

Для жителей нашей страны семья играет 

важную роль, сохраняет свое социальное и 

нравственное значение. Важным фактором, 

влияющим на создание крепкой семьи, по 

мнению граждан, является возраст вступаю-

щих в брак. Мониторинг опросов свидетель-

ствует об увеличении числа граждан, считаю-

щих оптимальным возрастом для создания се-

мьи у юношей – 24–25 лет, а у девушек – 21–

23 года. Многие справедливо считают, что, 

прежде чем создавать семью, молодые люди 

должны получить образование, профессию, 

стать самостоятельными и экономически неза-

висимыми. По мнению респондентов, готов-

ность молодежи к созданию семьи определяет-

ся такими качествами, как моральная зрелость 

и ответственность. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Родители должны передавать 

опыт и навыки, необходимые для создания и 

сохранения прочной, благополучной семьи. 

Вместе с тем, при современном темпе жизни 

естественный механизм передачи таких знаний 

в семье недостаточен. Важную роль должны 

выполнять образовательные учреждения, ма-

халля, специальные службы правовой и психо-

логической помощи. Следует отметить, что в 

Узбекистане махалля почитается как очаг вос-

питания, бережно передающая из поколения в 

поколение национальные традиции, образ 

жизни и мышления. Под руководством Прези-

дента нашей страны Шавката Мирзиёева осо-

бое внимание уделяется дальнейшему укреп-

лению, повышению роли и статуса института 

махалли во всех сферах жизни общества. Эти 

задачи обозначены и в Стратегии действий на 

2017-2021 годы. Полученные данные позволя-

ют констатировать высокий статус в обществе 

института махалли и значительную роль этого 

уникального органа самоуправления граждан в 

жизни каждой семьи.  
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Асадулліна Н. Р. 

Розвиток і зміцнення здорового покоління нації 

У статті обґрунтовується послідовність досягнення довгострокового ефекту за тривалістю і які-

стю життя населення щодо створення сприятливих умов для народження і виховання здорового по-

коління, і аналізуються пріоритетні особливості зміцнення здорової сім'ї, охорона материнства і ди-

тинства, підвищення тривалості життя населення. При цьому оперують категорією «благополуччя», 

яка на відміну від поняття «добробут» відображає не тільки матеріальну забезпеченість, а й духовні 

цінності для благополуччя сім'ї, зміцнення і розвиток сімейного способу житті. 

Ключові слова: зміцнення, здоров'я матері і дитини, сімейний спосіб життя, якість життя, вихо-

вання здорового покоління, охорона здоров'я членів сім'ї, охорони здоров'я, охорона материнства і 

дитинства, професійні навички. 
 

Asadullinа N. 

Developing and strengthening healthy generation in the republic of nation 

In this article there justified sequence of achieving long-term effect on duration and quality of life of 

the population in creating favorable conditions for birth and upbringing healthy generation, and analyzing the 

priority features of strengthening healthy family, protecting maternity and childhood, and increasing life ex-

pectancy of the population. At the same time, there operated categories of "well-being" which, unlike "wel-

fare" concept reflects not only material security, but also spiritual values for family well-being, strengthening 

and developing family way of life. 

Key words: strengthening, maternal and child health, family way of life, quality of life, upbringing 

healthy generation, protecting health of family members, health, maternal and child health protection, profes-

sional skills. 
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ИЛЬИНА Е. А. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
В последние годы были приняты решения, позволившие увеличить минимальный размер опла-

ты труда работников и определить направления по дальнейшему совершенствованию государствен-

ной социальной политики. В статье исследована динамика изменения среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике 

Российской Федерации в 2000-2016 гг., изменения величины минимальный размер оплаты труда в 

России за 2009-2017 гг., приведен обзор среднемесячной заработной платы в странах СНГ и других 

странах мира, средней заработной платы в регионах России в 2016 году. Также определены приори-

тетные задачи развития государственной политики в сфере оплаты труда. 

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, заработная плата, прожиточный мини-

мум, рынок труда, социальная политика. 

 
Постановка проблемы. В последние 

годы вырос интерес к теоретическим и 

методологическим вопросам развития и 

трансформации трудовых отношений. 

Наибольшее освещение получили вопросы 

трансформации трудовых отношений как 

фактора производства, рынка труда, 

социального партнерства как инструмента 

гармонизации отношений труда и капитала, 

социальных гарантий. 

Несмотря на непростую финансово-

экономическую ситуацию в 2016 году, 

проводимые правительством мероприятия 

позволили сохранить положительные 

тенденции в социально-демографической 

ситуации, занятости населения, повысить 

размеры оплаты труда ключевых категорий 

работников учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, социального 

обслуживания и науки. 

По ряду показателей социально-

экономического развития страны удалось 

обеспечить положительные результаты, 

создана нормативно-правовая база для 

последующих, более активных действий по 

повышению качества жизни граждан. 

Однако, снижение основных показателей 

развития экономики и инвестиционной 

активности из-за падения цен на 

энергоносители и экономических санкций, 

введенных в отношении России, привело к 

падению уверенности бизнес-сообщества, 

ослаблению рубля и росту инфляции. 

Последнее обстоятельство повлекло за собой 

снижение реальных денежных доходов 

населения. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В 2016 году были приняты 

решения, позволившие увеличить 

минимальный размер оплаты труда (далее - 

МРОТ) на 25,7%. Федеральным законом от 2 

июня 2016 г. № 164-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» с 1 

июля 2016 г. МРОТ повышен на 21% и 

установлен в размере 7500 рублей в месяц. 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 

460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном 

размере оплаты труда» предусматривает 

увеличение с 1 июля 2017 г. МРОТ на 4% до 

7800 рублей, что составляет около 70% от 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации (рис. 1) [1,2,3]. 

Цель статьи – охарактеризовать 

перспективы развития государственной 

политики в сфере оплаты труда. 

Изложение основного материала 

исследования. Повышение МРОТ будет 

способствовать снижению численности 

низкооплачиваемых работников, заработная 

плата которых за полностью отработанную 

норму рабочего времени ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 

усилению мотивации труда, росту его 

производительности. 

В 2016 году осуществлялись меры по 

повышению заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, 

определенных Указами Президента 

Российской Федерации. 
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Рис. 1. Динамика изменения величины МРОТ в РФ  

за 2009-2017 гг., руб. 

Источник: обобщено автором на основании [13] 

 

Начиная с 2016 года, реализуется III 

этап (2016 – 2018 годы) Программы 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р, включающий: 

 обеспечение мониторинга и 

методического обеспечения работы 

субъектов Российской Федерации по 

обеспечению доступности объектов 

социальной инфраструктуры для населения; 

 продолжение работы по 

оптимизации структуры заработной платы в 

части увеличения доли условно-постоянной 

части с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

 продолжение работы по 

внедрению «эффективного контракта» на 

уровне государственных (муниципальных) 

учреждений, а также по разработке и 

внедрению профессиональных стандартов; 

 при проведении мероприятий по 

оптимизации сети, заблаговременного 

проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах и среди населения на 

соответствующих территориях;  

 обеспечение мониторинга оценки 

достижения целевых показателей, 

установленных отраслевыми «дорожными 

картами», а также неснижения 

номинального уровня и своевременности 

выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений; 

 обеспечение в 2018 году 

достижения целевых значений соотношения 

средней заработной платы работников, 

повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указами Президента 

Российской Федерации, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) [10]. 

Обзор среднемесячной заработной 

платы в странах СНГ и других странах мира 

в 2016 году показывает, что в России 

уровень заработной платы, составляющий 

450 долл. США, ниже таких стран как 

Грузия, Румыния, Турция, Словакия, Чили, 

Эстония, Греция, Польша, но выше, чем в 

Казахстане, Беларуси, Азербайджане, 

Украине и т.д. Самый высокий уровень 

заработной платы наблюдается в таких 

странах как Норвегия (4650 долл. США), 

США (4460 долл. США), Германия (4150 

долл. США), Япония (4100 долл. США), 

Южная Корея (2560 долл. США) (рис. 2). 
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Рис. 2. Обзор среднемесячной заработной платы в странах СНГ  

и других странах мира в 2016 году, долл. США 

Источник: обобщено автором на основании [13] 

 

Среднемесячная заработная плата в 

России в 2016 году составила 36,2 тыс.руб.  

Ниже данного уровня заработная плата опу-

стилась в таких федеральных округах как 

Южный, Северокавказский, Приволжский и 

Сибирский федеральный округ. Самый вы-

сокий уровень среднемесячной заработной 

платы согласно данным Росстата составил 

43,78 тыс.руб. в Центральном федеральном 

округе (табл. 1). 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников по пол-

ному кругу организаций в целом по эконо-

мике Российской Федерации ежегодно уве-

личивается (рис. 3). 

Т а б л и ц а  1 

Среднемесячная заработная плата по федеральным округам России в 2016 году 

Федеральные округа Российской Федерации 
Среднемесячная заработная плата, 

тыс. рублей 

Российская Федерация 36,20 

Центральный федеральный округ 43,78 

Северо-Западный федеральный округ 39,16 

Южный федеральный округ 25,08 

Северокавказский федеральный округ 20,46 

Приволжский федеральный округ 25,08 

Уральский федеральный округ 39,16 

Сибирский федеральный округ 30,03 

Дальневосточный федеральный округ 39,16 

Источник: обобщено автором на основании [13] 
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Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике 

Российской Федерации в 2000-2016 гг., руб.  

Источник: обобщено автором на основании [13] 

 
В 2016 году она составила 36746 руб., 

что на 8% выше уровня 2015 года. Построив 

полиномиальную линию тренда 3-й степени, 

получили уравнение с величиной 

достоверности R2= 0,9984, что позволяет с 

высокой точностью прогнозировать уровень 

среднемесячной заработной платы на 

ближайшие 2 года. 

В 2016 году среднемесячная 

номинальная заработная плата в 

образовании выросла на 4,3% (составила 

28094 рубля или 76,5% к средней заработной 

плате по России), в культуре и искусстве - на 

5,7% (составила 31079 рублей или 84,6% к 

средней заработной плате по России), 

здравоохранении - на 6,2% (составила 30992 

рубля или 84,3% к средней заработной плате 

по России), предоставлении социальных 

услуг - на 4,3% (составила 23955 рублей или 

65,2% к средней заработной плате по 

России), в сфере научных исследований и 

разработок на 9,6% (составила 64054 рубля 

или 174,3% к средней заработной плате по 

России). 

По оценке Росстата, в 2016 году 

достигнуты целевые показатели 

соотношения заработной платы по 

педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений к средней 

заработной плате в общем образовании 

(100%) в 71 регионе (в том числе в 33 

регионах с учетом 5% отклонения). Более 

чем на 5% не достигнут целевой показатель 

по педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений в 14 регионах, 

что обусловлено структурными 

изменениями и более высокими темпами 

роста заработной платы в общем 

образовании, а также увеличением 

численности работников на 2,1% к 2015 г. в 

связи с решением задач по обеспечению 

доступности дошкольного образования. 

По педагогическим работникам 

дополнительного образования детей 

достигнуты целевые показатели 

соотношения заработной платы к средней 

заработной плате учителей (90%) в 48 

регионах (в том числе в 30 регионах с 

учетом 5% отклонения); по преподавателям 

и мастерам производственного обучения 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования достигнуты 

целевые показатели соотношения 

заработной платы к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности (90%) в 84 

регионах (в том числе в 4 регионах с учетом 
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5% отклонения); по преподавателям 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования целевые 

показатели соотношения заработной платы к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (150%) достигнуты в 78 

регионах (в том числе в 3 регионах с учетом 

5% отклонения). 

По врачам достигнуты целевые 

показатели соотношения заработной платы к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (159,6%) в 70 регионах (в том 

числе в 17 регионах с учетом 5% 

отклонения); по среднему медицинскому 

персоналу достигнуты целевые показатели 

соотношения заработной платы к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (86,3%) в 78 регионах (в том 

числе в 12 регионах с учетом 5% 

отклонения); по младшему медицинскому 

персоналу целевые показатели соотношения 

заработной платы к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности (70,5%) 

достигнуты в 22 регионах (в том числе в 12 

регионах с учетом 5% отклонения). 

По работникам учреждений культуры 

достигнуты целевые показатели 

соотношения заработной платы к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (82,4%) в 39 регионах (в том 

числе в 13 регионах с учетом 5% 

отклонения). 

Показатели заработной платы в 2017 

году составят по работникам учреждений 

культуры 90%, педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования 

детей, педагогам и мастерам 

производственного обучения учреждений 

среднего профессионального образования - 

95%. С начала 2018 года у этих категорий 

планируется соотношение средней 

заработной платы на уровне 100% к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по региону. 

Показатели заработной платы 

преподавателей вузов, научных работников, 

врачей с 1 октября 2017 г. составят 180%, 

среднего и младшего медицинского 

персонала 90% и 80%, а начиная с 1 января 

2018 г. – соответственно 200% и 100%. 

В целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2015 г. № 1449 «О порядке 

разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации планов 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации» 

утвержден План деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации на 2016 год и плановый период 

до 2021 года [5]. 

Приоритетные задачи Министерства 

труда и социальной защиты РФ  на 2017 год 

определены Планом деятельности 

Министерства на 2016 год и плановый 

период до 2021 года, документах 

стратегического планирования, важнейших 

поручениях Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также в государственных 

программах Российской Федерации 

«Содействие занятости населения» (новая 

редакция утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 298), «Социальная 

поддержка граждан» (новая редакция 

утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 296), «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

(утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297) [6,7,8]. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Проанализируем ход реали-

зации государственной социальной полити-

ки в сфере оплаты труда на примере Чуваш-

ской Республики. Среднедушевые денежные 

доходы населения Чувашской республики в 

2016 г. составили 264660,3 млн. рублей или 

96,4% к соответствующему периоду преды-

дущего года, при этом реальные располагае-

мые денежные доходы населения составили 

90,5%. В сложившихся экономических усло-

виях в Чувашии, как и в целом по России, 

наблюдается снижение денежных доходов 

населения. Во всех субъектах Приволжского 

федерального округа в январе-ноябре 2016 г. 

не достигнут уровень соответствующего пе-

риода прошлого года по реальным распола-

гаемым денежным доходам населения. При 

этом наименьший уровень показателя отме-

чен в Пермском крае (77,2%). 

Ежегодно педагогические работники 

становятся лауреатами премии Президента 

России, грантов и премий Главы Чувашии (с 

2006 года государственную поддержку из 
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федерального бюджета получили 519 учите-

лей, из республиканского - 528 педагогов). 

Ежегодно молодые люди становятся 

лауреатами стипендий за особую творче-

скую устремленность. В 2017 году стипен-

дии получают 27 молодых педагогов. 

В ходе реализации Государственной 

программы «Содействие занятости населе-

ния» по цели «Достойный труд, справедли-

вая заработная плата» в области заработной 

платы необходимо обеспечить выполнение 

следующих приоритетных задач: 

1. Разработка законопроекта о повы-

шении минимального размера оплаты труда 

до прожиточного минимума трудоспособно-

го населения. 

2. Завершение работы по внедрению 

«эффективного контракта» на уровне госу-

дарственных (муниципальных) учреждений 

в рамках реализации III этапа (2016 - 2018 

годы) Программы поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы [10]. 

3. Проведение мониторинга оценки 

достижения целевых показателей, установ-

ленных Планом мероприятий «дорожной 

картой» «Обеспечение эффективного кон-

троля за своевременной выплатой заработ-

ной платы в субъектах Российской Федера-

ции». 

4. Усиление взаимодействия органов 

Федеральной службы по труду и занятости с 

органами прокуратуры, территориальными 

правоохранительными и налоговыми орга-

нами, отделениями внебюджетных фондов 

по вопросам погашения задолженности по 

заработной плате. 
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КОЛЕЧКОВ Д. В. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье изложены  основные  современные принципы реформирования пенсионной системы 

Российской Федерации. Проанализированы финансовые ресурсы пенсионных фондов России и Рес-

публики Коми за 2010-2016 гг. по официальным данным Росстата. Определены несоответствия, спе-

цифика  и проблематика формирования доходов и расходов бюджетов данных фондов. Рассмотрены 

основные этапы реформирования пенсионной системы. Обозначены основные проблемы перспектив-

ного развития системы пен-сионного обеспечения.  

Ключевые слова: пенсионный фонд, доходы, расходы, дефицит бюджета, межбюджетные 

трансферты, структура бюджета, страховые взносы, страховая и накопительная часть пенсии. 

 
Постановка проблемы. Пенсионное 

обеспечение является важным звеном в фи-

нансовой системе страны. Выполнение пос-

тавленных государственных задач по повы-

шению уровня и качества жизни населения, 

в том роста размера пенсий и увеличения 

продолжительности жизни, невозможно без 

оптимизации пенсионной системы страны в 

целом и её регионов. На протяжении всего 

периода существования пенсионной системы 

России существуют проблемы с формирова-

нием финансовых ресурсов и сбалансиро-

ванностью бюджетов пенсионных фондов её 

территорий. Необходимо определить основ-

ные направления реформирования пенсион-

ной системы государства на долгосрочную 

перспективу. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Источником сведений послу-

жила Единая межведомственная информа-

ционно-статистическая система (ЕМИСС) 

Росстата, официальные публикации Росстата 

и Комистата, официальная отчётность Пен-

сионного фонда Республики Коми. 

Вопросам финансовых ресурсов госу-

дарственных внебюджетных фондов посвя-

щено множество публикаций отечественных 

и зарубежных авторов. Однако данная про-

блематика на региональном уровне освещена 

недостаточно. Частично эти вопросы затра-

гиваются в работах исследователей Респуб-

лики Коми: Ю.А. Гаджиева, В.И. Акопова, 

М.М. Стырова, Т.А. Найденовой, Е.А. Бадо-

киной, И.Н. Швецовой. 

Анализ публикаций, посвященных пе-

нсионному обеспечению в России, в основ-

ном был, связан с вопросами финансирова-

ния доходов и эффективного использования 

ресурсов фондов. Ключевыми  проблемами 

пенсионной системы страны в исследовани-

ях последних лет были неустойчивая дина-

мика доходов и расходов, дефицит и разба-

лансированность бюджетов пенсионных фо-

ндов России в целом, а, особенно территори-

альных.   

Цель статьи – проанализировать фи-

нансовые ресурсы Пенсионного фонда Рес-

публики Коми и России в целом. Выявить 

основные проблемы пенсионной системы 

страны и определить основные направления 

её оптимизации.  

Изложение основного материала ис-

следования. Пенсионный фонд своими 

средствами обеспечивает выплату ежемеся-

чных пособий, пенсий людям которые в силу 

определенных обстоятельств не могут обес-

печить свое проживание, в том числе пенси-

онеров. Так, средства расходуются на вып-

латы государственных пенсий, пенсий инва-

лидам, венным, компенсации пенсионерам, 

пособий для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет 

и на многие другие социальные цели. Таким 

образом, определяется его важное социаль-

ное значение. 

Пенсионные фонды имеют доходную 

базу и направления расходов, расписанные в 

виде бюджета. Доходы пенсионного фонда 

формируются из следующих источников: 

 страховых взносов работодателей; 

 страховых взносов граждан, занима-

ющихся индивидуальной трудовой деятель-

ностью; 

 страховых взносов иных граждан; 

 ассигнований из госбюджета; 

 добровольных взносов. 

Расходы пенсионного фонда направ-

ляются на следующие цели: 

 выплату государственных пенсий; 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

2
(

3
0

)
/

2
0

1
8

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 80 - 

 выплату пособий по уходу; 

 оказание органами социальной 

защиты населения материальной помощи 

престарелым и нетрудоспособным; 

 финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности ПФ. 

Основной источник формирования до-

ходов ПФ – страховые платежи. Ставка 

страховых платежей в пенсионные фонды 

различна в различных странах. Она опреде-

ляется национальным законодательством и 

колеблется от 10 до 30%. При расчете обла-

гаемой взносами в ПФ доходной базы 

предусматривается исключение некоторых 

доходов и выплат [7]. 

Пенсионное обеспечение населения в 

различных формах на протяжении многих 

веков играло важную роль в разных странах, 

но системный  характер  оно  начало  приоб-

ретать лишь в конце XIX – начале XX в. С 

тех пор и по сегодняшний день в большинс-

тве стран мира продолжается непрерывный 

процесс эволюции пенсионных систем. За 

это время сформировалась общепринятая 

классификация с делением двух основных 

типов пенсионных систем: распределитель-

ная (пенсионные отчисления идут на теку-

щие пенсионные выплаты) и накопительная 

(пенсионные отчисления формируются на 

индивидуальных счетах и инвестируются в 

различные активы на финансовом рынке, а 

инвестиционный доход увеличивает итого-

вую пенсию) [8, с. 259]. 

В чистом виде накопительная и расп-

ределительная модели редко присутствуют в 

мировой практике, равно как и модель, в ко-

торой одновременно присутствовали бы и 

обязательная, и добровольная накопительная 

части. Среди стран ОЭСР такая комбинация 

существует только в Норвегии. В этой стра-

не управлением пенсионными средствами 

занимается пенсионный фонд, подчинённый 

Министерству финансов [1, с. 283]. 

Основной принцип организации госу-

дарственных пенсионных фондов – солидар-

ность поколений. Важное принципиальное 

отличие негосударственной пенсионной сис-

темы от государственной состоит в том, что 

здесь не применяется принцип солидарности 

поколений, а действует принцип долгосроч-

ного индивидуального накопления пенсий. 

Принцип солидарности доходов озна-

чает распределительный характер выплаты 

пенсий. Накопительный принцип означает, 

что получающий пенсию должен сам нако-

пить ее. При наступлении пенсионного воз-

раста участник негосударственного ПФ мо-

жет сам начать получать ее сразу или по час-

тям (по своему усмотрению). В фондах с 

установленными выплатами в момент за-

ключения договора фиксируется размер бу-

дущей пенсии. 

Для выявления проблем пенсионной 

системы страны и Республики Коми прове-

дём краткий анализ динамики и балансовых 

взаимосвязей основных показателей. За пе-

риод 2010-2016 гг. общий тренд изменения 

доходной и расходной части бюджета Пен-

сионного фонда России и Республики Коми 

имел схожую динамику (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 Динамика поступления и расходования средств  

Пенсионного фонда России и Республики Коми за 2010-2016 гг.  

(в сопоставимой оценке в % к 2010 г.) 

Источник: разработано автором на основе [5] 
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В реальном измерении (проиндексиро-

ванные на уровень инфляции) начиная с 

2012 г. доходы Пенсионного фонда Респуб-

лики Коми имели устойчивую отрицатель-

ную динамику и в 2016 г. относительно 2010 

г. снизились на 19,5%. Между тем расходы 

на протяжении исследуемого периода, за ис-

ключением 2014 г., увеличивались – за исс-

ледуемый период на 2,2%. Только этот факт 

уже говорит о явных балансовых диспропо-

рциях в Фонде региона.  

Изменение доходов и расходов Пенси-

онного фонда РФ имело более благополуч-

ную динамику. Однако и здесь наблюдались 

некоторые перекосы. Так, если расходы за 

2011-2016 гг. в реальном измерении увели-

чились на 13,6%, то доходы – только на 

1,9%. 

Особенностью финансирования Пен-

сионного фонда Республики Коми является 

то, что отчислений работодателей не хватает 

для выплат текущих пенсий пенсионерам 

региона. Значительная доля на покрытие де-

фицита бюджета приходится на трансферты 

из Федерального бюджета России, величина 

которых росла практически каждый год и в 

2016 г. достигла 51,3%  (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Поступление и расходование средств Пенсионного фонда в  

Республике Коми за 2010-2016 гг. 

Источник: разработано автором на основе [5] 

 

В результате за исследуемый период 

фактический дефицит бюджета Пенсионного 

фонда Республики Коми в 2016 г. достиг 

своего максимального значения – 32,7 млрд 

руб. или 6% к ВРП. 

В 2014 г. возникли проблемы и в фи-

нансовых ресурсах Пенсионного фонда РФ, 

когда возник дефицит бюджета, который в 

2015 г. был максимальным – 543,6 млрд руб. 

или 0,35% к ВВП. В 2016 г. данный дисба-

ланс хоть и снизился почти в 3 раза, но, по-

прежнему, остаётся высоким. 

Для выявления особенностей рефор-

мирования пенсионной системы в России 

проанализируем основные этапы изменений. 

Не успев образоваться, Пенсионный фонд 

России, начиная с 1994 г. начал реформиро-

ваться и продолжает это делать до сих пор. С 

увеличением продолжительности жизни 

пенсионеров, большинство  стран  столкну-

лись с дефицитом пенсионной  системы, по-

строенной исключительно на принципах пе-

рераспределения средств между  поколения-

ми (солидарный принцип) [4]. Представите-

ли Всемирного банка в рамках реформиро-

вания  национальных пенсионных систем 

предлагали введение обязательного накопи-

тельного элемента – накопительных пенсий. 

В течение ряда лет представители Всемир-

ного банка, Международной организации 

труда и Международной организации соци-

ального обеспечения спорили о соотноше-
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нии накопительных и перераспределитель-

ных элементов в системе пенсионного обес-

печения.   

Основной угрозой существования 

накопительной пенсии является цикличность 

развития экономики, когда накопления бу-

дут обесцениваться за счет переоценки ры-

ночной стоимости ценных бумаг. Участники 

накопительной пенсионной системы будут 

беззащитны  перед  «рыночным  риском» и 

инфляцией. Солидарная же пенсионная си-

стема финансируется за счет отчислений 

(налогов, страховых взносов) трудоспособ-

ного населения. В условиях инфляции и ро-

ста экономики повышается номинальный 

размер заработной платы и, соответственно, 

совокупные отчисления в пенсионную си-

стему. Индексация пенсий осуществляется 

за счет увеличения совокупных отчислений 

работающего населения. 

Распределительно-накопительная мо-

дель пенсионной системы РФ просущество-

вала с 2002 по 2014 гг. В структуре доходов 

Пенсионного фонда Республики Коми до 

2014 г. взносы на накопительную часть пен-

сии занимали 10-12%. В связи с введением 

Правительством РФ моратория на накопи-

тельную часть пенсии в пользу страховой, с 

2014 г. их выплата прекратилась, а до этого 

момента её удельный вес находился в преде-

лах 7-7,5%. 

Причиной моратория явилось ухудше-

ние за последние годы внешнеэкономиче-

ской ситуации и кризис внутренней эконо-

мики. Государством были обозначены ори-

ентиры на оптимизацию расходов, повыше-

ние сбалансированности и прозрачности 

пенсионной системы. 

Основополагающим элементом в пен-

сионной системе являются отчисления рабо-

тодателей на страховые взносы любого гос-

ударства. В Республике Коми доля страхо-

вых взносов для финансирования пенсий 

увеличилась с 67,3% в 2010 г. до 99,8% в 

2016 г.  

Ставки по этому виду налога в совре-

менной России в зависимости от экономиче-

ской ситуации периодически меняются. Так, 

с 1 января 2001 г. в Российской Федерации 

был введен единый социальный налог, за-

числяемый в государственные внебюджет-

ные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования РФ). 

Действовавшая  до  1 января  2010 г. 

шкала предусматривала максимальную 

налоговую ставку (26%) в тех случаях, когда 

налоговая база на каждое физическое лицо 

составляла до 280000 руб. в год. Однако во  

многих  компаниях  с ростом  номинальных  

зарплат  порог  этот  стал  преодолимым.  

Согласно закона N212-ФЗ  совокупная 

величина страховых тарифов составила 34% 

и применялась с 1 января 2011 г. (в 2010 г. – 

26%) [9]. 

Структура тарифов выглядела следу-

ющим образом: Пенсионный фонд РФ 

(ПФРФ) – 26%; Фонд социального страхова-

ния (ФСС) – 2,9%; Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования 

(ФФОМС) – 2,1%; Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) – 3%.  

Позже  в 2012  году страховые  взносы  

были  снижены  на  4%  и  распределились 

следующим образом: ФСС – 2,9%; Пенсион-

ный – 16% и 6%; ФФОМС – 5,1%.  

С 1 января 2015 года в России введён 

новый порядок формирования пенсионных 

прав  граждан  и  начисления  пенсии  в  си-

стеме  обязательного  пенсионного страхо-

вания. Установлено,  что  права  на страхо-

вую  пенсию  будут  учитываться  в  пенси-

онных коэффициентах  (баллах),  исходя  из 

уровня  заработной  платы  (уплаченных с 

нее страховых взносов), стажа и возраста 

выхода на пенсию [11, с. 159]. 

Однако, как показывает анализ рис. 1 и 

2, реформирование пенсионной системы 

государства существенных улучшений не 

принесло. Подтверждением тому являются и 

данные графика на рис. 3. 

В условиях старения населения, изме-

няется соотношение трудоспособных и пен-

сионеров. Суммарных отчислений становит-

ся  недостаточно для сохранения  уровня 

пенсий, их размер снижается за счет «запаз-

дывающей» индексации и коэффициент за-

мещения (отношение размера пенсии к раз-

меру  заработной платы) снижается.  

В соответствии с международными 

стандартами  достойный уровень материаль-

ного обеспечения пенсионера характеризу-

ется коэффициентом замещения утраченного 

заработка (соотношение средней пенсии к 

средней зарплате) не менее 40 % [6, с. 173]. 

По  результатам  анализа  динамики  показа-

теля  коэффициента  замещения,  отставание  

нашей  страны  не выглядит столь критич-
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ным. Однако тенденция к росту в 2015 г. бы-

ла обусловлена макроэкономическими при-

чинами, происходящими в стране под  влия-

нием последствий  экономического кризиса  

(снижением темпов роста заработной платы), 

а также проведением  валоризации и уста-

новлением социальных доплат до уровня  

прожиточного минимума пенсионера. К то-

му же, по прогнозам актуариев, солидарный 

коэффициент замещения для пенсии по ста-

рости снизится в 2030 г. до 26,7 % [10, с. 15]. 

 

 
Рис. 3 Основные индикаторы благополучия пенсионной системы. 

Источник: разработано автором на основе [5] 
 

Данные рис. 3 показывают, что коэф-

фициент замещения утраченного заработка 

для пенсионеров по старости в Республике 

Коми и в целом по России имеет одинако-

вый тренд. За счёт удорожающего эффекта 

северных коэффициентов данный показатель 

в Республике Коми по сравнению с Россией 

в целом значительно выше – в среднем за 

исследуемый период на 3,5 процентных 

пунктов. 

Однако, невозможно сопоставить со-

временные условия функционирования  рос-

сийской  пенсионной системы и систем ряда  

развитых европейских государств. Прежде-

временно заботиться об обеспечении  коэф-

фициента  замещения, соответствующего  

международным требованиям, пока уровень 

заработной платы в стране не идет ни в ка-

кое сравнение с уровнем заработных плат 

большинства европейских граждан [3, с. 16]. 

Так, по данным исследователя 

J. Stalebrink по состоянию на 2013 г. коэф-

фициент замещения в странах ЕС составлял 

0,576, ОЭСР – 0,679, в Чехии – 0,827, в США 

– 0,761, в Испании – 0,739, в Канаде – 0,731 

[2]. 

Следующим важным показателем  

уровня  материального обеспечения пенсио-

нера является соотношение среднего  разме-

ра  пенсий  по  стране  к  установленному 

прожиточному минимуму пенсионера.  Про-

гнозы  актуариев, составленные  до  прове-

дения  реформы,  не внушают оптимизма и в 

отношении этого показателя.  

По мнению некоторых специалистов 

одной из основных целей развития пенсион-

ной  системы  является  обеспечение  сред-

него размера трудовой пенсии по старости 

не менее 2,5-3 прожиточных  минимумов  

пенсионера [12, с. 272]. 

Показатель отношения пенсий к про-

житочному минимуму за 2010-2016 гг. имел 

равнонаправленную динамику, где как по 

России в целом, так и в Республике Коми 

данный индикатор имел максимальное зна-

чение (см. рис. 3). Далее этот показатель пе-

риодически менялся и в 2016 г. составил по 

России в целом 1,53 раза, по Республике 

Коми – 1,7 раза.  

Очевидно, что такая ситуация в пенси-

онной системе, мягко говоря, не вызывает 

оптимизма. А с учётом обозначенных ориен-

тиров государства на повышение уровня и 

качества жизни населения, в том числе и за-

счёт существенного повышения размера 

пенсий, необходима кардинальная оптими-

зация всей пенсионной системы России. 
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На современном этапе для решения за-

дач по оптимизации пенсионной системы 

основными векторами реализации долго-

срочной пенсионной реформы должны 

стать:  

– развивать систему пенсионного 

обеспечения смешанного типа, делая упор на 

распределительную и обязательную накопи-

тельную часть с постепенным внедрением и 

развитием добровольно-накопительного 

элемента; 

– формирование и контроль государ-

ственных и муниципальных заемных ин-

струментов финансовых рынков для дости-

жения сбалансированности федерального и 

региональных пенсионных бюджетов; 

– реформирование института досроч-

ных пенсий; 

– совершенствование системы управ-

ления обязательным пенсионным страхова-

нием; 

– регулирование и мониторинг работы 

самих пенсионных фондов с целью сниже-

ния рисков. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Проведённый краткий анализ 

состояния бюджета Пенсионного фонда Рес-

публики Коми выявил его несбалансирован-

ность и крайне неустойчивую структуру. Как 

и прежде, доходная часть бюджета не по-

крывает обязательств государства по пенси-

онному обеспечению населения от соб-

ственных источников финансирования, в 

частности, от страховых взносов работода-

телей. Основная нагрузка на устранение де-

фицита бюджета Пенсионного фонда Рес-

публики Коми возлагается на Федеральный 

бюджет РФ.  

Выявленные проблемы на всех этапах 

реформирования позволили определить ос-

новные направления оптимизации пенсион-

ной системы страны. Причём по мере изме-

нения условий пенсионного обеспечения бу-

дет требоваться постоянное его совершен-

ствование, в противном случае общество 

столкнется с серьезными социальными про-

блемами. 
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Колечков Д. В. 

Оптимізація пенсійної системи в сучасних умовах 
У статті викладені основні сучасні принципи реформування пенсійної системи Російської Фе-

дерації. Проаналізовані фінансові ресурси пенсійних фондів Росії і Республіки Комі за 2010-2016 рр. 

за офіційними даними Росстата. Визначені невідповідності, специфіка і проблематика формування 

доходів і витрат бюджетів даних фондів. Розглянуті основні етапи реформування пенсійної системи. 

Позначені основні проблеми перспективного розвитку системи пенсійного забезпечення. 

Ключові слова: пенсійний фонд, доходи, витрати, дефіцит бюджета, міжбюджетні трансферти, 

структура бюджету, страхові внески, страхова і накопичувальна частина пенсії.  
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ТИХОМИРОВА В. В. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье представлен экономический анализ движения финансовых ресурсов социальной защи-

ты населения Республики Коми. Рассмотрены состав, структура и динамика доходов и расходов  

бюджета северного региона. Показано, что на практике создаются неоправданные привилегии неко-

торым потребителям финансовых ресурсов социальной защиты. Это порождает сильную дифферен-

циацию доходов населения республики. Выявлено, что Стратегия социально-экономического разви-

тия Республики Коми на период до 2020 года, направленная на повышение уровня и качества жизни 

населения и подразумевающая перераспределение финансовых ресурсов системы социальной защиты 

населения в пользу малоимущих и слабозащищенных граждан, вступает в противоречие с экономи-

ческой эффективностью как способом действия, обеспечивающим наилучший результат в данной 

сфере. Предложено основным направлением совершенствования финансового механизма и организа-

ционных форм управления системой социальной защиты населения адресное распределение  финан-

совых ресурсов. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, потребители финансовых ресурсов, социальная защита, 

внебюджетные фонды, социальная политика, социальная помощь, меры социальной поддержки. 
 

Постановка проблемы. В последние 

годы основной акцент в социальной защите 

все более переносится на ресурсные воз-

можности экономики регионов. Экономиче-

ский кризис, социальная нестабильность, 

спад производства, значительный удельный 

вес убыточных предприятий, просроченная 

задолженность по заработной плате, задол-

женность по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, сложившаяся в Респуб-

лике Коми перед бюджетами всех уровней, 

вызывает необходимость формирования но-

вых подходов к построению финансового ме-

ханизма системы социальной защиты населе-

ния. Особенностью данной системы является 

увеличение потребности в финансовых ре-

сурсах при их фактической ограниченности. 

Отсюда возникает необходимость поиска 

новых источников денежных средств и ра-

ционального выбора субъектов социальной 

защиты с целью получения наибольшего 

экономического результата с минимально 

возможными затратами всех необходимых 

ресурсов.  

Проблемы формирования новых под-

ходов к построению финансового механизма 

системы социальной защиты населения рас-

смотрены нами как с общетеоретических 

позиций, так и с позиций методологического 

обоснования необходимости развития ад-

ресного распределения финансовых ресур-

сов, реализуемых с учетом имеющихся фи-

нансовых возможностей региона. Таким об-

разом, актуальность темы исследования опре-

деляется необходимостью проведения анализа 

процесса формирования и использования фи-

нансовых ресурсов системы социальной защи-

ты населения. 

Методологической основой исследо-

вания являются труды отечественных и за-

рубежных ученых по вопросам формирова-

ния и использования финансовых ресурсов 

социальной защиты, законы Российской Фе-

дерации, законы Республики Коми, норма-

тивные акты и документы, данные опубли-

кованные в  статистических сборниках и ин-

формационных справочниках. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Понятие "финансовые ресур-

сы" широко используется в экономической и 

научной литературе, однако нас интересуют 

те интерпретации финансовых ресурсов, в 

которых отражены средства, направленные 

на социальную политику и в частности со-

циальную защиту населения.  

Гуйда Т.В. в своей книге «Формирова-

ние и использование финансовых ресурсов» 

пишет, что финансовые ресурсы можно 

определить как совокупность денежных 

средств, находящиеся в собственности госу-

дарства или хозяйствующего субъекта, кото-

рые на безвозвратном основании направля-

ются на развитие хозяйства или улучшение 

благосостояния народа [1]. Согласно данной 

трактовке, финансовые ресурсы использу-

ются на цели расширенного воспроизвод-
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ства, на социальные нужды и общественные 

потребности. 

Довольно  широко  дает определение 

финансовыХ ресурсов  Родионова В.М. В 

него она включила денежные доходы, 

накопления и поступления, которые форми-

руется в руках субъектов хозяйствования и 

государства, как в фондовых, так и в нефон-

довых формах,  которые направлены на рас-

ширение производства, материальное сти-

мулирование работающих, удовлетворение 

социальных потребностей, нужд обороны и 

государственного управления. [2].  

Такого же мнения и Д.С. Моляков, ко-

торый утверждает, что финансовым ресур-

сам характерна как фондовая, так и не фон-

довая формы создания и применения [3].  

Ильясов К.К. и  Мельников В.Д. фи-

нансовыми ресурсами называют  денежные 

накопления и денежные фонды, образуемые 

государством, другими экономическими 

агентами при распределении и перераспре-

делении валового общественного продукта 

[4].  

Согласно системы национальных сче-

тов (СНС) финансовые ресурсы страны со-

ставляют часть валового внутреннего про-

дукта и могут быть представлены в виде 

суммы следующих показателей: валовой 

прибыли экономики; отчислений в государ-

ственные внебюджетные социальные фонды; 

налогов на производство и импорт; налогов с 

физических лиц; сбережений домашних хо-

зяйств; кредитов [5]. Пожалуй, это наиболее 

полное определение. 

Таким образом, авторы в составе про-

изведенного ВВП разграничивают часть, со-

ответствующую текущим затратам  потреб-

ленных в процессе производства материалов 

и рабочей силы, и фонд расширенного вос-

производства производственных факторов, 

включая рабочую силу. С этой точки зрения 

в фонд расширенного воспроизводства пра-

вомерно включать расходы общества на 

здравоохранение, образование, культуру, 

физкультуру и спорт, и социальную полити-

ку, составной частью которой является со-

циальная защита населения.  

Особенностью финансов, как экономи-

ческой категории является то, что они всегда 

имеют денежную форму выражения. Фор-

мирование, распределение и перераспреде-

ление стоимости с помощью финансов со-

провождается движением денежных средств, 

принимающих форму финансовых ресурсов 

[6].   

В последние годы основной акцент в 

социальной защите все более переносится на 

ресурсные возможности экономики регио-

нов. Указ Президента Российской Федера-

ции от 03.06.1996 № 803 «Об основных по-

ложениях региональной политики в Россий-

ской Федерации» определил «регион» как 

часть территории Российской Федерации, 

обладающей общностью природных, социа-

льно-экономических, национально-

культурных и иных условий  [7]. 

Целью статьи является выявление и 

обоснование финансового механизма  реали-

зации системы социальной защиты населе-

ния Республики Коми, а также разработка 

теоретических и практических предложений 

по повышению его эффективности.   

Изложение основного материала ис-

следования. Социальная защита формиру-

ется на основе основной роли государства, 

которое направляет в эту отрасль значитель-

ную часть доходов бюджетов всех уровней 

(бюджетный механизм финансового обеспе-

чения). Исходя из этого, исполнение госу-

дарственных обязательств обусловлено объ-

емом бюджетного финансирования, который  

в свою очередь, зависит от источников фи-

нансовых ресурсов.  

Рассмотрим состав, структуру и дина-

мику доходов и расходов бюджета Респуб-

лики Коми. В Республике Коми основными 

источниками формирования финансовых 

ресурсов социальной защиты являются: 

средства бюджетов всех уровней, средства 

государственных территориальных внебюд-

жетных фондов (пенсионного фонда, фонда 

социального страхования, фонда обязатель-

ного медицинского страхования), а также 

средства субъектов хозяйствования (пред-

приятий и домашних хозяйств) и прежде 

всего социальными налогами (рис. 1).  

В динамике и структуре доходов кон-

солидированного бюджета Республики Коми 

основными налоговыми доходами являются: 

подоходный налог с физических лиц; налог 

на прибыль и налоги на имущество.   
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Рис. 1. Динамика и структура консолидированного бюджета Республики Коми за 2006-2016 гг. 

Источник: рассчитано автором на основе [8] 

 

За период с 2006 по 2016гг. в ранжи-

рованном ряду на первом месте подоходный 

налог с физических лиц (с 30% до 32,%), да-

лее налог на прибыль (с 32% до23%) и нало-

ги на имущество (с 10% до 21%). В 2016 го-

ду их доля в консолидированном бюджете 

Республики Коми составила 76% (в 2006г.- 

72%). Доходы этих статей бюджета состави-

ли 54,5 млрд. руб.  

За счет налоговых поступлений (85 %) 

формируется значительная часть доходов 

республиканского бюджета. Государство для 

формирования бюджетных ресурсов и исполь-

зования их в системе социальной защиты, 

перераспределяет доходы различных соци-

альных групп. Основным государственным 

инструментом в этом процессе выступает 

налогообложение физических лиц [9].  

Финансовые ресурсы, являясь 

индикатором экономики, позволяют выявить 

наиболее предпочтительные направления 

социально-экономического развития страны 

и ее регионов [10]. 

Согласно отчёта об исполнении кон-

солидированного бюджета Республики Ко-

ми за последние десять лет в текущих ценах 

бюджет вырос почти в 2,4 раза (с 30,1 до 

71,8 млрд. руб.), однако динамика расходов  

бюджета начиная с 2008 года находится в 

дефиците, который составил от 1,0 (2006г.) 

до 6,3 млрд. руб. (2016г.), что говорит о его 

несбалансированности. Это связанно с эко-

номическим кризисом в стране и  обесцене-

нием рубля. Доля расходов в ВРП в данный 

период также превышает доходы и колеб-

лется от -2,0 до -1,0%. Непрерывно растет  и 

удельный вес убыточных организаций, что 

так же влияет на формирование финансовых 

ресурсов.  За период 2012-2016гг. он соста-

вил  от 32 до 39%.  

Консолидированный бюджет является 

одним из основных источников финансиро-

вания социальной сферы, из которого фи-

нансируются расходы на социальную поли-

тику, именно от его пополнения напрямую 

зависит выполнение социальных обяза-

тельств государства. Согласно динамике и 

структуре расходов консолидированного 

бюджета Республики Коми доля расходов на 

социальную политику в 2016 году занимает 

второе место(17%)  после расходов на обра-

зование (31%).   

Начиная с 2006 по 2016 годы данная 

статья расходов выросла в 2,5 раза (с 3,5 до 

8,8  млрд.руб.). Удельный вес данной статьи 

также увеличился с 13 до 17% консолидиро-

ванного бюджета. В обозначенный период, 

здесь наблюдается увеличение финансовых 
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ресурсов на ее содержание в 2011 году (до 

8,8 млрд. руб.) что соответствует 2016 году и 

резкое падение ее в 2013 году (до 3,5 

млрд.руб.), что соответствует 2006 году. 

Этому способствовал продолжительный, 

глубокий финансово-экономический кризис, 

высокий уровень инфляции и резкое падение 

цен на нефть. Отсюда наблюдается падение 

объема доходов бюджетов всех уровней.  

За обозначенный период также вырос 

объем социальных выплат с 59822 до 81954 

млн. рублей (49%). Макроэкономические 

показатели, отражающие социально - эконо-

мическое развитие республики, показывают,  

что удельный  вес данных выплат в ВРП, 

увеличился с 12,5 до 15%. В  объеме денеж-

ных доходов населения  их доля непрерывно 

росла с  20, 8 до 25,4% (рис. 2). 

Непрерывно росла и величина про-

житочного минимума (в среднем на душу 

населения), от 8246 (2012г.) руб. в месяц до 

12113 руб. (2016г.). Однако численность 

населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума, за обозна-

ченный промежуток времени,  продолжает  

увеличиваться с 13,4 до 16,7%  от общего 

числа населения и на 2016 год составила 

143,1 тыс. чел. 

0
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20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016

доходы от 
предпринимательско
й деятельности

оплата труда
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доходы от 
собственности

другие доходы

 

Рис. 2. Денежные доходы населения.  

Источник: рассчитано автором на основе [11] 
 

Дефицит денежного дохода вырос с 1,3 

до 1,9 % от общего объема денежных дохо-

дов населения.   

Около 80% всех расходов консолиди-

рованного бюджета Республики Коми по 

направлению «Социальная политика» идет 

на финансирование государственной про-

граммы «Социальная защита населения» (на 

период 2013-2020 гг.). В рыночной экономи-

ке финансовые обязательства государства в 

системе социальной защиты населения в ос-

новном стали распределяться между госу-

дарством и домашними хозяйствами. Фи-

нансовые расходы данной программы идут 

на социальную помощь, пенсионное обеспе-

чение, а также защиту отдельных категорий 

граждан. В расходах на выплату пособий и 

социальную помощь по данной программе в 

период с 2012 по 2016гг. наибольший удель-

ный вес составляют отдельные категории 

граждан (льготники).  

Динамика данных расходов, в выше обо-

значенный период, составила: ежемесячные 

денежные выплаты (от 13,3 до 11,7%); денеж-

ные выплаты по социальной поддержке (от 

19,7 до 20,2%) и предоставление социальной 

поддержки гражданам по оплате жилья и 

коммунальных услуг (от 21,6 до 17,1%). Для 

сравнения ежемесячное пособие на ребенка (до 

16 (18) лет) с 2012 года непрерывно сокраща-

ется (от 1,4 до 1,2%).  Причем численность де-

тей до 18 лет, на которых назначено пособие 

ежегодно растет (с 22815 до 24179 тыс. чел.). В 

результате  2016 году 49% денежных 

средств данной программы производились без 

учета нуждаемости домохозяйств, чем, частич-

но, вызван дефицит финансовых ресурсов 

консолидированного бюджета Республики 

Коми (рис. 3).  

Отсюда автором предлагается  рассмат-

ривать социальную защиту населения как 

финансовую категорию, которая обеспечи-



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

2
(

3
0

)
/

2
0

1
8

  
I

S
S

N
 
2

2
2

1
-

8
4

4
0

 

 
 - 90 - 

вает организацию перераспределения фи-

нансовых ресурсов, возникающих в процессе 

формирования централизованных и децен-

трализованных финансовых ресурсов, через 

совокупность форм и видов [12] социальной 

защиты, направленных на ее адресное 

предоставление лишь тем домохозяйствам, 

фактическое потребление которых находит-

ся ниже величины прожиточного минимума. 
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Рис. 3. Расходы на выплату пособий и социальную помощь.  

Источник: рассчитано автором на основе [11] 
 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. В Республике Коми суще-

ствует многообразие источников формиро-

вания финансовых ресурсов социальной за-

щиты населения, которые взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и, в конечном итоге, яв-

ляются основой проводимых в регионе соци-

ально-экономических преобразований. Госу-

дарство остается важнейшим гарантом и коор-

динатором правильного и эффективного 

формирования и использования указанных 

источников, выявления новых и совершен-

ствования используемых. Однако, размеры 

социальных выплат должны быть согласо-

ваны с финансовыми возможностями регио-

на и повышением обоснованности ее пред-

ставления [13].  

Экономический анализ движения фи-

нансовых ресурсов социальной защиты 

населения показал, что на практике созда-

ются неоправданные привилегии некоторым 

потребителям финансовых ресурсов соци-

альной защиты.  Это порождает сильную 

дифференциацию доходов населения Рес-

публики Коми. Стратегия социально-

экономического развития Республики Коми 

на период до 2020 года, направленная на по-

вышение уровня и качества жизни населе-

ния [14], подразумевающая перераспределе-

ние финансовых ресурсов системы социаль-

ной защиты населения в пользу малоиму-

щих и слабо защищенных граждан, вступает 

в противоречие с экономической эффектив-

ностью как способом действия, обеспечива-

ющим наилучший результат в данной сфере. 

Данные тенденции говорят об устранении 

государства от реализации принципа соци-

альной справедливости.       

Отсюда базой  экономических преобра-

зований является создание новых механизмов  

распределения  финансовых ресурсов соци-

альной защиты населения, основанных на 

принципе адресности. Основным направле-

нием совершенствования финансового ме-

ханизма и организационных форм управле-

ния системой социальной защиты населения 

будет являться адресное распределение  фи-

нансовых ресурсов [15]. Государственная 

финансовая политика должна быть направ-

лена на упорядочение системы социальных 

льгот и выплат с перенесением основной 

части государственной помощи на мало-

обеспеченные слои населения. 
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Тихомирова В. В.  
Напрями вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів 
системи соціального захисту населення 

У статті представлено економічний аналіз руху фінансових ресурсів соціального захисту насе-
лення Республіки Комі. Розглянуто склад, структура і динаміка доходів і витрат бюджету північного 
регіону. Показано, що на практиці створюються невиправдані привілеї деяким споживачам фінансо-
вих ресурсів соціального захисту. Це породжує сильну диференціацію доходів населення республіки. 
Виявлено, що Стратегія соціально-економічного розвитку Республіки Комі на період до 2020 року, 
спрямована на підвищення рівня і якості життя населення і передбачає перерозподіл фінансових ре-
сурсів системи соціального захисту населення на користь незаможних і незахищених громадян, всту-
пає в протиріччя з економічною ефективністю як способом дії, забезпечує найкращий результат в 
даній сфері. Запропоновано основним напрямком удосконалення фінансового механізму та ор-
ганізаційних форм управління системою соціального захисту населення адресний розподіл фінансо-
вих ресурсів. 

Ключові слова: фінансові ресурси, споживачі фінансових ресурсів, соціальний захист, позабю-
джетні фонди, соціальна політика, соціальна допомога, заходи соціальної підтримки. 

 

 

Tikhomirova V. 
Directions of perfection formation and use financial resources 
of social protection system the population  

The article presents the economic analysis of the movement of financial resources for social protection 
of the population of the Republic of Komi. The composition, structure and dynamics of revenues and ex-
penditures of the budget of the northern region are considered. It is shown that in practice unjustified privi-
leges are created for some consumers of financial resources for social protection. This generates a strong dif-
ferentiation in the incomes of the population of the republic. It is revealed that the Strategy of social and 
economic development of the Republic of Komi for the period up to 2020 aimed at raising the level and 
quality of life of the population and implying a redistribution of financial resources of the social protection 
system in favor of poor and weakly protected citizens contradicts economic efficiency as a means of action, 
providing the best result in this field. The main direction of improving the financial mechanism and organi-
zational forms of managing the system of social protection of the population is the targeted allocation of fi-
nancial resources. 

Key words: financial resources, consumers of financial resources, social protection, extra-budgetary 
funds, social policy, social assistance, measures of social support. 
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 Економіка регіону 

УДК 316.343-058.13(470.13) 

JEL Classification: D10; Н31  

ПОПОВА Л. А., СИВКОВА А. А., ЗОРИНА Е. Н.  

 

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ СРЕДНЕГО КЛАССА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
 
Рассмотрены основные подходы к определению и оценке масштабов среднего класса. По ре-

зультатам социологического обследования на основе комбинации объективного и субъективного 

подходов оценены параметры среднего класса в Республике Коми. Выявлено, что среди занятых 

средний класс составляет немногим больше 13%, в составе населения в возрасте 15-72 года – 8-9%, 

всего населения с учетом среднего размера домохозяйства – порядка 16%. Таким образом, по проше-

ствии 25 лет с начала рыночных преобразований средний класс в регионе по-настоящему не сформи-

рован. Его масштабы сильно лимитируются средним уровнем доходов населения в условиях сохра-

нения их значительной дифференциации. 

Ключевые слова: социальное расслоение, человеческий капитал, сред-ний класс, доходы, уро-

вень образования, самоидентификация со средним классом, Республика Коми. 

 
Постановка проблемы. Одной из 

наиболее острых проблем современной Рос-

сии является социальное расслоение. Пере-

ход более двух десятилетий назад к рыноч-

ным отношениям расколол прежде доста-

точно однородный российский социум на 

два противоположных полюса: стремительно 

богатевший верхний социальный слой и 

угрожающе расширявшийся нижний слой, 

охвативший значительную часть работаю-

щего населения. В то же время средний 

класс, становление которого происходит в 

стране с большим трудом, и прогнозы кото-

рого до сих пор выглядят неутешительными, 

является наиболее значимым для развития 

общества и государства с точки зрения 

накопления и качественного воспроизвод-

ства человеческого капитала. Средний класс 

– это основная движущая сила модернизации 

общества. Он объединяет в себе высококва-

лифицированные кадры, отличающиеся 

профессионализмом, имеющие стабильный 

доход, который они тратят на приобретение 

наилучших по соотношению цена/качество 

товаров и услуг, тем самым формируя своим 

спросом рынок и стимулируя развитие про-

мышленности и сферы услуг [14, с. 114]. Это 

основная составляющая производительных 

сил общества, способная напряженно тру-

диться, осваивать новые знания, заниматься 

творчеством, воспитывать новое поколение 

и т.д. Средний класс является своего рода 

буфером между бедными и богатыми слоями 

общества. Устранение разрыва между очень 

богатыми и очень бедными слоями населе-

ния, увеличение численности среднего клас-

са способствует устойчивости общественно-

го развития, преодолению отчуждения меж-

ду людьми. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Понятие среднего класса до-

вольно широко употребляется еще с XIX ве-

ка, но в социологическую лексику оно во-

шло в 1920-е годы. Во второй половине XX 

века идея среднего класса получила значи-

тельное распространение в западной социо-

логии. В итоге развития научно-технической 

революции и диффузии собственности в хо-

де реформ в США и других промышленно 

развитых странах произошло сокращение 

доли неимущих слоев населения. Для основ-

ной массы населения стал характерным со-

поставимый уровень доходов [6, с. 140]. При 

переходе общества в индустриальную и осо-

бенно постиндустриальную стадию развития 

средний класс становится массовым явлени-

ем. Его расширению и становлению способ-

ствуют развитие технологий и третичного 

сектора экономики, а также особого типа 

государства («социальное государство» и 

«Welfare State») [17, с. 26].  

Признание важной роли и понимание 

необходимости формирования и поддержки 

среднего класса пока не способствовало раз-

работке четкого теоретико-

методологического подхода к его определе-

нию и оценке его масштабов [14, с. 115]. 

Разные коллективы исследователей пользу-

ются различными подходами к трактовке 

понятия «средний класс». Тем более что в 

современном обществе происходит диффе-

ренциация самого среднего класса. Еще 

начиная с 1980-х годов в западной социоло-

гии средний класс рассматривается как со-
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вокупность качественно различных социаль-

ных групп [17, с. 26]. «Старый средний 

класс» составляют мелкие предприниматели, 

а «новый средний класс» состоит из высоко-

оплачиваемых и среднеоплачиваемых наем-

ных работников, как правило, занятых ин-

теллектуальным трудом. Высший слой «но-

вого среднего» класса включает  менедже-

ров и высококвалифицированных специали-

стов. К низшему слою относятся учителя, 

врачи, офисные служащие и т.д. Числен-

ность «старого среднего класса» (класса соб-

ственников) сокращается, а доля «нового 

среднего класса» растет [15]. Или подгруппы 

среднего класса выделяются в зависимости 

от типов располагаемых ресурсов: предпри-

ниматели (обладающие экономическими ак-

тивами), менеджеры (обладающие админи-

стративными активами) и профессионалы 

(обладающие культурными активами) [22)].  

На фоне усиления гетерогенности 

среднего класса западными исследователями 

рассматривается отражающая переход к 

постиндустриальному обществу тенденция 

сокращения его масштабов в результате 

медленного роста среднего сегмента занято-

сти при быстром росте верхнего и нижнего 

сегментов. Отмечается, что средние и ниж-

ние слои среднего класса в отличие от верх-

них теряют устойчивость своего положения 

на рынках труда, их ресурсная база сжима-

ется, что усиливается современной экономи-

ческой и социальной политикой стран Запа-

да [18; 23]. Тенденция размывания среднего 

класса в развитых странах актуализирует 

вопрос о судьбе среднего класса в новом ми-

ропорядке и способствует тому, что все чаще 

начинают звучать голоса о «смерти» средне-

го класса, как, впрочем, о смерти классов 

вообще [17, с. 26]. Однако изучение средне-

го класса по-прежнему актуально: от иссле-

дования отдельных его сегментов («новый» 

средний класс, «профессионалы», «инфор-

мациональные работники» и пр.) в развитых 

странах до определения среднего класса на 

глобальном уровне [19; 20; 21]. 

Существует несколько вариантов 

определения численности среднего класса, 

отличающихся содержанием используемых 

для оценки критериев. Набор этих критериев 

довольно широк, однако основой для отне-

сения к среднему классу является матери-

альное положение и уровень образования, а 

также профессиональный статус, вовлечен-

ность в общественную и культурную жизнь. 

Российскими исследователями, в принципе, 

применяются те же критерии отнесения к 

среднему классу, что и на Западе: средний 

(для определенной страны) уровень благосо-

стояния и постоянные источники дохода; 

высокий уровень образования и профессио-

нальной квалификации; высокий уровень 

мобильности (в том числе и внутри среднего 

класса); стремление к общественной ста-

бильности (менталитет этого слоя общества 

предполагает реформизм, индивидуализм, 

поддержку существующего режима) [5].  

В зависимости от методов оценки чис-

ленность среднего класса в России оценива-

ется в пределах от 3% («идеальный средний 

класс») до 30-60% («перспективный средний 

класс») [1]. Согласно исследованиям, прове-

денным Институтом социологии РАН, в 

2003-2008 г. средний класс составлял в 

России 29% населения, затем в период кри-

зиса 2008 г. «усох» до 26%, а после снова 

пошел в рост и к 2014 г. достиг 42% росси-

ян [16]. В промышленно развитых странах 

он составляет, как правило, большинство 

населения (от 60 до 70%) [6, с. 141]. В Кон-

цепции долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г. 

поставлена цель достичь представительства 

среднего класса не менее 55-60% населения 

Российской Федерации [9, с. 7]. 

В современной социологии принято 

различать следующие подходы к определе-

нию среднего класса: объективный (подход 

на основе уровня материального благососто-

яния и ресурсный подход, т.е. на основе объ-

ема, типа и структуры капитала, которым 

располагает тот или иной человек, домохо-

зяйство, класс и т.д.), субъективный (на ос-

новании самоотнесения людей к среднему 

классу) и их комбинацию. Наиболее продук-

тивной нам представляется комбинация объ-

ективного и субъективного подходов. Так, в 

исследованиях Института социологии РАН 

средний класс определяется по четырем 

критериям: уровень образования (наличие 

как минимум среднего специального), уро-

вень благосостояния (доход не ниже сред-

них цифр для данного поселения, количе-

ство товаров длительного пользования не 

меньше, чем у населения в целом), профес-

сиональный статус (человек занят не физи-

ческим трудом) и «самоидентификация», 

когда свой статус в обществе человек оце-

нивает не ниже, чем на четверку по 10-

балльной шкале, а накопленный им «чело-
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веческий капитал» (опыт, связи, средства, 

возможности и пр.) приносит доход, позво-

ляет найти работу, обеспечить семью, быть 

здоровым и радоваться жизни на досуге 

[16]. Еще более удобной для применения 

является методика, разработанная в Инсти-

туте философии РАН [2; 7; 13] в соответ-

ствии с Типовой методикой ООН, которая 

определяет границы среднего класса на ос-

нове пересечения трех критериев: самоиден-

тификации со средним слоем общества, ма-

териального достатка на уровне обеспечен-

ных и зажиточных, уровня образования не 

ниже среднего специального. Высокий про-

фессиональный статус в значительной сте-

пени обуславливается уровнем образования, 

а низкий профессиональный статус при вы-

соком образовании не обеспечивает должно-

го уровня доходов. Единственной, на наш 

взгляд, методологической проблемой явля-

ется конкретное определение уровня мате-

риального благосостояния, подходящего для 

отнесения к среднему классу. В то же время 

вариативность выбора исследователем того 

или иного уровня достатка дает возможность 

оценить масштабы разных слоев среднего 

класса. 

Уровень материального благосостоя-

ния складывается из уровня душевого дохо-

да, наличия определенного набора дорого-

стоящего имущества (автомобиль, оборудо-

ванное техникой жилье), возможности при-

обретать платные социальные услуги (обра-

зование, медицина), способности путеше-

ствовать по миру (поездки за границу на от-

дых). В Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития России до 2020 

г. критериями среднего класса являются 

среднедушевой доход свыше шести прожи-

точных минимумов, наличие автомобиля, 

банковские сбережения, возможность регу-

лярного отдыха за границей [9]. Однако на 

региональном уровне ситуация складывается 

по-разному, поэтому применение одинако-

вого критерия материальной обеспеченности 

для всех регионов едва ли целесообразно, 

если только речь не идет о межрегиональных 

сравнениях. Возможно, в региональном ис-

следовании более продуктивным является 

подход, основанный на выборе среднего для 

конкретного региона уровня благосостояния. 

Например, в исследованиях, с 2008 г. регу-

лярно проводимых Институтом социально-

экономического развития территорий РАН, с 

учетом среднего уровня доходов населения 

Вологодской области разработан свой алго-

ритм выявления представителей среднего 

класса, включающий следующие критерии: 

среднемесячный доход 2,5 прожиточного 

минимума на одного человека, самооценка 

доходов («денег достаточно для приобрете-

ния необходимых продуктов, одежды» «по-

купка товаров длительного пользования не 

вызывает трудностей»), уровень образования 

не ниже среднего специального, должност-

ной статус (рабочий, специалист, руководи-

тель) [8, с. 51]. В исследованиях Института 

социологии РАН, как уже отмечалось, уро-

вень благосостояния определяется доходом 

не ниже средних цифр для данного поселе-

ния и количеством товаров длительного 

пользования не меньше, чем у населения в 

целом [6]. 

Цель статьи. В каждом регионе стра-

ны средний класс имеет свои масштабы, 

специфику внутренней структуры, внутрире-

гиональную дифференциацию, особенности 

воспроизводства, которые определяются це-

лым рядом факторов: отраслевой структурой 

региональной экономики, возможностями 

для развития малого и среднего бизнеса, 

развитостью системы образования, демогра-

фическим прошлым и настоящим, особенно-

стями самосохранительного поведения насе-

ления, традициями воспитания детей, куль-

турными ценностями и пр. Важность иссле-

дования масштабов и структуры среднего 

класса в регионах России, возможностей и 

способов его расширения в условиях начав-

шегося сокращения количественных харак-

теристик ресурсов труда и необходимости 

модернизации экономики России для обес-

печения ее конкурентоспособности, а также 

малоизученность этого вопроса в Республи-

ке Коми определяют актуальность обраще-

ния авторов к данной проблеме. В представ-

ленной статье ставится задача оценить мас-

штабы среднего класса в регионе. 

Изложение основного материала ис-

следования. В процессе анализа динамики 

основных показателей уровня жизни населе-

ния Республики Коми за 2000-2015 гг. было 

установлено, что характерный для рассмат-

риваемого периода существенный рост 

среднедушевых доходов населения, средне-

месячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников организаций и 

среднего размера назначенных месячных 

пенсий происходил со значительным сниже-

нием годовых темпов прироста. Соотноше-
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ние указанных показателей с величиной 

прожиточного минимума за рассматривае-

мый период в целом также заметно улучши-

лось, однако в последние годы наблюдается 

негативная динамика. При этом механизмы, 

компенсирующие высокую стоимость жизни 

на Севере, более или менее эффективно дей-

ствуют в Коми лишь по заработной плате, 

поэтому уровень бедности в республике вы-

ше общероссийского. С 2008 г. прослежива-

ется тенденция к усилению равномерности 

распределения доходов населения, что мо-

жет быть обусловлено резким снижением 

«скрытых» доходов и доходов от собствен-

ности в кризисный и посткризисный период, 

а также заметным сокращением доли дохо-

дов от предпринимательской деятельности в 

структуре денежных доходов населения. Т.е. 

усиление равномерности обусловлено, ско-

рее, сокращением уровня доходов в высоко-

доходной группе, чем его ростом в низкодо-

ходной, в то время как главной задачей в 

становлении среднего класса является борь-

ба с бедностью [12]. 

В продолжение проведенного анализа 

уровня жизни населения Республики Коми в 

июле 2017 г. нами было запущено социоло-

гическое обследование «Уровень и качество 

жизни занятого населения северного регио-

на» по сложной многоступенчатой выборке, 

квотированной по городскому и сельскому 

населению, муниципальным образованиям 

республики, видам экономической деятель-

ности, форме занятости, занятиям, полу и 

возрасту, основной целью которого является 

оценка масштабов среднего класса в респуб-

лике. В рамках обследования было охвачено 

только работающее население, поскольку 

безработные граждане, очевидно, к среднему 

классу относиться не могут. На наш взгляд, 

к региональному среднему классу не имеет 

отношения и экономически неактивное 

население. Лиц, имеющих некриминальные 

доходы, не связанные с трудовой деятельно-

стью, соответствующие уровню жизни сред-

него класса, в провинциальном регионе ста-

тистически незначимое количество. К эко-

номически неактивному населению здесь 

относятся в основном учащиеся и студенты 

очной формы обучения, а также неработаю-

щие пенсионеры. Однако при оценке мас-

штабов среднего класса региона, безусловно, 

должна быть сделана поправка на уровень 

занятости населения. По данным 2016 г., в 

Республике Коми в составе населения 15-72 

лет 465,9 тыс. человек (70,8%) относятся к 

экономически активному населению (в по-

следние годы в отечественной статистике 

труда в соответствии с рекомендациями 

Международной организации труда верну-

лись к термину «рабочая сила»), из которых 

425,5 тыс. – занятые, 40,4 тыс. – безработ-

ные. 192,5 тыс. человек указанного возраста 

относятся к экономически неактивному 

населению (в настоящее время применяется 

термин «лица, не входящие в состав рабочей 

силы») [10]. Таким образом, уровень занято-

сти составляет 64,6% от численности насе-

ления в возрасте 15-72 лет, которое считает-

ся потенциальной рабочей силой. 

В обследовании «Уровень и качество 

жизни занятого населения северного регио-

на» приняли участие 1120 человек. 77,3% 

проживают в городской местности, 22,7% – 

в сельской. Пропорция практически соответ-

ствует генеральной совокупности. Возраст-

ной и особенно образовательный состав 

опрошенных будет несколько завышать 

средние доходы, а гендерный и территори-

альный состав, наоборот, заметно понижать. 

Состав массива по отраслям и формам заня-

тости сильно не искажает уровень доходов 

занятого населения, а особенности структу-

ры по занятиям в основном отражены в пе-

рекосе выборки по образовательному уров-

ню. Поэтому в целом можно предположить, 

что полученные в обследовании цифры, ха-

рактеризующие масштабы среднего класса в 

2017 г., окажутся несколько ниже, чем в ге-

неральной совокупности занятого населения 

Республики Коми, но не существенно. 

При оценке размеров среднего класса 

мы применили комбинацию объективного и 

субъективного подходов. Границы среднего 

класса определены на основе пересечения 

трех критериев: самоидентификации со 

средним слоем общества, уровня образова-

ния не ниже среднего специального и мате-

риального достатка не ниже определенного 

уровня. Поскольку объектом исследования у 

нас является занятое население, то матери-

альную обеспеченность можно оценивать 

личным доходом респондента, превышаю-

щим среднюю зарплату по региону. В 2016 г. 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

составляет в Республике Коми 43662 руб. [4], 

поэтому в качестве границы материальной 

обеспеченности, достаточной для отнесения 
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к среднему классу, можно взять ежемесяч-

ный личный доход в 45 тыс. руб.  

Уже самый поверхностный анализ по-

казывает, что рассчитывать на сколько-

нибудь серьезные масштабы среднего класса 

в Коми в 2017 г. не приходится. Распределе-

ние ответов на вопрос «Укажите, пожалуй-

ста, размер Вашего дохода в месяц, учиты-

вая зарплату и иные источники доходов 

(средний за последние 6 месяцев)» указано в 

табл. 1. Согласно результатам обследования, 

1,8% работающего населения имеют сред-

немесячный доход ниже базового значения 

МРОТ в Республике Коми, 10,5% – ниже 

прожиточного минимума. Сравнить послед-

нюю цифру с долей населения с доходами 

ниже прожиточного минимума – довольно 

затруднительно, поскольку она рассчитыва-

ется по отношению ко всему населению. 

Однако следует отметить, что этот показа-

тель в Республике Коми с 2012 г. по 2016 г. 

увеличился с 13,4% до 16,7% от численности 

населения [4]. Почти половина работающих 

опрошенных, 47,6%, имеют среднемесячный 

доход до 25 тыс. руб., 79,1% – менее 45 тыс. 

руб. С учетом 1,1% не ответивших на вопрос 

о личных доходах базой среднего класса 

остаются 19,8% участников опроса с личны-

ми доходами, превышающими 45 тыс. руб. в 

месяц. В основе этого – огромные размеры 

дифференциации доходов бедных и богатых. 

Даже с учетом снижения коэффициента 

фондов, наблюдающегося с 2008 г., соотно-

шение доходов 10% самых бедных и 10% 

самых богатых составляет в Республике Ко-

ми 14,8 раз [12, с. 141]. А между ними про-

пасть, в которой бóльшая часть не дотягива-

ет до уровня среднемесячной заработной 

платы по региону: в нашем случае почти 70% 

работающего населения.   

Т а б л и ц а  1 

 Распределение ответов  

Уровень дохода 

в месяц, руб. 

Общий % Уровень дохода в 

месяц, руб. 

Общий % 

Менее 8100  1,8 45000-60000  10,6 

8100-12914  8,7 60000-75000  4,3 

12914-25000  37,0 75000-120000  4,1 

25000-45000  31,6 Более 120000  0,8 

Итого до 45 тыс. 

руб. 

79,1 Итого более 45 

тыс. руб. 

19,8 

Источник: разработано авторами 
 

При этом большинство опрошенных 

вполне оптимистично оценивают свой уро-

вень жизни. Если бы мы определяли средний 

класс на основе субъективного подхода, мы 

получили бы вполне приятную глазу карти-

ну. В анкете было сформулировано три во-

проса, которые предлагали респондентам 

отнести себя к тому или иному слою населе-

ния в своем населенном пункте, в Республи-

ке Коми и России в целом. 57,2% опрошен-

ных определили себя как средний класс в 

своем городе или селе (кроме того, 5,8% 

идентифицировали себя со слоем выше 

среднего), 48,9% – в регионе (плюс 4,9%) и 

34,4% – в стране (плюс 3,6%). Распределение 

ответов на вопросы «К какому социальному 

слою Вы относите себя в своем населенном 

пункте, Республике Коми, России в целом?» 

указано в табл. 2. Лишь четверть опрошен-

ных относят себя к слою ниже среднего и 

нижнему на уровне своей местности, менее 

трети на уровне республики, менее полови-

ны – России в целом. 

Т а б л и ц а  2 

Распределение ответов  

Варианты ответов В своем населенном пункте В Республике Коми В России 

Верхний слой, элита 0,8 1,2 0,6 

Слой выше среднего 5,0 3,7 3,0 

Средний слой 57,2 48,9 34,4 

Слой ниже среднего 20,2 24,3 31,9 

Нижний слой 5,4 8,1 14,8 

Затрудняюсь ответить 11,4 13,8 15,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: разработано авторами 
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Однако пересечение трех признаков: 

самоидентификации со средним классом, 

уровня образования не ниже среднего спе-

циального и ежемесячных доходов, превы-

шающих 45 тыс. руб., дает совершенно иную 

картину. Лишь 12,9% участников обследо-

вания относят себя к среднему классу в сво-

ем населенном пункте, имеют образование 

не ниже среднего специального и личный 

доход выше 45 тыс. руб. в месяц (табл. 3). 

Относящих себя к среднему классу на 

уровне Республики Коми и соответствую-

щих этому слою по образованию и уровню 

дохода – 13,0% опрошенных. То, что цифра 

по республике немного превышает масшта-

бы среднего класса на локальном уровне, в 

принципе, не удивительно: некоторые жите-

ли крупных городов вполне могут оценивать 

свой статус на уровне региона выше, чем в 

родном городе. Пересечение самоидентифи-

кации в качестве представителя среднего 

класса на уровне России с двумя другими 

признаками дает 10,2% опрошенных.  

Т а б л и ц а  3  

Оценка масштабов среднего класса в Республике Коми в 2017 г., % 

Критерий 

материальной 

обеспеченности 

Категория 

населения 

При самоидентификации представителем среднего класса 

в своем населенном пункте в Республике Коми в России 

Личный доход, 

превышающий 

45 тыс. руб. в 

месяц 

Занятое  

население 
12,9 13,0 10,2 

Население в воз-

расте 15-72 года 
8,3 8,4 6,6 

Все население (с 

учетом среднего 

размера домохо-

зяйства) 

15,5 15,6 12,2 

Среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, 

превышающий 

30 тыс. руб. в 

месяц 

Занятое  

население 
12,7 13,1 10,6 

Население в воз-

расте 15-72 года 
8,2 8,5 6,8 

Все население (с 

учетом среднего 

размера домохо-

зяйства) 

15,2 15,7 12,7 

Источник: разработано авторами 

 

Поскольку обследование проводилось 

среди работающих, а занятые по данным 

2016 г. составляют в Республике Коми 64,6% 

от численности населения в возрасте 15-72 

года, соответственно, в составе населения 

республики в возрасте 15-72 года масштабы 

среднего класса можно оценить в 8,3% отно-

сящих себя к этому слою на локальном 

уровне, 8,4% – на региональном, 6,6% – на 

уровне страны в целом. 

С другой стороны, уровень благосо-

стояния участников опроса можно опреде-

лять по среднедушевому доходу на одного 

члена семьи. В 2016 г. среднедушевой де-

нежный доход населения в Республике Коми 

составляет 31527 руб. [4], соответственно, в 

качестве границы среднего класса можно 

взять среднедушевой доход на одного члена 

семьи в 30 тыс. руб. в месяц. На пересечении 

трех признаков среднего класса получаем 

цифры, почти один в один повторяющие ре-

зультаты первого подхода: 12,7% среди за-

нятых при самоидентификации со средним 

классом на локальном уровне, 13,1% при са-

моидентификации на региональном уровне и 

10,6% на уровне страны в целом. С учетом 

уровня занятости населения, выходим на 

цифры в составе населения 15-72 лет: 8,2%, 

8,5% и 6,8% (см. табл. 3).  

При первом подходе мы взяли средне-

месячный личный доход респондента, не-

много превышающий среднемесячную но-

минальную начисленную заработную плату 

работников организаций, во втором случае – 

среднедушевой доход на одного члена семьи, 

немного ниже размера среднедушевых де-

нежных доходов населения республики. По-

лучение при двух подходах с разнонаправ-

ленными допущениями практически одина-
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ковых результатов позволяет утверждать, 

что оценка масштабов среднего класса для 

массива обследованных является достаточно 

достоверной. 

Интерес представляет также размер 

среднего класса в составе всего населения 

региона. Логику его оценки изложим на 

примере максимального выявленного уровня 

среднего класса среди занятых: 13,1% име-

ющих образование не ниже среднего специ-

ального, среднедушевой доход в семье выше 

30 тыс. руб. и идентифицирущих себя со 

средним классом на уровне Республики Ко-

ми. 13,1% занятого населения составляет 

55,7 тыс. человек. Средний размер домохо-

зяйства в Коми по последней переписи рав-

няется 2,4 человек [11]. Соответственно, в 

домохозяйствах, возглавляемых представи-

телем среднего класса, проживает 133,7 тыс. 

человек, что составляет 15,7% от численно-

сти населения республики (см. табл. 3). 

Очень вероятно, что величина среднего 

класса в Республике Коми выше цифр, полу-

ченных для выборочной совокупности. Как 

уже отмечалось, особенности выборки об-

следования, по нашим оценкам, способству-

ют некоторому занижению среднего уровня 

доходов и, следовательно, масштабов сред-

него класса. Кроме того, занижение в социо-

логических обследованиях своих доходов и 

бедными, и богатыми – хорошо известный 

социологам феномен. Оно определяется как 

объективными факторами (неучетом нало-

гов, премий и пр.), так и субъективными (за-

нижением суммы заработка из боязни стать 

объектом грабежа, засветиться перед нало-

говой инспекцией, из нежелания особенно 

выделяться и пр.) [3]. Кроме того, в послед-

ние несколько лет, в условиях спада эконо-

мики из-за резкого падения цен на нефть на 

мировом рынке, санкций западных стран и 

антисанкций России по отдельным группам 

продовольственных товаров произошло 

ощутимое снижение уровня жизни россиян. 

Как уже отмечалось, рост доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума 

прослеживается в Республике Коми еще с 

2013 г. В 2016 г. официальная статистика 

зафиксировала сокращение среднедушевых 

денежных доходов населения в месяц (с 

32545 руб. в 2015 г. до 31527 руб.) [4]. Пока-

зало его и наше обследование. На вопрос 

«Как изменилось материальное положение 

Вашей семьи за последние три года?» 36,5% 

участников опроса ответили, что оно ухуд-

шилось. Это самый распространенный ответ. 

35,3% опрошенных отметили, что оно не из-

менилось. 10,6% затруднились ответить на 

этот вопрос. Улучшилось оно лишь у 17,6% 

респондентов. При этом для людей харак-

терны весьма скептические настроения от-

носительно дальнейших перспектив своего 

материального положения. Лишь четверть 

опрошенных надеются на его улучшение, 

42,9% никакого улучшения не ожидают, 

31,7% затрудняются с ответом.  

Несмотря на то, что уровень среднего 

класса в Республике Коми в 2017 г., скорее 

всего, превышает полученные в обследова-

нии масштабы (см. табл. 3), однако это не 

будет ни 26%, ни 42% [16], ни тем более 55-

60% населения, к какому уровню предпола-

гается выйти к 2020 г. в соответствии с Кон-

цепцией долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г., 

в которой одним из критериев среднего 

класса является среднедушевой доход свыше 

шести прожиточных минимумов [9]. В Рес-

публике Коми в 2017 г. это порядка 77484 

руб. Даже если в качестве порогового значе-

ния взять ежемесячный личный доход 75 

тыс. руб., то величину среднего класса мож-

но оценить лишь в 3,4% в составе занятого 

населения при самоидентификации со сред-

ним слоем на локальном уровне, в 3,2% – на 

региональном и в 3,0% – на федеральном. С 

поправкой на уровень занятости населения 

15-72 лет получаем 2,2%, 2,1% и 1,8%. Если 

же в качестве порогового значения среднего 

класса взять среднедушевой доход на одного 

члена семьи в 75 тыс. руб., то соответству-

ющие цифры составят 1,3%, 1,4% и 1,3% 

среди занятого населения, 0,8%, 0,9% и 0,8% 

в составе населения в возрасте 15-72 лет. Т.е. 

бесконечно малые величины. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, по проше-

ствии 25 лет с начала рыночных преобразо-

ваний средний класс в Республике Коми так 

и не сформирован. И это не региональная 

проблема. По разным методикам уровень и 

качество жизни в республике оцениваются и 

выше среднего по стране, и ниже среднего, 

но по уровню доходов занятого населения 

Республика Коми – далеко не самый бедный 

регион. А именно уровень доходов является 

фактором, ограничивающим масштабы 

среднего класса. В основе, как уже отмеча-

лось, сохраняющееся чудовищное социаль-

ное расслоение. Соотношение доходов верх-
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ней и нижней децильных групп населения 

сократилось в Республике Коми за 2007-

2015 гг. с 18,1 до 14,8 раз. Но это все равно 

очень большой разрыв, в результате которо-

го огромное количество образованного рабо-

тающего населения не дотягивает до средней 

заработной платы по региону. А в целом по 

стране сокращение коэффициента фондов 

было менее значительным (с 16,7 до 15,7 

раз), и уровень социального расслоения в 

последние годы выше [12, с. 141]. Такая 

дифференциация доходов крайне опасна. И 

безнравственна. Тем более что в России к 

высокодоходным группам относятся отнюдь 

не только бизнесмены, высокие доходы ко-

торых являются вознаграждением за риск, 

но зачастую люди, получающие зарплату из 

государственного бюджета. В последние го-

ды сведения о размерах официально заде-

кларированных доходов чиновников и руко-

водителей государственных бюджетных 

учреждений, превышающих среднюю зара-

ботную плату работников организаций на 

порядок и больше, доступны каждому. От-

сутствие солидарности в доходах сильно 

расшатывает российское общество, способ-

ствует нарастанию отчуждения между 

людьми. А недостаточный процент населе-

ния с хорошим стабильным доходом опреде-

ляет устойчиво низкий платежеспособный 

спрос, лимитирующий развитие промыш-

ленности и сферы услуг, ограничивающий 

становление и развитие малого бизнеса, ко-

торое в развитых странах является одним из 

самых эффективных направлений обеспече-

ния роста занятости населения. 
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Попова Л. А., Сівкова А. А., Зоріна О. М. 

Оцінювання масштабів середнього класу в Республіці Комі 

Розглянуто основні підходи до визначення та оцінки масштабів середнього класу. За ре-

зультатами соціологічного обстеження на основі комбінації об'єктивного і суб'єктивного підходів 

оцінені параметри середнього класу в Республіці Комі. Виявлено, що серед зайнятих середній 

клас становить трохи більше 13%, в складі населення у віці 15-72 року - 8-9%, всього населення з 

урахуванням середнього розміру домогосподарства - близько 16%. Таким чином, після 25 років з 

початку ринкових перетворень середній клас в регіоні по-справжньому не сформований. Його 

масштаби сильно лімітуються середнім рівнем доходів населення в умовах збереження їх значну 

диференціацію. 

Ключові слова: соціальне розшарування, людський капітал, середовищ-ний клас, доходи, 

рівень освіти, самоідентифікація з середнім класом, Республіка Комі. 

 

 

Popova L., Sivkova A., Zorina E.  

Assessment of the middle class in the Komi Republic 

The article devoted to the consideration the main approaches of the definition and estimation of 

the scales the middle class. By the results of sociological research based on combination objective and 

subjective approaches the characteristics of middle class in the Komi Republic were estimated. It was 

detected, that among employed population the middle class amounts a little more 13%, among popula-

tion aged 15-72 years – 8-9%, total among population, taking into account the average size of household 

– roughly 16%. Thus, after 25 years since the beginning of market transformations the middle class in 

the region truly was not formed yet. It scales are strongly limited by the level of average incomes of the 

population in the condition of persisting their significant differentiation.  
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identification with the middle class, the Komi Republic. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
 
Статья посвящена актуальной проблеме анализа и оценки воспроизводства основных производ-

ственных фондов в сельском хозяйстве Республики Коми. Показаны роль и значение основных фон-

дов в процессах воспроизводства предприятий. Анализированы различные ситуации и выявлены все-

возможные варианты улучшения воспроизводственной характеристики основных фондов. Определе-

но, что основные производственные фонды – это важнейшая составная часть хозяйственной системы 

аграрных предприятий, потребность в которой постоянно возрастает. 

Ключевые слова: основные фонды, оценка, воспроизводства, рост производства, структурна, 

перестройка, модернизация, реконструкция. 

 
Постановка проблемы. Острейший 

социально-экономический кризис АПК Рес-

публики Коми требует применения совер-

шенно новых принципов и методов, способ-

ных обеспечить эффективность его отраслей 

и предприятий. Это диктует активизацию 

процессов формирования полноценного ре-

сурсного потенциала аграрных предприятий, 

улучшение их качественной характеристики. 

Спад регионального сельскохозяйственного 

производства в большей степени связан как с 

уменьшением объемов капитальных вложе-

ний, так и разрушением структурной расста-

новки основного капитала и ухудшением его 

эксплуатационного состояния. 

Медленные темпы инвестирования, 

диспропорциональные тенденции межотрас-

левого ресурсного распределения, а также 

неэффективные методы и механизмы круго-

оборота основных фондов аграрных пред-

приятий ведут к дестабилизации хозяй-

ственной системы АПК региона в целом. 

Нельзя забывать о том, что воспроизводство 

основного капитала является экономическим 

законом и выражается в том, что в нормаль-

ных условиях хозяйствования стоимость 

данного капитала должна быть полностью 

восстановлена. Поэтому данная проблема 

всегда является актуальной и имеет ключе-

вое значение в анализе и оценке финансово-

экономической деятельности предприятий, 

определении эффективности кругооборота 

операционных активов. 

Следует особо отметить, что аграрный 

сектор АПК Республики Коми, представляя 

собой сложную организационную структуру, 

всегда сталкивается с множественными 

негативными явлениями: неблагоприятными 

природно-климатическими условиями функ-

ционирования; затруднительными финансо-

во-экономическими факторами хозяйствова-

ния; низким уровнем привлекательности для 

инвесторов; высоким уровнем инвестицион-

ного риска, трудно решаемыми социальны-

ми, экологическими, инфраструктурными и 

другими задачами. Вышеуказанные факторы 

замедляют темпы инвестирования основного 

капитала, тормозят процессы применения 

прогрессивных методов эффективного 

функционирования. 

Данное исследование требует приме-

нения комплексного подхода, что дает воз-

можность более ясно определить зависи-

мость хозяйственных результатов от исполь-

зуемых основных фондов, а главное, вы-

явить технологические характеристики жиз-

ненного цикла «финансы-наука-

производства-рынок». Иными словами, 

улучшение основных параметров хозяйство-

вания возможно только при условии дости-

жения полноценного ресурсного потенциала 

- максимального использования результатов 

научно технического прогресса. 

Следует особо отметить, что эффек-

тивная расстановка работников и рацио-

нальная структура основных фондов, их со-

ответствие конкретным производственным 

направлениям (по специализации) в той и 

иной степени определяет финансово-

экономическое состояние аграрных пред-

приятий. Оптимальная структура ресурсного 

потенциала предприятий создает не только 

благоприятные условия получения дополни-

тельного дохода, но и стимулирующие фак-

торы повышения инвестиционной привлека-

тельности, привлечения заемных ресурсов. 

Поэтому особое место в исследовании сле-

дует отводить анализу количественных и 
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качественных параметров основных произ-

водственных фондов: их наличию, составу, 

состоянию и эффективной расстановке. По-

следнее невозможно без четкой организации 

системы финансирования – без государ-

ственной финансовой поддержки и инвести-

ционных льгот [1, С. 22]. 

Проведенное исследование показывает, 

что сложившаяся финансово-экономическая 

ситуация в аграрном секторе экономики ре-

гиона негативно влияет на состояние и со-

став ее основных производственных фондов. 

Систематическое недофинансирование аг-

рарных предприятий региона, недоступность 

их к финансовым структурам, а также несо-

вершенство кредитной политики и наличие 

диспаритета цен в межотраслевом товарооб-

мене привело к спаду регионального сель-

скохозяйственного производства. Резкое со-

кращение расходов на приобретение основ-

ных средств (в том числе на оборотные ре-

сурсы и вспомогательные работы) заверши-

лось значительным снижением коэффициен-

та их воспроизводства. 

Значимость данной проблемы, которая 

приобретает масштабный характер, требует 

кардинального изменения стиля работы в 

организации и управления основными фон-

дами. Ускоренные темпы цен на научно-

технические продукции, уменьшение роли 

государственной финансовой поддержки, а 

также жесткие рыночные требовании к кон-

курентоспособности не дают возможности 

повысить уровень обеспеченности сельско-

хозяйственных предприятий основными 

производственными фондами, достигнуть 

интеграционного поведения и эффективного 

межотраслевого хозяйствования. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Проблемы формирования ос-

новных фондов сельского хозяйства и обес-

печение эффективности их кругооборота но-

сят многогранный и своеобразный характер. 

Для достижения более реальной оценки вос-

производства основных фондов необходимо 

анализировать комплекс показателей, кото-

рые характеризуют внутренний облик (дви-

жение) всей стадии кругооборота: 1) источ-

ников формирования фондов; 2) реального 

состояния производственных мощностей; 3) 

скорости движения операционных активов; 4) 

степени эффективности использования ос-

новных средств. Исходя из этого, более до-

стоверная оценка о воспроизводстве основ-

ных фондов требует углубленных разрабо-

ток. Изучение научных исследований мно-

гих авторов по данной проблеме свидетель-

ствует об отсутствии системного подхода к 

данной проблеме. Большое внимание в их 

работах уделяется обеспечению оптималь-

ной технологической структуры основного 

капитала и рационального состава (видовой 

структуры) основных производственных 

фондов предприятий. 

По мнению большинства специалистов, 

оценочные показатели определения эффек-

тивности использования основных произ-

водственных фондов необходимо делить на 

две группы: 1) показателей, характеризую-

щих степень воспроизводства основных 

фондов; 2) показателей, характеризующих 

уровень эффективности использования ос-

новных производственных фондов [2, С. 52–

53]. Учитывая, что представленные группы 

показателей в той или иной степени допол-

няют друг друга, есть необходимость рас-

смотреть динамичную характеристику про-

изводственных фондов в соответствии с 

направленностью и эффективностью финан-

сово-экономической деятельности сельско-

хозяйственных предприятий. 

Указанные мнения ученых в последних 

публикациях обусловливают необходимость 

и целесообразность поиска более совершен-

ных вариантов и подходов к анализу и оцен-

ке воспроизводства основных фондов. Среди 

них наиболее важными являются изучение 

оценочных показателей, определяющих 

масштабы обработки земельных угодий и 

определение землеотдачи, выявление перио-

дического изменения поголовья скота. Осо-

бое место уделяется выделению роли актив-

ной части основных производственных фон-

дов. Поскольку при их высоком удельном 

весе предприятия имеют больше вероятно-

сти получения высоких хозяйственных ре-

зультатов. 

Цель статьи. Основной целью статьи 

является разработка соответствующих пред-

ложений, способных обеспечить аграрные 

предприятия региона основными фондами в 

необходимом количестве и качестве, под-

держать их в рабочем состоянии. Раскрыва-

емость концептуальных аспектов воспроиз-

водства основных фондов, выделение клю-

чевых практических задач обогащает теоре-

тико-практическую базу данного исследова-

ния. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 
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− изучить ретроспективную тенденцию 

(динамику) инвестиций в основной капитал, 

выявить особенности воспроизводства ее 

основных фондов (ввод в действие произ-

водственных мощностей); 

− провести анализ наличия и состава 

(видовая структура) основных производ-

ственных фондов сельского хозяйства, рас-

крыть динамику их состояния (степень из-

ношенности, ликвидации, обновления, вос-

производства и т.д.); 

− определить состояние парка основ-

ных видов сельскохозяйственной техники, 

выявить степень их приобретения и списа-

ния, обеспеченность предприятий необхо-

димой техникой и энергетической мощно-

стью; 

− оценить движение основных фондов 

и определить меры ускорения государствен-

ной финансовой поддержки сельского хо-

зяйства региона, регулирования ее инвести-

ционной деятельности. 

Для достижения цели немаловажное 

значение принадлежит совершенствованию 

механизмов привлечения внешних источни-

ков инвестирования. Сегодня крайне необ-

ходима государственная финансово-

экономическая поддержка аграрным пред-

приятиям Северного региона, представление 

им налоговых льгот и преференций, упоря-

дочение принципов их кредитования, сни-

жение процентных ставок, повышение уров-

ня обеспеченности лизингом и т.д. Ускорен-

ные темпы НТП требует перехода к прогрес-

сивным методам хозяйствования, ускорен-

ным темпам замена морально и физически 

изношенных ресурсов. 

Особое место принадлежит анализу 

качественного преобразования финансовых 

институтов, совершенствованию взаимоот-

ношений между государством, финансовыми 

организациями и агропромышленными сфе-

рами. Немаловажное значение имеет анализ 

внутренних источников финансирования, 

выявление происходящих изменений в ди-

намике собственных источников финансиро-

вания - упорядочение принципов формиро-

вания и расходования амортизационных от-

числений, прибыли и чистого дохода. Во-

преки всем обстоятельствам, отметим, что 

воспроизводство основных фондов сельско-

го хозяйства региона должно строго дикто-

ваться потребностями конкретного произ-

водства [3, с. 67]. 

Изложение основного материала ис-

следования. В условиях рыночного преоб-

разования и структурной перестройки АПК 

региона важная роль принадлежит макси-

мальному использованию результатов науч-

но-технического прогресса, ускорению тем-

па обновления основного капитала. Основу 

устойчивого воспроизводства сельского хо-

зяйство региона составляет модернизация ее 

хозяйственной системы - улучшение количе-

ственной (экстенсивный способ воспроиз-

водства) и качественной (интенсивный спо-

соб воспроизводства) характеристики при-

меняемых производственных мощностей.  

Устойчивое воспроизводство аграрных 

предприятий характеризуется комплексом 

показателей: выходом валовой и товарной 

продукции; объемами основных и оборот-

ных фондов и эффективностью их кругообо-

рота; степенью фондо- и энергообеспеченно-

сти; величиной обрабатываемых земельных 

угодий и уровнем их отдачи; объемом ис-

пользуемых минеральных и органических 

удобрений; уровнем прибыльности и рента-

бельности; величиной и структурой кормо-

вой базы (сенокосы, пастбища, пашня, мно-

голетние насаждения); затратами труда и 

материально-технических средств; уровнем 

конкурентоспособности и платежеспособно-

сти предприятий; доступностью аграрных 

предприятий к различным внешним финан-

совым структурам на различном уровне; раз-

витием стейкхолдерских отношений; место-

положением хозяйств по отношению к рын-

кам сбыта и т.д. Среди вышеперечисленных 

факторов особое место принадлежит капи-

тальным мощностям предприятий, их вос-

производственным характеристикам.  

Анализ состояния и тенденций основ-

ных показателей по виду экономической де-

ятельности сельское хозяйство Республики 

Коми показывает, что за период 2012-2016 гг. 

не произошло достаточного позитивного 

сдвига [4]. Наибольшее улучшение отмеча-

ется в производстве продукции животновод-

ства, что тесно связано с ростом цен на мяс-

ные и молочные продукции. При незначи-

тельном удельном весе и неравномерном 

финансировании инвестиций в сельском хо-

зяйстве (за эти годы инвестиционное коле-

бание составило 1,3 раз или от 565,7 до 753,0 

млн. руб.), сальдированный финансовый ре-

зультат и уровень рентабельности реализуе-

мых товаров варьировались соответственно 

от 604,3 до 820,1 млн. руб. (или почти в 1,4 
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раза) и от 4,6 до 9,9% (2,1 раз), а затраты в 

среднем на один рубль продукции равнялись 

94,1 копеек. 

Несмотря на то, что в сельском хозяй-

стве растениеводство занимает ведущую 

роль в развитии животноводства (особенно в 

области создания прочной кормовой базы), 

тем не менее, только за 2012-2016 гг. в сред-

нем в животноводстве по сравнению с рас-

тениеводством инвестиции в основной капи-

тал были почти в 20 раз выше (т.е. 493 млн. 

руб. против 25 млн. руб.) [4]. Исходя из это-

го, за анализируемый период процентное 

соотношение удельного веса животновод-

ства и растениеводства в продукции сель-

ского хозяйства региона составило 73:27, что 

в 2,7 раза выше в пользу производства жи-

вотноводческой продукции. Дисбалансиро-

ванность в производстве растениеводческой 

и животноводческой продукции сохраняют-

ся во всех категориях сельского хозяйства 

региона: в хозяйствах всех категорий – 73:27; 

в сельскохозяйственных организациях – 94:6; 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 

82:18. 

Наблюдение в отдельных годах поло-

жительного индекса производства агропро-

довольственной продукции - это не резуль-

тат высокой оснащенности сельскохозяй-

ственных предприятий необходимыми про-

изводственными мощностями, расширения 

посевных площадей и повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур и про-

дуктивности животных, а повышения цен 

только на определенные виды животновод-

ческой продукции. Следовательно, необос-

нованное диспропорциональное межотрас-

левое инвестирование и дисбалансовое раз-

витие сельского хозяйства региона приводи-

ло к потере эффективных сочетаний между 

растениеводством и животноводством. Дан-

ное обстоятельство не только ухудшило вос-

производственную характеристику поголо-

вья скота, но и снижало эффективность со-

вокупных операционных активов. 

Анализ показывает, что за период 

2012-2016 гг. в процессах воспроизводства 

поголовья скота наблюдается неустойчивая 

тенденция. В отдельные годы достижение 

определенного успеха в росте поголовья свя-

зано как с незначительным приобретением 

со стороны крупных предприятий продук-

тивных пород, так и с появлением новых 

мелких хозяйств и расширением их произ-

водственной деятельности. В общей сложно-

сти, почти все сельскохозяйственные пред-

приятия региона склонны к простому вос-

производству скота [4]. Об этом свидетель-

ствует падение основных видов поголовья 

скота: крупный рогатый скот (КРС) - на 14% 

(в том числе коровы на 15%); овцы - на 35,1; 

козы - 34; лошади - 50; кролики - на 33,3%. 

За эти годы расширенное воспроизводство 

наблюдалось только в пчеловодстве и олене-

водстве – соответственно в 1,7 и 1,6 раза. 

Структура поголовья скота по всем ка-

тегориям хозяйств региона показывает, что 

если за анализируемый период в сельскохо-

зяйственных организациях рост поголовья 

КРС и свиней имели тенденцию к росту на 

6,1 (в том числе коровы на 5,8%) и на 32,8%, 

то поголовья лошадей и оленей сократились 

– соответственно на 41,0 и на 7,0% [4]. Ана-

логичная ситуация в хозяйствах населения 

выглядела несколько иначе - уменьшение 

поголовье КРС и свиней составило 36,0% (в 

том числе коровы на 37%) и в 3,2 раза. При 

этом поголовья лошадей остались почти на 

одном и том же уровне, а оленей выросли 

почти на 30,0%. Что касается крестьянских 

(фермерских) хозяйств, то за исключением 

свиней (уменьшение составило 3,9 раза), по-

чти по всем видам животных произошел 

значительный рост их поголовья: КРС – на 

31,3% (в том числе коров на 40,0%), овцы и 

козы – на 20,7%, а лошадей – на 53,1%. 

Наиболее сложными проблемами яв-

ляются улучшение характеристики приобре-

таемых животных, увеличение поголовья 

скота и повышение продуктивности. Исходя 

из этого, важнейшей задачей является фор-

мирование современных племенных хо-

зяйств, способных обеспечить сельскохозяй-

ственные предприятия высококачественны-

ми породами животных, приспособленным к 

условиям севера. Создание местных специа-

лизированных сортоиспытательных станций 

даст возможность проверить и обеспечить 

новые сорта сельскохозяйственных культур, 

способных адаптироваться к северным усло-

виям выращивания. 

Подчеркнем, что по своей объективной 

природе и функциональной характеристике, 

активные фонды (силовые и рабочие маши-

ны, транспортные средства, продуктивный и 

рабочий скот, многолетние насаждения) спо-

собны достигать больших результатов, чем 

пассивные. Поэтому логическое построение 

структур основных фондов аграрных пред-

приятий требует выделения значений каждо-
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го из элементов, особенно активных и пас-

сивных. Как правило, при прочих равных 

условиях хозяйствования, лучшими резуль-

татами отличаются те предприятия, в кото-

рых удельный вес активной части основных 

фондов значительно превышает удельный 

вес пассивных. 

Судя по денежному выражению, за пе-

риод 2012-2016 гг. общая стоимость основ-

ных фондов увеличилось почти в 1,6 раза [4]. 

За этот период рост стоимости отдельных 

элементов в составе основных фондов вы-

глядел в нижеследующих пропорциях: зда-

ния – в 1,7 раз (в том числе жилые – в 1,4 

раз), сооружения – 1,7, машины и оборудо-

вание – 1,4, транспортные средства – 1,4, ра-

бочий и продуктивный скот – 1,6 и другие 

виды основных средств – в 1,1 раза. Несмот-

ря на опережающие темпы роста стоимости 

пассивных фондов сельскохозяйственных 

организаций, в общей сложности в среднем 

за эти годы ведущее место (с незначитель-

ным перевесом – 2920,7 млн. руб. против 

2622,9 млн. руб.) в структуре основных фон-

дов принадлежало активной части основных 

фондов, их соотношение составило 1,1.1,0. 

Проведенная группировка по опреде-

лению зависимости между изменением 

удельного веса активной части фондов и 

уровнем фондоотдачи в 28 сельскохозяй-

ственных организациях региона подтвердила, 

что в структуре общих фондов рост удельно-

го веса активной ее части ведет к росту фон-

доотдачи (хотя незначительно). Это говорит 

о целесообразности использования инте-

гральных показателей - выявления не только 

всех параметров физической и стоимостной 

характеристики фондов, но рыночных ситу-

аций реализуемых товаров. Только ком-

плексно-системный подход даст возмож-

ность более ярко раскрывать суть анализа 

воспроизводства предприятий и их основных 

фондов, определить степени интенсивного и 

экстенсивного использования фондов. 

Подчеркнем, что ведущее место в ана-

лизе воспроизводственной характеристики 

основных фондов принадлежит показателям 

их состояния: степень износа; удельный вес 

полностью изношенных основных фондов; 

коэффициент ликвидации; коэффициент об-

новления, а также коэффициент воспроиз-

водства основных фондов Анализ показыва-

ет, что, если за анализируемый период 

(2012-2016 гг.) в среднем степень износа 

всех основных фондов составила 47,4%, то 

удельный вес полностью изношенных ос-

новных фондов равнялся 18,2%. При этом 

коэффициент обновления основных фондов 

составил 13,8%, что говорит о высоком из-

носе основных фондов по сравнению с их 

обновлением [4]. 

Что касается коэффициента воспроиз-

водства основных фондов, то заметим, что 

его незначительный уровень (в среднем 7,5%) 

тесно связан с объемами реально ликвидиру-

емых ресурсов, который в среднем составил 

1,8%. Суть данной ситуации объясняется тем, 

что из состава выбываемых фондов аграр-

ных предприятий региона ликвидируется 

очень малая ее часть, а большая часть оста-

ется на балансах предприятий для последу-

ющей эксплуатации. Такой метод использо-

вания фондов явно приводит к дезинвести-

ционной тенденции функционирования 

предприятий - ускоренному процессу выбы-

тия фондов над процессами их обновления. 

Анализ показывает, что низкий уро-

вень обновления основных фондов ярко от-

ражается в ухудшении состоянии парка ос-

новных видов техники. За анализируемый 

период (2012-2016 гг.) в сельскохозяйствен-

ных организациях региона наличие тракто-

ров всех марок уменьшилось в 1,4 раза [4]. 

Сильное сокращение наблюдается в количе-

ствах комбайнов: зерноуборочных на 30, 

картофелеуборочных на 50, а кормоубороч-

ных на 10%. Уменьшилось число трактор-

ных прицепов в 1,4 раза, плугов – в 1,5, бо-

рон – 1,5, а культиваторов почти в 1,4 раза. 

Разбрасыватели твердых минеральных удоб-

рений сократились от 40 до 29 штук или на 

38%, машины для внесения твердых органи-

ческих удобрений – на 37%. Число опрыски-

вателей и опыливателей имели тенденции к 

снижению в 1,4 раза, а число доильных 

установок и агрегатов увеличилось почти на 

6%. 

За анализируемый период энергетиче-

ская мощность сельскохозяйственных орга-

низаций региона снизилась от 275,6 до 203,2 

тыс.л.с. или почти на 36% [4]. При этом по-

требление электроэнергии на производ-

ственные цели увеличилось от 47,5 до 53,1 

млн.кВт ч. или почти на 12%, а потребление 

электроэнергии в расчете на одного средне-

годового работника имело тенденцию к по-

вышению на 33% - от 9,7 до 12,9 тыс.кВт ч. 

В общей сложности, энергетическая мощ-

ность (всего) организаций в расчете на одно-
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го работника уменьшилась на 8%, а на 100 га 

посевной площади – 31%. 

Проведенный анализ показывает, что 

систематическое недофинансирование сель-

скохозяйственных организаций региона при-

вело к падению темпа обновления основных 

видов техники и оборудования, повышению 

степени изношенности основных фондов. За 

период 2012-2016 гг. обеспеченность основ-

ными видами техникой (тракторами и кар-

тофелеуборочными комбайнами) на 1000 га 

пашни снизилось соответственно на 31,6 и 

20,5%. При этом нагрузка пашни на один 

трактор увеличилась почти в 1,5 раза, а 

нагрузка посадок картофеля на один ком-

байн выросла на 20% [4]. 

Выводы и перспективы последних 

исследований. Резюмируя, отметим, что 

воспроизводство основных фондов аграрных 

предприятий – это процесс многофункцио-

нальный и сложный. Так как анализ каждой 

стадии воспроизводства (кругооборота) 

фондов представляет собой достаточно тру-

доемкую работу. В широкомасштабном 

формате действий, данная проблема охваты-

вает все стороны расширенного воспроиз-

водства, выполняет три главные стадиаль-

ные движения основного капитала (круго-

оборота): а) финансирование инвестиций; б) 

производство и реализация товарных про-

дуктов; в) обеспечение производственного 

потребления – возмещение стоимости изно-

шенных фондов, восстановление их физиче-

ской формы. Исходя из этого, приходим к 

выводу, что основные фонды являются базо-

выми элементами хозяйственной системы 

(структуры) предприятий. Для осуществле-

ния непрерывного производственного про-

цесса и получения дополнительного продук-

та и дохода, первоочередной задачей являет-

ся достижение устойчивого воспроизводства 

основных фондов предприятий. 

Подчеркнем, что сегодня многие пред-

приятии не имеют возможностей встать на 

путь стабильного функционирования и раз-

вития. Из-за недостаточности финансовых 

средств и низкого уровня хозяйствования, 

большинство предприятий не могут обеспе-

чить даже простого воспроизводства. Такие 

хозяйства ограничены возможностями повы-

сить уровень эффективности эксплуатируе-

мых производственных мощностей, снизить 

степени их износа. Сегодня у многих слабых 

предприятиях степень износа основных 

фондов составляет от 60 до 70%, что говорит 

о значительном перевесе коэффициента вы-

бытия основных фондов над коэффициентом 

их обновления. Причиной такой дезинвести-

ционной тенденции явилось то, что эффек-

тивные формы и методы хозяйствования и 

обеспечения стабильного воспроизводства 

ресурсов заменились своеобразным негатив-

ным «ресурсокомпенсирующим» методом. 

Появились «антимодернизационные» тен-

денции, стимулирующие использование ста-

рой техники, оборудований и технологий в 

ущерб их обновлению [5, с. 117]. 

Суть такого метода функционирования 

заключается в том, что прогрессивные прин-

ципы обновления производственных фондов 

предприятий заменились процессами макси-

мального использования старой изношенной, 

но еще работоспособной техники и оборудо-

вания. Следовательно, процесс воспроизвод-

ства основных фондов аграрных предприя-

тий региона зависит не только от осуществ-

ляемой государством инвестиционной, 

амортизационной и налоговой политики, но 

и от конкретных природных условий и от-

раслевой особенности функционирования. 

Под влиянием научно-технического про-

гресса, а также меняющегося облика и тре-

бований продовольственного рынка, оценка 

воспроизводственной характеристики ос-

новных фондов сельского хозяйства региона 

подлежит периодическому пересмотру. По-

этому системный подход к данной проблеме, 

отражая внутренний и внешний облик хо-

зяйственной деятельности аграрных пред-

приятий, раскрывает более широкие воз-

можности для достоверного анализа и оцен-

ки воспроизводства основных фондов как 

важного элемента их хозяйственной системы. 
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Мустафаєв А. А. 

Відтворювальна характеристика основних фондів аграрного сектора АПК Північного регіону 

Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу і оцінки відтворення основних виробничих фо-

ндів в сільському господарстві Республіки Комі. Показані роль і значення основних фондів в проце-

сах відтворення підприємств. Аналізувати різні ситуації та виявлено всілякі варіанти поліпшення від-

творювальної характеристики основних фондів. Визначено, що основні виробничі фонди – це найва-

жливіша складова частина господарської системи аграрних підприємств, потреба в якій постійно зро-

стає. 

Ключові слова: основні фонди, оцінка, відтворення, зростання виробництва, структурна, пере-

будова, модернізація, реконструкція. 
 

Mustafaev A. 

Reproductive characteristics of fixed assets of the agricultural sector of the Northern region 

The article is dedicated to the relevant problem of analysis and evaluation of reproduction process of 

fixed assets in the agriculture of the Komi Republic. The role and importance of fixed assets are shown. Dif-

ferent situations are analyzed and various options for improving the reproductive characteristics of fixed as-

sets in the agriculture of the region are revealed. It is determined that these resources are the basis of the pro-

ductive capacity of enterprises, an important factor in ensuring the sustainable development of the regional 

agriculture. Generally, fixed assets are the important component of the economic system of agricultural en-

terprises and it is increasingly needed. 
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ГРЕЧИШКИНА Е. А. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье представлены мировые тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма.  Изу-

чены существующие подходы к определению понятия «лечебно-оздоровительный туризм». Проведе-

на оценка динамики развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного хозяйства в 

Республике Беларусь. Отмечено, что санаторно-курортные и оздоровительные услуги пользуются 

спросом среди граждан России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, 

Италии, Израиля, Китая и др. Выявлены основные факторы, способствующие развитию лечебно-

оздоровительного туризма в Беларуси. Для обеспечения конкурентоспособности данного вида туриз-

ма необходимо обеспечить разработку новых комплексных турпродуктов, а также наладить партнер-

ские отношения между предприятиями индустрии туризма. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, санаторно-курортные организации, оздо-

ровительные организации, развитие, динамика, структура, факторы. 
 

Постановка проблемы. Сфера туриз-

ма является одной из наиболее доходных и 

интенсивно развивающихся отраслей миро-

вого хозяйства. Согласно данным Всемирно-

го барометра по туризму UNWTO [1], меж-

дународные туристские прибытия в 2017 го-

ду увеличились на 7%, достигнув в общей 

сложности 1 322 млн. человек. Это самый 

высокий результат за последние 7 лет. Ожи-

дается, что эта тенденция сохранится в 2018 

году на уровне 4-5%. 

Исследования Европейской комиссии 

[2, c. 6] показывают, что СПА/курортное ле-

чение является причиной туристических по-

ездок для 13% туристов из Европы (рис. 1). 

 

Рис 1. Основные причины туристических поездок европейцев в 2015 г. 

Источник: обобщено автором на основе [2, c. 6] 

 

По данным Global Wellness Institute [3] 

растущий спрос на так называемые wellness-

путешествия, а также увеличение объемов 

инвестиций и инновации для удовлетворе-
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ния этого спроса привели к тому, что тури-

стические расходы в сфере оздоровительно-

го туризма в 2015 году достигли 563,2 млрд. 

долларов США. Увеличение с 2013 состав-

ляет 6,8% в год. В 2015 году путешествен-

ники совершили 691,0 млн. оздоровительных 

поездок, что на 104,4 млн. больше, чем в 

2013 году. Wellness-поездки составляют 6,5% 

от всех туристических поездок, 15,6% от 

общих туристических расходов. Это связано 

с тем, что путешественники с wellness-

услугами, как правило, тратят гораздо боль-

ше на поездку, чем прочие путешественники. 

Экономический эффект от оздоровительного 

туризма выходит далеко за рамки его прямо-

го воздействия в размере 563,2 млрд. долл. 

США и 17,9 млн. рабочих мест по всему ми-

ру. Принимая во внимание косвенное влия-

ние расходов от оздоровительного туризма 

(от покупки товаров и услуг турпредприятий) 

и вызванных воздействий (от расходов ра-

ботников туристического сектора), общее 

влияние глобального оздоровительного ту-

ризма на экономику оценивается на уровне 

1,6 трлн. дол. США и 40,8 млн. рабочих мест 

в 2015 году [4].  

Данные цифры подтверждают, что ле-

чебно-оздоровительный туризм развивается 

достаточно быстрыми темпами и является 

перспективным направлением [5, c. 214]. 

Поэтому оценка показателей развития ле-

чебно-оздоровительного туризма в Респуб-

лике Беларусь является актуальным направ-

лением исследований, поскольку не только 

отражает основные тенденции в данной сфе-

ре, но и позволяет выработать определенные 

рекомендации. Безусловно, развитие лечеб-

но-оздоровительного туризма в регионах бу-

дет положительно сказываться уровне их 

социально-экономического развития [6]. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Понятие «лечебно-

оздоровительный туризм» в зарубежных 

публикациях часто переводится как «health 

tourism», однако может ассоциироваться и с 

другими понятиями. Остановимся на неко-

торых из них. В Отчете «Оздоровительный 

туризм в ЕС: общее исследование» оздоро-

вительный туризм включает в себя медицин-

ский туризм, wellness-туризм и spa-туризм [7, 

с. 13]. 

H. Mueller и E.L. Kaufmann определяют 

«health tourism» как совокупность всех от-

ношений и явлений, возникающих в резуль-

тате поездок и проживания туристов, основ-

ная цель которых заключается в сохранении 

или развитии их здоровья [8]. 

Ognjen Blazevic предлагает рассматри-

вать «health tourism» как комплексный тури-

стический продукт, который включает 

предоставление множества специализиро-

ванных услуг в поездках, связанных с необ-

ходимостью улучшения здоровья и качества 

жизни [9, c. 89]. 

В работе [10] Maja Lehman и Petar 

Kurečić характеризуют оздоровительный ту-

ризм как специфическое направление туриз-

ма, которое включает профессиональное и 

контролируемое использование природных 

лечебных факторов и физиотерапии для 

поддержания и улучшения здоровья и каче-

ства жизни. При этом выделяют три типа 

оздоровительного туризма: медицинский 

туризм; оздоровительный туризм, основан-

ный на лечебных факторах; велнесс-туризм. 

По мнению А. А. Щербаковой и В. С. 

Орловой лечебно-оздоровительный туризм – 

понятие, которое включает две компоненты 

– лечение и оздоровление, предопределяю-

щие такие его разновидности, как медицин-

ский, санаторно-курортный и оздоровитель-

ный туризм [11, с. 38]. 

Таким образом, понятие «лечебно-

оздоровительный туризм», во-первых, слу-

чае используется как синоним медицинского 

туризма, wellness-туризма, spa-туризма, во-

вторых, как направление, включающее все 

вышеперечисленное. В данной работе ле-

чебно-оздоровительный туризм предлагается 

рассматривать с точки зрения сохранения, 

восстановления и улучшения психофизиче-

ского состояния туристов в различных 

учреждениях санаторно-курортного хозяй-

ства. 

Сфера туризма оказывает все большее 

влияние на социально-экономическое разви-

тие Беларуси, что подтверждается данными 

World Travel & Tourism Counsil. В частности, 

в Беларуси прямой вклад сферы туризма и 

гостеприимства в ВВП в 2017 году составил 

2,2 млрд. бел. руб. (2,0% ВВП), общий вклад 

– 6,8 млрд. бел. руб. (6,2% ВВП). Рост дан-

ного показателя прогнозируется к 2028 г. на 

уровне 6,2% [12]. 

Основными направлениями развития 

лечебно-оздоровительного туризма в Рес-

публики Беларусь являются климатотерапия, 

бальнеотерапия, пелоидотерапия, спелеоте-

рапия, фитотерапия. Отсутствие территорий 

с большим количеством промышленных 
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комплексов определенно является положи-

тельным фактором для развития рекреации. 

Имеющийся комплекс лечебных факторов 

(благоприятный микроклимат, радоновые и 

минеральные воды, лечебные грязи, солевые 

пещеры) предоставляет возможность для ле-

чения большого спектра нарушений орга-

низма и общего его оздоровления.  Кроме 

того, указанные факторы активно использу-

ются в восстановлении организма после бо-

лезней, на поликлиническом и санитарно-

курортных этапах реабилитации.  

Целью данной статьи является оцен-

ка динамики развития лечебно-

оздоровительного туризма и санаторно-

курортного хозяйства в Республике Беларусь. 

Изложение основного материала ис-

следования. Республика Беларусь обладает 

достаточным потенциалом для развития ле-

чебно-оздоровительного туризма. В системе 

санаторно-курортного хозяйства Республики 

Беларусь функционируют различные типы 

рекреационных учреждений. Оздоровитель-

ные организации включают профилактории, 

оздоровительные центры (комплексы), обра-

зовательно-оздоровительные центры, оздо-

ровительные и спортивно-оздоровительные 

лагеря, дома (базы) отдыха, пансионаты и др. 

[13, c. 102].  

Распределение санаторно-курортных, 

оздоровительных и прочих организаций в 

разрезе территории Республики Беларусь не 

является равномерным, что связано с нали-

чием определенных ресурсов, позволяющих 

осуществлять такую деятельность, и эколо-

гическими проблемами территорий (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1 

Распределение санаторно-курортных, оздоровительных и прочих организаций  

в разрезе территории Республики Беларусь в 2016 г. 
  Брестская 

область 

Витебская 

область 

Гомельская 

область 

Гродненская 

область 

г.Минск 

 

Минская 

область 

Могилев-

ская область 

ед. стр-

ра, % 

ед. стр-

ра, % 

ед. стр-

ра, % 

ед. стр-ра, 

% 

ед. стр-

ра, % 

ед. стр-

ра, % 

ед. стр-

ра, % 

Всего организа-

ций, единиц, 

в том числе: 

65 100,0 108 100,0 41 100,0 55 100,0 9 100,0 151 100,0 52 100,0 

санатории 11 16,9 9 8,3 9 22,0 9 16,4 - - 29 19,2 9 17,3 

детские реабили-

тационно- оздоро-

вительные центры 

2 3,1 1 0,9 6 14,6 1 1,8 - - 2 1,3 - - 

базы отдыха,  

дома отдыха и 

пансионаты 

16 24,6 31 28,7 4 9,8 12 21,8 - - 20 13,2 18 34,6 

туристско- оздо-

ровительные 

 комплексы 

1 1,5 2 1,9 - - 1 1,8 - - 1 0,7 - - 

туристические 

базы 
2 3,1 3 2,8 1 2,4 4 7,3 2 22,2 8 5,3 2 3,8 

другие специали-

зированные сред-

ства размещения 

33 50,8 62 57,4 21 51,2 28 50,9 7 77,8 1 60,3 23 44,2 

Источник: обощено автором на основании [14] 
 

Наибольшее количество организаций 

сосредоточено в Минской (31,4%) и Витеб-

ской (22,5%) областях, наименьшее количе-

ство – в Могилевской (10,8%) и Гомельской 

(8,5%) областях. Больше всего санаториев 

(38%), туристических баз (36,3%), прочих 

специализированных средств размещения 

(34,3%) находится в Минской области, дет-

ских реабилитационно-оздоровительных 

центров (50%) в Гомельской области, баз и 

домов отдыха, пансионатов (30,7%), турист-

ско-оздоровительных комплексов (40%) в 

Витебской области.  

По данным Национального Статисти-

ческого Комитета по состоянию на конец 

2016 г. в Беларуси активно функционирует 

481 санаторно-курортная и оздоровительная 

организация. В табл. 2 приведена динамика 

изменения численности санаторно-

курортных, оздоровительных организаций и 

других средств размещения за период 2010-

2016 гг. 
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Т а б л и ц а  2 

Динамика изменения численности санаторно-курортных, оздоровительных 

 организаций и других средств размещения 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ед. ед. темп 

роста, 

% 

ед. темп 

роста, 

% 

ед. темп 

роста, 

% 

ед. темп 

роста, 

% 

ед. темп 

роста, 

% 

ед. темп 

роста, 

% 

Всего организаций, 

в том числе: 
334 421 126,0 448 106,4 464 103,6 466 100,4 475 101,9 481 101,3 

санатории 67 73 109,0 74 101,4 74 100,0 74 100,0 75 101,4 76 101,3 

детские реабилита-

ционно- оздорови-

тельные центры 

13 13 100,0 13 100,0 13 100,0 12 92,3 12 100,0 12 100,0 

базы отдыха, дома 

отдыха и пансиона-

ты 

89 97 109,0 100 103,1 103 103,0 97 94,2 96 99,0 101 105,2 

туристско- оздоро-

вительные ком-

плексы 

6 6 100,0 5 83,3 5 100,0 5 100,0 6 120,0 5 83,3 

туристические базы 12 19 158,3 17 89,5 18 105,9 20 111,1 21 105,0 22 104,8 

другие специализи-

рованные средства 

размещения 

147 213 144,9 239 112,2 251 105,0 258 102,8 265 102,7 265 100,0 

Источник: обобщено автором на основании [14] 
 

Как видно, количество организаций, 

предоставляющих санаторно-курортные и 

оздоровительные услуги, постоянно увеличи-

вается в течение 2010-2016 гг. По сравнению с 

2010 г. количество таких организаций увели-

чилось на 44%, в т.ч. количество санаториев – 

на 13,4%, баз и домов отдыха, пансионатов – 

на 13,5%, туристических баз – на 83,3%, про-

чих специализированных средств размещения 

(к прочим относятся реабилитационные цен-

тры (4), студенческие санатории-

профилактории (15), оздоровительные лагеря 

(146)) – на 80,3%. В то же время наблюдается 

уменьшение числа туристско-оздоровительных 

комплексов (на 16,7%) и детских реабилитаци-

онно-оздоровительных центров (на 7,7%). 

На рис. 2 приведена структура санатор-

но-курортных, оздоровительных организаций 

и других средств размещения по типам.  

 
 

  

 санатории  туристические базы 

 детские реабилитационно-

оздоровительные центры 

 туристско-оздоровительные комплексы 

 базы отдыха, дома отдыха и пансионаты  другие специализированные средства размещения 

Рис. 2. Структура санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других средств  

размещения по типам 

Источник: обобщено автором на основании [14] 
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Наибольший удельный вес (21%) в 

структуре в 2016 г. приходится на базы и 

дома отдыха, пансионаты, а наименьший 

(1%) – на туристско-оздоровительные ком-

плексы (без учета других специализирован-

ных средств размещения). По сравнению с 

2010 г. структура несколько изменилась. 

Так, уменьшилась доля санаториев на 4,3%, 

детских реабилитационно-оздоровительных 

центров на 1,4%, баз и домов отдыха, панси-

онатов – на 5,6%, туристско-

оздоровительных комплексов – на 0,8%, при 

этом увеличилась доля туристических баз на 

1% и прочих специализированных средств 

размещения на 11,1%. 

В табл. 3 приведена динамика числен-

ности лиц, размещенных в санаторно-

курортных, оздоровительных и других орга-

низациях за 2010-2016 гг.  

Т а б л и ц а  3 

Динамика численности лиц, размещенных в санаторно-курортных, оздоровительных и 

других организациях Республики Беларусь 

Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел. 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

чел. 

темп 

роста, 

% 

Численность размещен-

ных лиц  – всего, 

в том числе: 

710,6 813,3 114,5 844,4 103,8 833,4 98,7 847,4 101,7 760,7 89,8 761,7 100,1 

граждан Республики 

Беларусь 
539,2 624,2 115,8 617,3 98,9 607,1 98,3 616,1 101,5 587,8 95,4 572,0 97,3 

граждан других стран 

в том числе: 
171,4 189,1 110,3 227,1 120,1 226,4 99,7 231,3 102,2 172,8 74,7 189,7 109,8 

из стран СНГ 164,9 180,8 109,6 218,4 120,8 217,5 99,6 220,3 101,3 165,3 75,0 178,5 108,0 

из стран вне СНГ 6,5 8,3 127,7 8,7 104,8 8,9 102,3 11,0 123,6 7,6 69,1 11,2 147,4 

Источник: обобщено автором на основании [14] 

 

Стоит отметить, что в санаторно-

курортных и оздоровительных организациях 

в 2016 году было размещено 761,7 тыс. чел., 

иностранные граждане составили 189,7 тыс. 

чел., это составляет примерно 24,9% от об-

щего числа размещенных (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура численности лиц, размещенных в санаторно-курортных,  

оздоровительных и других организациях Республики Беларусь 

Источник: обобщено автором на основании [14] 

 

Более 90% из них – граждане РФ, ко-

торых привлекают в лечебно-

оздоровительные учреждения Беларуси при-

емлемая ценовая политика, упрощенные ту-

ристские формальности, высокий уровень 

качества оказываемых услуг, модернизация 

75,9% 
23,2% 

0,9% 

0,241 

граждане Республики Беларусь 

граждане из стран СНГ 

граждане из стран вне СНГ 

75,1% 

23,4% 

1,5% 

0,249 

граждане Республики Беларусь 

граждане из стран СНГ 

граждане из стран вне СНГ 
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и оснащение учреждений современным ме-

дицинским оборудованием и пр.  

Что касается структуры размещения 

лиц в различных организациях (табл. 4), то 

ключевая роль отводится санаториям, т.к. в 

них размещается более 50% лиц. Суще-

ственных изменений в структуре за 2010-

2016 гг. не наблюдается. Наиболее востребо-

ванными среди отдыхающих являются фи-

лиал «Санаторий «Радон» ОАО «Бе-

лагроздравница» (Гродненская обл.), УП 

«АСБ Санаторий Солнечный» (Брестская 

обл.), ОАО «Санаторий «Озерный» (Грод-

ненская обл.), санатории «Приозерный» 

(Минская обл., оз. Нарочь) и «Сосны» 

Управления делами Президента Беларуси 

(Минская обл.), санаторий «Лесное» Коми-

тета государственной безопасности. 

Средняя стоимость одного койко-дня 

по путевкам, которые приобретаются Рес-

публиканским центром по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения за 

счет бюджетных средств, в 2017 г. составила 

32 руб. 66 коп. (на 5,4% больше по сравне-

нию с предыдущим годом). Средняя стои-

мость 1 койко-дня по путевкам, самостоя-

тельно реализуемым здравницами юридиче-

ским и физическим лицам, с размещением в 

2-местном однокомнатном номере на 1 авгу-

ста 2017 г., – 54 руб. 44 коп. Сравнительный 

анализ показал, что данная стоимость нахо-

дится на одном уровне с ценами в Украине, 

ниже в 2 раза, чем в России и в 2,7 раза, чем 

в странах Балтии [15]. 

Т а б л и ц а  4 

Анализ численности лиц, размещенных в различных типах организаций 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

тыс. 
чел. 

стр-
ра, % 

Всего организаций, 
в том числе: 

710,6 100,0 813,3 100,0 844,4 100,0 833,4 100,0 847,4 100,0 760,7 100,0 761,7 100,0 

санатории 380,3 53,5 406,4 50,0 426,5 50,5 420,2 50,4 431,1 50,9 389,7 51,2 402,0 52,8 

детские реабилита-
ционно- оздорови-
тельные центры 

76,7 10,8 74,9 9,2 75,8 9,0 71,7 8,6 65,8 7,8 67,9 8,9 72,1 9,5 

базы отдыха, дома 
отдыха и пансионаты 

94,8 13,3 101,6 12,5 109,3 12,9 94,8 11,4 95,9 11,3 83,8 11,0 79,5 10,4 

туристско- оздорови-
тельные комплексы 

27,1 3,8 23,6 2,9 17,5 2,1 17,1 2,1 18,0 2,1 16,4 2,2 15,3 2,0 

туристические  
базы 

18,0 2,5 22,3 2,7 21,5 2,5 24,4 2,9 32,0 3,8 25,5 3,4 22,3 2,9 

другие специализи-
рованные средства 
размещения 

113,7 16,0 184,5 22,7 193,8 23,0 205,4 24,6 204,5 24,1 177,3 23,3 170,5 22,4 

Источник: обобщено автором на основании [14] 
 

В Беларуси в последнее десятилетие 

произошло существенное уменьшение до-

ступности санаторно-курортных услуг для 

внутренних туристов. На 100 жителей при-

ходится всего 4 потребителя услуг предпри-

ятий санаторно-курортного сегмента тури-

стической индустрии Беларуси. В то время 

как для развитых стран, где лечебно-

оздоровительный туризм направлен в 

первую очередь на формирование здоровья 

нации, этот показатель в 10 раз выше: Ав-

стрия (66), Венгрия (35), Франция (31), Че-

хия (28). Это объясняется сокращением со-

циальных дотаций, переходом к рыночному 

ценообразованию (при высокой себестоимо-

сти санаторно-курортных услуг), а также 

ухудшением модели потребления домашних 

хозяйств Беларуси, частным проявлением 

чего является снижение удельного веса сана-

торно-оздоровительных услуг в структуре 

потребления платных услуг: с 1,2 % в 2013 г. 

до 0,9 % в настоящее время [16]. 

Что касается материально-

технического состояния средств размещения, 

то следует обратить внимание на активно 

продолжающуюся их модернизацию. Прак-

тически все санатории за последние годы 

достигли необходимой вариативности раз-

мещения туристов. В настоящее время пре-

обладающими являются одно- и двухмест-

ные однокомнатные номера, номера с двумя 

и более комнатами, номера в блоке, вариан-

ты семейного размещения туристов. Однако 

всего лишь 8% организаций обладают от-
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дельными жилыми домами, а также сюит-

номерами для наиболее комфортного кол-

лективного отдыха и делового туризма. По 

мнению А. Траскевич, это связано с отсут-

ствием у большинства санаторно-курортных 

организаций четкой концепции развития [17, 

с. 55]. Об определенном интересе к санатор-

но-курортному хозяйству со стороны инве-

сторов свидетельствует тот факт, что начали 

свое функционирование частные организа-

ции, такие как санаторий «Альфа Радон» 

(Гродненская обл.) и санаторно-курортный 

комплекс «Плисса» (Витебская обл.). Даль-

нейшую модернизацию санаторно-

курортных, оздоровительных и других орга-

низаций необходимо проводить с учетом по-

следних тенденций и прогнозов развития 

wellness-индустрии на мировом рынке [18; 

19], складывающих под влиянием глобали-

зационных процессов. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Таким образом, лечебно-

оздоровительный туризм является одним из 

перспективных направлений развития ту-

ризма Республики Беларусь на внутреннем и 

внешнем рынках. Основными факторами, 

которые способствуют развитию данного 

направления, являются: наличие соответ-

ствующих ресурсов (лечебно-

оздоровительных, природных, историко-

культурных), развитие материально-

технической базы и соответствующей ин-

фраструктуры, ценовые преимущества. Для 

обеспечения конкурентоспособности лечеб-

но-оздоровительного туризма в Республике 

Беларусь следует учитывать тенденции раз-

вития данной сферы, которые складываются 

на мировом рынке. Необходимым видится 

разработка новых комплексных турпродук-

тов для удовлетворения растущего спроса на 

лечебно-оздоровительные услуги и установ-

ление партнерских отношений между пред-

приятиями индустрии туризма. Дальнейшее 

развитие лечебно-оздоровительного туризма 

во многом зависит от маркетинговых иници-

атив, имиджевой политики и политики его 

продвижения на зарубежных рынках.  
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Гречишкіна О. О. 

Тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Республіці Білорусь 

У статті наведено світові тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Вивчено іс-

нуючі підходи до визначення поняття «лікувально-оздоровчий туризм». Проведено оцінку дина-

міки розвитку лікувально-оздоровчого туризму та санаторно-курортного господарства в Респуб-

ліці Білорусь. Відзначено, що санаторно-курортні та оздоровчі послуги користуються попитом 

серед громадян Росії, України, Казахстану, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Німеччини, Італії, Із-

раїлю, Китаю та ін. Виявлено основні чинники, що сприяють розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в Білорусі. Для забезпечення конкурентоспроможності даного виду туризму необхідно 

забезпечити розробку нових комплексних турпродуктів, а також налагодити партнерські відно-

сини між підприємствами індустрії туризму. 

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортні організації, оздоровчі 

організації, розвиток, динаміка, структура, фактори. 
 

Hrechyshkina O. O 

Trends of health tourism development in the Republic of Belarus 

In this paper world trends in the development of health tourism are given. Existing approaches to 

the definition of «health tourism» are studied. The paper assesses the dynamics of health tourism 

development and sanatoriums and resort facilities in the Republic of Belarus. It is noted that sanatorium 

and health resort services are in demand among citizens of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, 

Latvia, Estonia, Poland, Germany, Italy, Israel, China, etc. The main factors contributing to the 

development of health tourism in Belarus have been identified. It is necessary to ensure the development 

of new integrated tourist products, as well as to establish partnerships between the tourism industry 

enterprises to ensure the competitiveness of this type of tourism. 

Key words: health tourism, sanatoriums, health-improvement organizations, development, 

dynamics, structure, factors. 
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ШИШЕЛОВ М. А. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОГО 

БИОТОПЛИВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
В статье представлен анализ рынка потребления и производства древесного биотоплива Рес-

публики Коми. Показано, что переработка древесных отходов в биотопливо является одним из клю-

чевых направлений повышения ресурсоэффективности лесного комплекса России. Определено, что 

эффективность управления отраслью биоэнергетики региона со стороны органов государственной 

власти ограничивают проблемы, связанные с отсутствием в службе государственной статистики дан-

ных, характеризующих развитие отрасли. Для решения этой проблемы в работе предложен алгоритм, 

позволивший получить объективную информацию об развитии отрасли биоэнергетики республики. 

Результаты исследования имеют важное практическое значение для управления развитием производ-

ства и потребления древесного биотоплива Республики Коми. Продолжением данного исследования 

должно стать выявления проблем и перспектив развития отрасли биоэнергетики региона.  

Ключевые слова: переработка отходов, древесное биотопливо, лесной комплекс, биоэнергети-

ка. 
 

Постановка проблемы. Развитие био-

энергетики на федеральном и региональном 

уровнях с использованием в качестве основ-

ного сырья древесных отходов является од-

ним из базовых условий повышения ресур-

соэффективности Лесного комплекса (ЛК) 

России, главенствующего принципа «зеле-

ной экономики».  

Общемировые тенденции развития 

энергии на базе древесины таковы, что рын-

ки продолжают расти, прежде всего за счет 

увеличивающегося спроса в европейском 

регионе и формирующихся новых Азии. 

Страны Европы являются крупнейшими по-

требителями биотоплива в мире, с 2002 по 

2012 г. спрос с их стороны увеличился на 

45,6%, а доминирующие позиции в торговле 

энергоносителями на базе древесины заняли 

топливные древесные гранулы [1]. В 2016 г. 

основными экспортерами древесных гранул 

в Европу являлись Соединенные Штаты, за 

которыми следовали Канада и Россия [2]. 

Возрастающий объем иностранных и 

отечественных инвестиций в создание мощ-

ностей по производству биотоплива в Рос-

сии свидетельствует о существующей на ми-

ровых рынках энергоносителей уверенности. 

Однако вместе с лидирующими позициями 

отечественного ЛК на мировой сцене в экс-

порте древесного топлива внутреннее по-

требление различных энергоносителей пусть 

и растет, но остается крайне малым. По дан-

ным 2014 г. выпуск топливных древесных 

гранул в России увеличился на 50% и соста-

вил по приблизительным оценкам 1,5 млн. 

тонн, 96% которых было поставлено на экс-

порт. Рост производства древесных брикетов 

был не таким значительным, около 20% - до 

300 тыс. тонн в год, 40% которых было реа-

лизовано на внутреннем рынке [3].  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Выполнение работы «Анализ 

рынка потребления и производства древес-

ного биотоплива Республики Коми» связано 

с реализацией распоряжения правительства 

от 10 июня 2016 г. № 269-p в соответствии с 

которым утверждена «Дорожная карты раз-

вития биоэнергетики Республики Коми до 

2020 г.» [4]. Для успешного достижения кон-

трольных показателей «дорожной карты» 

органам государственной власти региона и 

собственникам бизнеса необходимо владеть 

информацией о фактических объемах произ-

водства и потребления топливных гранул и 

брикетов, сопутствующих развитию отрасли 

биоэнергетики проблемах и возможных 

направлениях их решения. 

Производство и потребление древесно-

го биотоплива является почти неизученным 

вопросом деятельности ЛК республики и 

России в целом. Отдельные вопросы разви-

тия отрасли освещены в журналах Леспро-

минформ. Попытки оценки объема образу-

ющихся древесных отходов в свое время 

принимались в работах сотрудников ФГБУН 

ИСЭ и ЭПС КНЦ УрО РАН и хоздоговорах 

на выполнения НИР со стороны Министер-

ства инвестиций, промышленности и транс-

порта Республики Коми (РК). На общерос-

сийском уровне вопросы развития ЛК, ис-
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пользование древесных отходов затронуты в 

исследованиях Антоновой Е.Н. [5], Буданова 

И.А. [6], Большакова Н.М. [7] Бузыкиной 

А.И. [8], Грачева В.В. [9], Луговой Д.Л. [10], 

Порфирьева Б.Н. [11], Ю.Ю. Рафиковой [12] 

и других авторов [13].    

Таким образом, целью статьи являет-

ся анализ рынка потребления древесного 

биотоплива в РК и производственных мощ-

ностей по его выпуску. Данное исследование 

впервые выполняется для отрасли биоэнер-

гетики региона, и имеет важное теоретиче-

ское и практическое значение. 

Изложение основного материала ис-

следования. Выполнение данной работы 

сопровождалось сбором и обобщением зна-

чительного количества разрозненных дан-

ных, усложняемого тем, что официальные 

органы государственной статистики России 

не выделяют в отдельный вид деятельности 

предприятия, занимающиеся производством 

древесного биотоплива. А ключевые показа-

тели функционирования, такие как количе-

ство организаций, объем отгруженной про-

дукции и производства, учитываются в 

смежных видах экономической деятельности 

(ВЭД).  

Отсутствие единой структурированной 

информации потребовало разработки алго-

ритма исследования, позволившего ком-

плексно подойти к решению поставленных 

задач (рис. 1).  

 

Рис. 1. Алгоритм исследования производства и потребления 

 древесного биотоплива в Республике Коми 

Источник: разработано автором 

 

Информационно-аналитической осно-

вой выступили материалы Министерства ин-

вестиций, промышленности и транспорта 

Республики Коми, экономических отделов 

администраций муниципальных образований, 

информация из открытых источников, дан-

ные интервьюирования руководителей пред-

приятий, нормативно-правовые документы, 

публикации в отечественных и зарубежных 

изданиях и на официальных сайтах в сети 

Интернет. 

1. Общая характеристика развития от-

расли. В 2014-2017 гг. в результате совмест-

ной работы Правительства республики и 

предприятий в процессе реализации основ-

ных задач «дорожной карты» было создано 

13 производств топливных гранул и брике-

тов с общей мощностью около 95 тыс. т в 

год, на которых занято более 130 человек. 

(табл. 1).  

Фактический объем выпуска древесно-

го биотоплива в 2016-2017 гг. по данным, 

предоставленным предприятиями, составил 

55,8 тыс. тонн, из которого 85% реализовано 

на территории региона, 11% экспортировано 

и 4% вывезено в другие субъекты России. 

1. Сбор данных из открытых источниках, запросы информации в органы власти 
муниципального и регионального уровня. 

2. Обследование предприятий. Интервъювирование руководителей организаций. 

3. Обработка данных в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel.  

4. Анализ полученных результатов. 

5. Обоснование выводов и рекомендаций.  
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Т а б л и ц а  1  

Характеристика действующих предприятий в 2016-2017 гг. 

№ Название организации Продукция 

Мощность 

тыс. т/год 

(проектная) 

Мощность 

тыс. т/год 

(фактическая) 

Число 

занятых, 

чел. 

Инвестиции, 

млн. руб. 

1 
ООО «ПечораЭнерго-

Ресурс» 
Пеллеты 18 12 12 54 

2 ООО «Азимут» Брикеты 18,04 3 16 23,4 

3 «ТБ Усть-Кулом» Брикеты 10 9 30 13,9 

4 «ИП Белый» 
Брикеты / 

Пеллеты 
11,52 11 8 35 

5 ООО «СевЛесПил» Брикеты 7,32 6,7 4 6,4 

6 ООО «Веста» Пеллеты 5,4 3 15 4,1 

7 ООО «Лес-Инвест» Пеллеты 4 3,75 16 15 

8 ООО «Гудшип» Пеллеты 3,2 1 4 3,8 

9 
«ГУФСИН, г. Сыктыв-

кар» 
Брикеты 3,38 3,1 10 7 

10 ООО «Вендинга-лес» Брикеты 3,38 1 9 7 

11 ООО «НордБери» Брикеты 3,38 0 9 7 

12 «ИП Шихсаидов Ш.А.» Брикеты 3,38 0 6 7,5 

13 ООО «Фасад плюс» Брикеты 3,24 2,31 8 2,5 

 
Итого по Коми 

 
94,78 55,86 133 186,6 

Источник: разработано автором 

 
На обеспечение внутреннего спроса 

работают 12 предприятий. Экспортируют 

древесное биотопливо два производителя 

региона. «ПечораЭнергоРесурс» 50% выпус-

каемых пеллет реализует за рубежом, а дру-

гую половину на территории Коми и «Фасад 

плюс» который весь объем вывозит в субъ-

екты России.  

2. Производственные мощности. Про-

изводство биотоплива по данным предприя-

тий, в 2016-2017 гг. оказалось значительно 

ниже проектного – 55,8 против 94,8 тыс. 

тонн. Уровень использования производ-

ственных мощностей в разбивке по предпри-

ятиям представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Использование производственных мощностей производителями 

 биотоплива Республики Коми в 2016-2017 гг.  

Источник: разработано автором 
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С одной стороны, неполное использо-

вание производственных мощностей объяс-

няется желанием собственников увеличить 

срок службы оборудования, сильно изнаши-

ваемого от эксплуатации при 100% загрузки. 

С другой стороны воздействие оказывают 

такие факторы как: локальное отсутствие 

спроса, поломки оборудования, дефицит фи-

нансовых средств, нехватка сырья и работ-

ников, сезонные колебание температуры и 

влажности. Загрузка производственных 

мощностей в среднем по отрасли за анализи-

руемый период составила около 56% и из-

менялась от 0 до 95% по предприятиям. 

Продукция всех производителей дре-

весного биотоплива республики соответ-

ствует международным стандартам качества. 

На 7 предприятиях выпускают брикеты мар-

ки «Nestro» и на 4 «RUF», соответствующих 

стандарту качества «DIN 51731», а также 

пеллеты стандарта «DNplus» тоже на 4 и 

«ENplus». 

3. Потребления древесного биотоплива. 

В отопительный сезон 2016-2017 гг. факти-

ческое потребление древесного биотоплива 

на территории РК превысило возможности 

предприятий по выпуску продукции, в ре-

зультате возник дефицит, вызвавший рост 

отпускных цен с 5 до 9 тыс. руб. за тонну 

пеллет или брикетов.  

Замена традиционных видов топлива 

(угля, мазута, электричества) в Жилищно-

коммунальном комплексе региона (ЖКХ), 

коммерческом и частном секторе на различ-

ные вида древесного биотоплива позволяет 

существенно снизить издержки на отопле-

ние, поддерживать социально приемлемые 

тарифы на тепловую энергию. Сравнитель-

ная характеристика древесного биотоплива с 

другими видами топлива представлена в 

табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительная характеристика древесного биотоплива с традиционными видами топлива 

Вид топлива 
Стоимость выработки 

тепла, руб./Гкал* 

Теплота сгорания 

МДж/кг 
КПД брутто (%) 

Газ 139,8 35-38 87,1 

Древесные гранулы / брикеты 188,7 17-20 86 

Древесная щепа, сухие опилки 221,1 10 80,5 

Дрова 251,8 4 49,5 

Торф 340,3 10 38,6 

Мазут 415,6 42 72,6 

Каменный уголь 519,7 15-25 56,1 

Электроэнергия 784,6 - 97 

Дизельное топливо 1395,1 42,5 81,6 

Источник: разработано автором 

 
Пеллеты и брикеты являются вторыми 

после природного газа по доступности стои-

мости выработки тепла для потребителя и 

третьими по коэффициенту полезного дей-

ствия. Имеют теплоту сгорания на уровне 

углей высокого качества, удобны для транс-

портировки и хранения. Одна тонна каче-

ственных топливных брикетов или гранул 

заменяют 1,3 тонны угля или 2,5 тонн дров. 

К другим их преимуществам относится 

почти полное отсутствие зольности по срав-

нению с твердыми видами топлива и выбро-

сов углекислого газа. 

Экономические и экологические выго-

ды от использования древесного биотоплива 

в ЖКХ, коммерческом секторе и частными 

домохозяйствами обуславливают стреми-

тельный рост спроса на него в развитых 

странах мира, России и РК в частности. Объ-

емы потребления древесного биотоплива в 

% соотношении коммунальной биоэнергети-

кой РК, объектами бюджетной сферы, а так-

же населением и организациями представле-

ны на рис. 3 (в % соотношении в 2016-2017 

гг).  
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Рис. 3. Объемы потребления древесного биотоплива в Республике Коми по сегментам 

Источник: разработано автором 

 

Согласно данным рис. 3 коммерческий 

сектор и население потребляют 54% реали-

зуемого на внутреннем рынке древесного 

биотоплива, что составляет почти 25,4 тыс. 

тонн в год. На коммунальную биоэнергетику 

и объекты бюджетной сферы приходится 32 

и 14% с объемами 15,2 и 6,9 тыс. тонн про-

дукции соответственно.  

По данным «Коми тепловой компа-

нии» (КТК) в отопительный сезон 2016-2017 

гг. 59 котельных предприятия в 7 районах 

республики в качестве топлива использовали 

древесное биотопливо. Из них 38 отаплива-

лись брикетами и пеллетами, потреблено 

15,2 тыс. т, и 21 – щепой и дровами совокуп-

ным объемом 108 тыс. куб. м. в год. 9 ко-

тельных снабжали теплоэнергией сугубо 

объекты бюджетной сферы (школы, садики, 

дома культуры, ФАПы) в различных муни-

ципалитетах республики. Структура распре-

деление котельных «КТК» по виду потреб-

ляемого топлива и районам РК представлена 

в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 

Распределение котельных по виду топлива 

 и районам Республики Коми, 2017 г. 

Муниципальный район 

Объекты комму-

нальной биоэнер-

гетики 

Брикеты Пеллеты Щепа Дрова 

Усть-Куломский 17 7 1 0 9 

Сыктывдинский 13 13 0 0 0 

Корткеросский 9 9 0 0 0 

Койгородский 7 5 0 1 1 

Прилузский  5 1 0 0 4 

Троицко-Печорский 3 1 0 0 2 

Удорский 3 0 0 2 1 

Ижемский 1 0 0 0 1 

Печора 1 0 1 0 0 

Итого 59 36 2 3 18 

Источник: разработано автором 

 

В 2016-2017 гг. организации и населе-

ние обеспечили самый высокий спрос на вы-

пускаемое в РК древесное биотопливо. Ком-

мерческий и частный сектора, оценив выго-

ду использования биотоплива, составляю-

щую по сравнению с электроэнергией до 4 

раз, спешно стали переоборудовать свои 

отопительные мощности на новый для себя и 

экономически эффективный вид топлива.        

За указанный период 9 из 13 ныне дей-

ствующих предприятий по переработке дре-

весных отходов реализовали на территории 

республики юридическим и физическим ли-

цам более 25,45 тыс. тонн древесного био-

топлива, из которого 66% пришлось на пел-

леты и 34% на брикеты. География и объемы 

потребления представлены на рис. 4.  

Как показывают данные 72,5% всего 

объема потребления древесного биотоплива 

коммерческим и частным сектором респуб-

лики приходится на ГО Сыктывкара, 23,6% – 

ГО Ухты и 3,9% – на муниципалитеты реги-

32% 

14% 

54% 

Коммунальная биоэнергетика 

Объекты бюджетной сферы 

Коммерческий сектор и население 
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она. За 2016-2017 гг. организации и населе-

ние ГО Сыктывкара для обеспечения себя 

теплоэнергией приобрели у предприятий 

11,5 тыс. тонн пеллет и 7,2 брикетов. Топ-

ливные гранулы в столице республики и г. 

Ухте пользуются популярностью у коммер-

ческого сектора и владельцев частных домов 

большой площади постоянного проживания.  

Брикеты, в свою очередь, за счет своей до-

ступности (возможности использования вза-

мен обычных дров) получили распростране-

ние, в основном, у владельцев загородных 

домов выходного пребывания, дачников и 

жителей муниципалитетов республики. Тер-

риториальное распределение потребления 

брикетов схоже с пеллетами: 90% приходит-

ся на ГО Сыктывкар, 9% – муниципалитеты 

республики, 1% – на ГО Ухта. 

 
Рис. 4. Объемы потребления древесного биотоплива  

субъектами Республики Коми в 2016-2017 гг.  

Источник: разработано автором 

  

В отопительный сезон 2016-2017 гг. 

спрос на топливные гранулы и брикеты со 

стороны организаций и частных домохо-

зяйств превысил возможности производите-

лей биотоплива республики, поэтому компа-

нией «Брикет-Коми» и другими поставщики 

на территорию региона было дополнительно 

ввезено до 500 тонн готовой продукции из 

соседней Кировской области. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. В исследовании «Анализ 

рынка потребления и производства древес-

ного биотоплива Республики Коми» выпол-

нено изучение особенностей развития про-

изводства топливных гранул и брикетов в 

ЛК региона. Рассмотрено потребление дре-

весного биотоплива в коммунальной био-

энергетике, бюджетной сфере, населением и 

организациями республики. 

Авторским вкладом в развитие теори-

тической и прикладной науки является алго-

ритм обследования предприятий отрасли 

биоэнергетики, возможный к тиражирова-

нию в других субъектах России, позволив-

ший на основе разрозненных данных до-

стичь целей поставленного исследования. 

Значимость выполненной работы заключает-

ся в получении объективных данных для РК 

об объемах производства и потребления дре-

весного биотоплива. Результаты исследова-

ния будут полезны госслужащим, ученым, 

преподавателям и студентам, занимающимся 

проблемами развития ЛК, в частности про-

изводством и реализацией древесного био-

топлива. Продолжением данного исследова-

ния должно стать выявления проблем и пер-

спектив развития отрасли биоэнергетики ре-

гиона.   
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Аналіз ринку споживання і виробництва деревного біопалива Республіки Коми 

У статті представлений аналіз ринку споживання і виробництва деревного біопалива Рес-

публіки Комі. Показано, що переробка деревних відходів в біопаливо є одним з ключових 

напрямків підвищення ресурсоефективності лісового комплексу Росії. Визначено, що ефек-

тивність управління галуззю біоенергетики регіону з боку органів державної влади обмежують 

проблеми, пов'язані з відсутністю в службі державної статистики даних, що характеризують ро-

звиток галузі. Для вирішення цієї проблеми в роботі запропоновано алгоритм, який дозволив от-

римати об'єктивну інформацію про розвиток галузі біоенергетики республіки. Результати до-

слідження мають важливе практичне значення для управління розвитком виробництва і спожи-

вання деревного біопалива Республіки Комі. Продовженням цього дослідження має стати вияв-

лення проблем та перспектив розвитку галузі біоенергетики регіону. 

Ключові слова: переробка відходів, деревна біопаливо, лісовий комплекс, біоенергетика. 

 

Shishelov M.A. 

Analysis of the market of consumption and production of wood biofuel of the Republic of Komi 

In the article the analysis of the market of consumption and production of wood biofuel of the Re-

public of Komi is presented. It is shown that processing of wood waste in biofuel is one of the key direc-

tions for increasing the resource efficiency of the Russian forest complex. It is determined that the effec-

tiveness of the management of the bioenergy industry by the state authorities limits the problems associ-

ated with the lack of data in the service of state statistics that characterize the development of the indus-

try. To solve this problem, an algorithm has been proposed in the work that allowed obtaining objective 

information about the development of the republic's bioenergy industry. The results of the research are 

of great practical importance for the management of the development of production and consumption of 

wood biofuel of the Republic of Komi. The continuation of this study should be to identify the problems 

and prospects for the development of the bioenergy industry in the region. 

Key words: waste processing, wood biofuel, forest complex, bioenergy. 
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НОВИНИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  

ІСПИТУ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МАГІСТРАТУРИ  

 
   

Міністерством освіти розроблений 

порядок атестації осіб, які здобуватимуть 

ступінь магістра, у формі єдиного держав-

ного кваліфікаційного іспиту. Документ, 

після його схвалення Кабінетом Міністрів, 

регулюватиме питання атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра. 

Єдиний державний кваліфікаційний 

іспит для випускників магістратури перед-

бачає стандартизований спосіб діагностики 

рівня професійної компетентності фахівця 

та готовності випускника вишу до прова-

дження професійної діяльності.. 

Такий іспит складатимуть ті випуск-

ники, які з 2018 року вступатимуть до ма-

гістратури з низки спеціальностей. Їх пе-

релік раніше ухвалив Уряд. Це, зокрема, 

всі спеціальності галузей знань «Ветери-

нарна медицина», «Охорона здоров’я», 

«Воєнні науки, національна безпека, без-

пека державного кордону», «Цивільна без-

пека», «Транспорт», а також спеціальності 

«Право», «Кібербезпека», «Атомна енерге-

тика», «Публічне управління та адмініст-

рування», «Міжнародне право». 

Передбачається, що Єдиний держав-

ний кваліфікаційний іспит дозволить за 

єдиним стандартом визначати рівень ком-

петентності випускника, його готовності 

до професійної діяльності. 

«Єдиний іспит на виході з магістра-

тури потрібен для того, щоб мати надійний 

інструмент перевірки якості освіти за так 

званими регульованими професіями. Це ті 

професії, в яких суспільство ставить особ-

ливі вимоги до підготовки фахівців, адже 

вони пов’язані з високим рівнем соціальної 

відповідальності, безпекою, міжнародними 

зобов’язаннями тощо. Наприклад, медики, 

юристи, військові, пілоти. До підготовки 

таких фахівців існують єдині стандарти, і 

держава має контролювати рівень та якість 

їх дотримання», – відзначив генеральний 

директор директорату вищої освіти та 

освіти дорослих МОН України Олег Ша-

ров. 

 
 

У запропонованому МОН України по-

рядку визначено, що іспит може проводи-

тися за різними видами завдань – тесту-

вання, завдання з розгорнутою відповіддю 

тощо, з деяких спеціальностей – за техно-

логією ЗНО. Планується, що програми 

ЄДКІ затверджуватиме МОН та публікува-

тиме на своєму сайті. 

Важливим є те, що під обов’язкову 

перевірку знань підпадають професії, 

пов’язані з високим рівнем соціальної від-

повідальності та безпекою. Тому прагнен-

ня держави більш ретельно контролювати 

рівень отриманої освіти такими фахівцями, 

сповнює віри в покращення нашого життя 

в найближчому майбутньому. 

Також у проект документа закладено, 

що інформація про результат іспиту зазна-

чається в додатку до диплома магістра та 

вноситься в ЄДЕБО. Якщо випускник неу-

спішно складе Єдиний державний кваліфі-

каційний іспит, то він може один раз по-

вторно пройти його впродовж двох років. 

У разі повторного неуспішного складання 

студент відраховується. 

Зазначимо, що в Міністерстві освіти і 

науки України затвердили порядок вступу 

в магістратуру. Згідно зі змінами, вступні 

іспити з використанням Зовнішнього неза-

лежного оцінювання складатимуть вступ-

ники на спеціальності напрямків «Гумані-

тарні науки» (крім спеціальності «Філоло-

гія"), «Соціальні та поведінкові науки», 

«Журналістика», «Право», «Сфера обслу-

говування» і «Міжнародні відносини».
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ РЕКОМЕНДУЄ
 
 

  
 

Пересадько Г.О. Маркетингові дослі-

дження ринку продукції промислових 

підприємств України: монографія /  

Г.О. Пересадько. — X.: «Діса плюс», 2015. 

— 576 с. 

 
У монографії досліджено теоретичні, ме-

тодологічні та методичні основи проведення 

маркетингових досліджень ринку продукції 

промислових підприємств. 

Викладено підходи до організації та про-

ведення маркетингових досліджень промисло-

вими підприємствами України. Послідовно ро-

зкривається сутність с кладових елементів та 

ключових напрямків маркетингових дослі-

джень та їх взаємодія із загальною системою 

менеджменту промислового підприємства. 

Для фахівців у галузі маркетингу та мене-

джменту промислових підприємств, менедже-

рів середньої та вищої ланки управління про-

мисловими підприємствами. 

Може бути корисною для викладачів, аспі-

рантів та студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, а також широкому 

колу читачів, які цікавляться питаннями марке-

тингових досліджень промислових підпри-

ємств. 

 

 
 

Регіональні кластери підприємств: 

розвиток та стратегічна координація: 

монографія / Р. А. Галгаш. — Сєвєродо-

нецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. — 344 с. 
 
У монографії представлено результати 

дослідження проблематики стратегічної коор-

динації розвитку регіональних кластерів підп-

риємств. Досліджено теоретичні основи та су-

часні уявлення щодо організації міжкорпорати-

вних відносин в регіональних кластерах підп-

риємств. Розроблено авторський методологіч-

ний підхід до діагностики стратегічної коорди-

нації розвитку регіональних кластерів підпри-

ємств. Проведено міждисциплінарні аналогії 

для ідентифікації регіональних кластерів підп-

риємств і встановлення їхніх раціональних 

меж. Обґрунтовано підхід до визначення ролі 

суб'єктів регіональних кластерів підприємств. 

Верифіковано процедуру встановлення реаль-

них і раціональних меж стратегічної координа-

ції розвитку у кластерах. Діагностовано дисфу-

нкції розвитку регіональних кластерів підпри-

ємств та розроблено напрями їх подолання на 

основі стратегічної координації. Монографія 

розрахована на вчених та фахівців-практиків у 

сфері управління регіональним розвитком та 

стратегічного управління. 

 

 

 

 



 

 

 - 129 - 

  
 

Досвід об'єднання територіальних гро-

мад на Сході України: економіко-правові 

аспекти: колективна монографія / За наук. ред. 

В. А. Устименка, І. В. Заблодської. – К.: ТОВ 

«ВІСТКА», 2018. – 210 с. 
 

У виданні висвітлено окремі аспекти про-

ведення реформи децентралізації в Україні крізь 

призму досвіду Німеччини та інших держав-

членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці 

процесів об'єднання громад у Луганській та До-

нецькій областях. Надано правову оцінку актам 

чинного законодавства України та ЄС, спрямо-

ваним на створення та розвиток об'єднаних тери-

торіальних громад. Розглянуто можливості впро-

вадження принципів сталого розвитку у процеси 

децентралізації в східних регіонах України. Про-

ведено теоретико-прикладний та емпіричний 

аналіз результатів фіскальної децентралізації, 

окреслено необхідність врахування світового 

досвіду та уникнення завищених очікувань від 

реалізації реформи. Виокремлено низку проблем, 

що стримують позитивну динаміку соціально-

економічного розвитку об'єднаних територіаль-

них громад України. Визначено можливі шляхи 

розв'язання таких проблем у сферах зайнятості й 

надання житлово-комунальних послуг. Запропо-

новано напрями подолання екологічних проблем 

об'єднаних територіальних громад та отримання 

додаткових фінансових ресурсів на їх сталий ро-

звиток. 

  

Інноваційний розвиток підприємст-

ва: навч. посіб. / А. М. Пугач, Н. І. Демчук, 

О. В. Довгаль, Л. С. Крючко, Н. В. Тягло. –  

Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2018. – 348 с. 
 

Навчальний посібник спрямований на 

формування необхідних теотеричних знань і 

набуття практичних навичок з дисципліни «Ін-

новаційний розвиток підприємства» та форму-

вання професійних компетенцій в інноваійній 

сфері.  

У навчальному посібнику послідовно ви-

кладено систему теотеричного, методологічно-

го та практичного забезпечення дисципліни 

«Інноваційний розвиток підприємства». До 

кожної теми наведено теоретичний матеріал 

для поглибленого опрацювання, питання для 

самодіагностики знань, пракутичні завдання, 

список рекомендованої літератури. 

Запропонований навчальний посібник ві-

дповідає вимогам організаії навчального про-

цесу. Рекомендуєтся для студентів вищих на-

вчальних, які навчаються за освітньо-

професійною програмою магістра за спеціаль-

ністю «Фінанси і кредит». 
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