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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В СФЕРУ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ РУСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ATTRACTION OF STRATEGIC INVESTORS IN THE ENERGY SAVING
SPHERE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Развитие общества в целом и отдельных хозяйствующих субъектов в частности,
базируется на обеспечивающем рост национального богатства расширенном
воспроизводстве материальных ценностей. Его основой являются инвестиции.
Целью написания данной научной статьи является анализ инвестиционного
потенциала в топливно-энергетической отрасли Республики Казахстан. А также
определены наиболее перспективные направления развития и производства энергетической
продукции, а также их рынки сбыта и потребления.
Ключевые слова: инвестиции, иностранный капитал, инвестор, нефть,
инвестиционные преференции.
The development of society as a whole and of individual economic entities, in particular,
based on providing the growth of national wealth expanded reproduction of material values. Its
basis is an investment.
The purpose of writing this research paper is to analyze the investment potential in the
energy sector of the Republic of Kazakhstan. Also, identify the most promising areas of development
and production of energy products and their markets and consumption.
Key words: investment, foreign capital investor, oil, investment preferences.

Постановка проблемы. Инвестиции играют важнейшую роль в
поддержании и наращивании экономического потенциала страны. Под
инвестициями понимают долгосрочные вложения капитала в объекты
предпринимательской и других видов деятельности с целью получения
дохода.[1]
Цель статьи. Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое
место в процессе проведения крупномасштабных политических, экономических
и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных
условий для устойчивого экономического роста. Приток прямых иностранных
инвестиций в Казахстан осуществляется посредством создания совместных
предприятий, дочерних предприятий, приватизации государственных
предприятий с участием иностранного капитала, передачи в управление

4

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 1

иностранным фирмам крупных промышленных предприятий и инвестирования
банковского сектора.
Как известно, главной задачей государственной инвестиционной
политики нашей страны является создание благоприятной среды для
расширения внебюджетных источников финансирования капитальных
вложений и привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций на
основе дальнейшего совершенствования нормативно-законодательной базы и
государственной поддержки эффективных инвестиционных проектов.
Существует несколько секторов экономики: разработка природных
ресурсов, инфраструктура, нефтегазовый сектор, коммуникации и информация,
которые имеют непреходящее значение для нашей страны. [2]
Эти сферы являются в настоящее время наиболее привлекательными для
инвесторов. Задача государственной политики — использование прямых
инвестиций в данные отрасли для развития сопутствующих производств,
позволяющих нарастить добавленную стоимость в исходные природные материалы. Так, добыча нефти и газа призвана стимулировать подъем
нефтехимии, производства специализированного оборудования для нефтяных и
газовых разработок, кораблестроения для транспортировки углеводородов.
Дальнейшая переработка металлических руд в Казахстане связана с созданием
новых материалов на металлической основе, развитием ресурсосберегающих,
экологически чистых производств, созданием металлопрокатывающих
миниатюрных производств на базе модульных технологий.
Результаты. В настоящее время Казахстан располагает устойчивым и
динамично развивающимся нефтегазовым комплексом, что дало стране
возможность быть в составе лидеров по добыче нефти и природного газа.
Нефтегазовая сфера стала важнейшей основой развития экономики Республики
Казахстан, являющейся базой для активной реализации стратегии
диверсификации экономики, которая принята правительством на долгосрочную
перспективу. Государственная поддержка инвестиций заключается в
предоставлении инвестиционных преференций. (гл. 3, ст. 11).
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8
января 2003 года посредством заключения контракта с уполномоченным
органом (Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан) инвесторам могут быть предоставлены следующие
инвестиционные преференции:
1) освобождение от обложения таможенными пошлинами;
2) государственные натурные гранты.
Освобождение от обложения таможенными пошлинами - при импорте
оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации
инвестиционного проекта на срок действия контракта, но не более 5 лет с
момента регистрации контракта.
Государственные натурные гранты в порядке, установленном Законом,
предоставляются
уполномоченным
органом
по
согласованию
с
соответствующими государственными органами в сфере управления
государственным имуществом и земельными ресурсами, а также местными
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 1
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исполнительными органами во временное безвозмездное пользование либо на
праве временного безвозмездного землепользования с последующей
безвозмездной передачей в собственность либо в землепользование в случае
выполнения инвестиционных обязательств в соответствии с контрактом.
В качестве государственных натурных грантов могут передаваться:
земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование,
вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы и
устройства,
транспортные
средства
(за
исключением
легкового
автотранспорта), производственный и хозяйственный инвентарь. [3]
Согласно прогнозу к 2030 году ожидается рост производства
электроэнергии до 150,2 млрд. кВт/ч, а электропотребления, в свою очередь - до
144,7 млрд. кВт.ч. Энергетический сектор республики предлагает
привлекательные возможности для инвесторов. В период с 2001 по 2012 год
доля нефтегазовой промышленности в национальном ВВП выросла с 11% до
25% [4]. Казахстан входит в двадцатку мировых лидеров по производству
первичных энергоресурсов.
Совокупный объем извлекаемых запасов топливных ресурсов (нефть, газ,
уголь и уран) Казахстана составляет порядка 34,9 млрд. тонн нефтяного
эквивалента (т.н.э.).
В структуре извлекаемых природных энергоресурсов Казахстана
основную долю составляют запасы угля и урана (46% и 30% соответственно),
при этом на углеводороды приходится в сумме до 25%.
Наибольший объем экспорта в энергетическом эквиваленте приходится
на уран (255,8 млн. т.н.э. или менее $2,5 млрд.), а в стоимостном – на нефть
(79,2 млн. т.н.э. или $56,4 млрд.) [4].
По объему потребления первичных энергоресурсов (далее ПЭР)
Казахстан находится на 34 месте в мире.
При совокупном объеме экспорта энергоресурсов в 354,6 млн. т.н.э. (2,8%
от мирового потребления ) объем внутреннего потребления составляет 62,57
млн. т.н.э. (0,6% от мирового потребления). В республике наблюдается
устойчивая тенденция роста энергопотребления (на 30% за 10 лет в т.ч. с
учетом кризисного периода). На энергетический сектор приходится 47,7 % от
общего потребления ПЭР.
На казахстанском рынке уже давно работают многие международные
игроки, включая американские энергетические корпорации Chevron и
ExxonMobil, британские BG Group и Royal Dutch Shell, итальянскую ENI,
французскую Total и китайскую CNPC.
Рост экспортных мощностей нефтепроводной системы РК в основном
обеспечен компанией АО «КазТрансОйл», которая разработала, реализовала и
ввела в эксплуатацию ряд крупных международных проектов: нефтепровод
КТК, Кенкияк-Атырау, Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь. Кроме этого,
подписаны
долгосрочные
межправительственные
соглашения
по
транспортировке и поставке нефти в Россию, Беларусь, Украину и другие
страны. Казахстанская нефть транспортируется по целому ряду направлений —
транзитом через Российскую Федерацию в Китай, а также через Каспий в Баку,
6

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 1

далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан-Черное море. Одним из
важнейших партнеров является Китайская Народная Республика. Реализация
проекта нефтепровода Казахстан- Китай решает вопрос энергетической
безопасности для РК в части поставок нефти на собственные
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Павлодаре и Шымкенте.
Увеличение добычи нефти в 2020 г. до уровня 130 млн т требует роста
суммарных экспортных мощностей с текущих 70 млн т до 120 млн т в год, т.е.
более чем на 70 %. В связи с этим АО «КазТрансОйл» для расширения и
диверсификации экспортных мощностей в качестве стратегических целей на
долгосрочную перспективу прилагает усилия для разработки и реализации
следующих мер:
1) расширение пропускной способности нефтепровода КТК к 2020 г. до
67 млн т в год;
2) расширение пропускной способности нефтепроводной системы
Казахстан-Китай в 2020 г. до 20 млн т в год;
3) реализация в 2016-2018 гг. проекта Казахстанской Каспийской
системы транспортировки (ККСТ).
Нефтегазовая отрасль республики явилась одним из пионеров по
реализации
Стратегии
инновационно-индустриального
развития
по
количественному и качественному расширению доли отечественных
производителей и сервисных служб в добывающих отраслях. Это прорывная
инициатива, способная в корне изменить сложившуюся сырьевую
направленность экономики, переориентировав ее в русло экономики знаний,
передовых технологий и высокопроизводительного труда.
В новой редакции Закона РК «О недрах и недропользовании» широко
представлены обязанности недропользователей в части порядка приобретения
товаров, работ и услуг, использования высоких технологий, несения затрат на
научные исследования и поддержки казахстанских производителей. [3]
Эти положения принуждают иностранного инвестора приобретать
промежуточную продукцию, включаемую в их производственный процесс от
местных производителей. Таким способом правительство пытается добиться
увеличения добавленной стоимости в производственном секторе, т.е. вовлечь
как можно больше отечественных предприятий в производственный процесс.
Однако иностранные предприятия по-прежнему с неохотой выбирают
казахстанское содержание, в сфере недропользования оно не превысило 27 %,
или 697 млрд тг из 2,5 трлн. Остальные 73 % составил импорт.
По данным Министерства индустрии, общие геологические запасы углей
Казахстана оцениваются в 150 млрд. тонн.
Балансовые запасы составляют 33,6 млрд. тонн, в том числе каменных
углей - 21,3 млрд. тонн, бурых углей - 12,3 млрд. тонн [4].
Сегодня угольная промышленность обеспечивает выработку 74%
электрической энергии, которая производится в республике.
Вместе с тем, общий объем инвестиций в угольную отрасль за
предстоящее десятилетие составит около 614 млрд. тенге [5].
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Для обеспечения дальнейшего развития экономики РК до 2030 года
необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих
мощностей и ввести новые генерирующие мощности.
До 2030 года необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию
существующих мощностей в объеме 7 ГВт и ввести новые генерирующие
мощности в объеме 14 ГВт.
Следует отметить, что с учетом обязательств по Киотскому протоколу,
реализации энергоэкологической стратегии для ввода новых мощностей
требуется привлечение новых технологий и уделение должного внимания
вопросам экологии.
Кроме того, для обеспечения энергобезопасности оптимальная доля
маневренных источников должна составлять не менее 20% от общего объема
генерации, для этого предусмотрено строительство газотрубинных и
газопышневых станций, а также перевод ряда действующих станций на
парогазовый цикл.
Проект Программы развития электроэнергетики предусматривает
строительство новых ТЭС в перспективе до 2030 года практически во всех
крупных регионах страны.
В качестве конкретных мер выполнения данных мер реализуются
следующие проекты: строительство Мойнакской ГЭС на реке Чарын,
Балхашской ТЭС, энергоблока на Экибазстусской ГРЭС-2, реконструкция
Сырдарьинской ГЭС.
В целом, по проекту предусмотрена модернизация 6 крупных
энергообъектов и ввод в эксплуатацию 19 новых энергообъектов с объемом
инвестиций 5,5 трлн. тенге[4].
Для реализации данной программы необходимы меры государственной
поддержки, связанные с законодательством о рынке мощности,
совершенствованием тарифной методологии, бюджетной инвестиции
государственной гарантии и поручительства.
Реализация намеченных планов в комплексе мер по поручению
энергоэффективности
энергетики
позволит
осуществить
программу
правительства по индустриальному прорыву, привлечь новые технологии,
обеспечить опережающий рост электроэнергетики для поддержания
устойчивого роста экономики страны.
В Послании народу Казахстана президент Н.А.Назарбаев дал поручение
Правительству найти пути решения проблемы энергодефицита и избавить от
энергозависимости южные регионы страны. А также несколько других
проблем: во-первых, это загрязнение окружающей среды, вызванное наличием
большого количества пробуренных нефтегазовых скважин, многие из которых
не эксплуатируются и законсервированы. Углеводороды просачиваются в море,
загрязняя его.
Вторая проблема — сейсмика региона. Так, настораживают результаты
сейсмографии Института океанологии Российской академии наук в районе
Актау, проведенной в 2010 г. Всего было зарегистрировано 45 удаленных
сейсмических событий, происходивших на расстоянии 250-600 км от места
8
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реализации. За время исследований зафиксировано три землетрясения
умеренной силы в акватории Южного Каспия — у побережья ИранаАзербайджана.
На
основании
имеющихся
слабых
сторон
инвестиционной
привлекательности республики предложены следующие меры раскрытия
потенциала Казахстана:
I. Внешние коммуникации. Хотя некоторые меры уже приняты,
Правительство может сделать еще очень многое, чтобы восполнить
существенный пробел в информации о сильных сторонах Казахстана,
например, через постоянный и конструктивный диалог с иностранными
инвесторами, а также организацию спортивных и культурных мероприятий.
II. Развитие высокотехнологичных секторов. Для того чтобы обеспечить
переход к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и снизить
зависимость от природных ресурсов, необходимо развитие и повышение
конкурентоспособности высокотехнологичных и несырьевых секторов.
III. Устранение региональных диспропорций с помощью повышения
инвестиционной привлекательность других регионов. Необходимо попытаться
разработать планы развития отстающих регионов с учетом их конкурентных
преимуществ, отраслевой структуры и имеющихся в наличии трудовых
ресурсов. Также, преодоление экономической неоднородности регионов
потребует развития социальной инфраструктуры и системы здравоохранения.
IV. Улучшение условий ведения бизнеса за счет повышения прозрачности
и предсказуемости нормативно-правовой среды, инвестирования в
инфраструктуру и проекты по развитию городов.
V. Стимулирование инноваций за счет развития кадрового потенциала и
предпринимательства, разработки дополнительных стимулов для компаний,
ведущих деятельность в инновационных и наукоемких секторах, и повышения
качества образования и подготовки по специальностям, связанным с новыми
технологиями. [6]
Выводы. Таким образом, нами была сделана попытка определить и
выявить основную цель политики привлечения иностранных инвестиций - это
преодоление экономической отсталости, обеспечение высокого качества жизни
населения страны на основе использования зарубежных капиталов в
модернизации и структурных преобразованиях национальной экономики.
Несмотря на различия в целях и задачах инвестиционных стратегий,
обусловленные различными характеристиками самих компаний, важным
элементом стратегического планирования каждой компании является
увеличение объема капиталовложений и инвестиций, направленных на
увеличение уровня добычи и доказанных запасов компании за счет вложения
дополнительных средств в развитие новых технологий и геологоразведку, а
также в улучшение финансовых показателей компании.
Преимуществом
национальных
нефтяных
компаний
является
относительная открытость доступа финансовым средствам материнской
компании АО «КазМунайГаз».
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Прирост добычи и дальнейшая разработка крупнейших месторождений
республики (Карачаганак, Кашаган и Тенгиз) станут залогом будущих успехов
страны.
Такие прогнозы подтверждает Международное энергетическое агентство,
которое ожидает, что Казахстан войдет в десятку крупнейших мировых
экспортеров нефти и газа к 2020 году.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
MONEY-AND-CREDIT SAFETY AS CONSTITUENT OF FINANCIAL
SAFETY OF THE STATE
Досліджено теоретичні аспекти категорії «грошово-кредитна безпека держави» та
проаналізовано її сучасний стан. Запропоновано розглядати грошово-кредитну безпеку як
систему, якій притаманне логічне об'єднання елементів, при якому кожен виконує тільки
йому притаманні функції. Було використано метод побудови таксономічного показника для
розрахунку інтегральних показників грошово-кредитної безпеки у динаміці. Виявлені
найбільші загрози фінансовій безпеці в грошово-кредитній сфері та запропоновані заходи
щодо підвищення її рівня.
Ключові слова: грошово-кредитна безпека, монетизація, загрози, грошові агрегати,
індикатори стану безпеки.
Исследовано теоретические аспекты категории «денежно-кредитная безопасность
государства» и проанализировано её современное состояние. Предложено рассматривать
денежно-кредитную безопасность, как систему, которой присуще только ему
свойственные функции. Было использовано метод построения таксономического
показателя для расчёта интегральных показателей денежно-кредитной безопасности в
динамике. Выявлены наибольшие угрозы финансовой безопасности в денежно-кредитной
сфере и предложены мероприятия по повышению её уровня.
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Ключевые слова: денежно-кредитная безопасность, монетизация, угрозы, денежные
индикаторы, индикаторы состояния безопасности.
In the article were investigated the theoretical aspects of the category "monetary security of
the state" and was analyzed its current state. It was suggested to consider monetary security as a
system, which is inherent only to it inherent function. For calculation of integrated indicators of
monetary security dynamics were used a method of taxonomic index. Were identified the greatest
threats to the financial security in the monetary sphere and proposed measures to improve its level.
Key words: money-and-credit safety, monetization, threats, money indicators, security status
indicators.

Постановка проблеми. Події останніх років показали, наскільки
значущим є питання забезпечення фінансової безпеки держави. Від успішності
реалізації цього завдання багато в чому залежить не тільки стійкість
економічного розвитку держави, а й її суверенітет і в кінцевому підсумку –
його територіальна цілісність. Саме реалізована державою грошово-кредитна
політика складає основу фінансової системи держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовій безпеці держави
присвячені праці багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Однак,
приймаючи до уваги значну кількість досліджень, мусимо зазначити потребу в
подальшому дослідженні даної тематики, тому що на теперішній час не має
єдиного визначення поняття фінансової безпеки держави та не повною мірою
досліджено її складові. Вагомий внесок належить таким вченим, як О.І.
Барановський [1], М.М Єрмошенко [2], А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк [3], В.Т.
Шлемко, І.Ф. Бінько [4], Губський Б.В. [5] , В.І Савицька [6], Власюк О.С. [7] та
інші.
Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів категорії
«грошово-кредитна безпека держави» як складової фінансової безпеки, а також
розробка пропозицій щодо підвищення рівня грошово-кредитної безпеки
України.
Виклад основного матеріалу. Дослідження теоретичних аспектів
категорії «грошово-кредитна безпека держави», доцільно розпочати з
ознайомлення з поняттям «фінансова безпека держави».
В економічній літературі існують різні підходи щодо визначення
сутності фінансової безпеки держави. Перший підхід ґрунтується на понятті
«захищеність» [1, 3], другий – на понятті «стан» [2, 4, 5], а третій підхід
визначає фінансову безпеку через поняття «стабільність» [7 ].
У Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України від 02.03.2007
р. міститься дуже схоже визначення: “Фінансова безпека – це такий стан
бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових
ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання ” [8].
У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної
безпеки України від 29.10.2013 р., які замінили попередню методику,
визначення фінансової безпеки оновлено: “Фінансова безпека – це стан
фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови
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для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її
стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для
збереження цілісності та єдності фінансової системи країни” [9].
З останнім визначенням можна погодитися лише з поправкою на те, що
фінансова безпека держави не просто стан, а динамічний стан.
Грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної системи,
який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних
ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та
підвищення реальних доходів населення [8].
Грошово-кредитна безпека – це стан грошово-кредитної системи, що
забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними
кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення
економічного зростання національної економіки [9].
На наш погляд попереднє визначення грошово-кредитної безпеки було
біль конкретним і детальним, а друге є досить «розмитим». Спробуємо
грошово-кредитну безпеку представити як систему. Система це таке логічне
об'єднання елементів, при якому кожен виконує тільки йому притаманні
функції. Будь-яка система складається як мінімум з двох елементів – суб'єкта та
об'єкта управління.
В самому загальному вигляді предметом грошово-кредитної безпеки є
управління ризикам у грошово-кредитній сфері, що викликані певними
чинниками. У більш конкретній формі ця діяльність передбачає заходи щодо
виявлення чинників, які є джерелами небезпеки, ідентифікація загроз та їх
джерел, моніторинг розвитку загроз та наслідків, удосконалення нормативної
бази, організаційної структури, створення моделей захисту і здійснення заходів
[10].
Об’єктом безпеки грошово-кредитної системи є грошово-кредитна
система у цілому та її окремі елементи: грошова одиниця, горошок-кредитні
відносини, організаційні механізми, грошова-кредитна політика, нормативна
база тощо. Суб’єктами безпеки грошово-кредитної системи виступають поперше, державний регулятор грошово-кредитної системи – центральний банка,
по-друге, банки і фінансові установи, по-третє, домогосподарства і фізичні
особи.
В самому загальному вигляді предметом грошово-кредитної безпеки є
управління ризиками у грошово-кредитній сфері, що викликані певним
чинниками. У більш конкретній формі ця діяльність передбачає заходи щодо
виявлення чинників, які є джерелами небезпеки, ідентифікація загроза та їх
джерел, моніторинг розвитку загрози та наслідків, удосконалення нормативної
бази, організаційної структури, створення моделей захисту і здійснення заходів.
Так згідно [11, с. 109], можна виділити три принципи системного підходу:
– цілісність (характеристика – самої системи не зводиться до суми
характеристик її елементів);
– структурність (можливість опису системи через встановлення зв’язків і
стосунків її елементів);
– ієрархічність (підпорядкованість її елементів ).
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Ефективність роботи даної системи можна буде спостерігати по динаміці
інтегрального показника. Для цього використаємо метод побудови
таксономічного показника грошово-кредитної безпеки України.
У табл. 1 наведені відносні показники грошово-кредитної безпеки
України за 2011-2015 рр.
Таблиця 1
Загальні показники грошово-кредитної безпеки України за 2010-2014 рр.
Показник
Відношення обсягу грошового
агрегату М3 до ВВП (рівень
монетизації), %
Відношення ВВП до обсягу
грошового агрегату М2
(швидкість обігу), кількість
обертів
Обсяг готівки, % до ВВП
Рівень інфляції, %
Питома вага довгострокових
кредитів у загальному обсязі
кредитів, наданих комерційними
банками, %
Рівень середньої процентної
ставки кредитів комерційних
банків відносно інфляції, %

Оптимальне
значення

2011

2012

Рік
2013

2014

2015

не менше 50

53

55

62

61

58

не більше 2

1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

не більше 4
не більше 107

14,8
104,6

14,4
99,8

16,2
100,5

18
124,9

21
143,3

не менше 30

25

22

19

21

22

15,4

12,6

14,5

16,8

18,2

Як видно із даних представлених у таблиці даних рівень монетизації
економіки України має чітку тенденцію до зростання, що в цілому можна
охарактеризувати як позитивне явище і засвідчувати підвищення ефективності
функціонування грошово-кредитного сектора. Але в цілому його рівень
залишається достатньо низьким і свідчить про демонетизацію економіки.
Швидкість обігу обчислюється як відношення ВВП до обсягу грошового
агрегату М2 [1]. Незважаючи на сталу тенденцію до уповільнення швидкості
обігу готівкової маси, значення показників впродовж аналізованого періоду
знаходяться в межах критичних значень і мають такі негативні наслідки:
скорочуються можливості збільшення валютних резервів держави;
збільшується обсяг готівкової маси, яка обертається поза банківськими
установами.
Обсяг готівки у відсотках до ВВП відображає питому вагу грошових
ресурсів, які обслуговують економічний оборот та є засобом платежу фізичних
та юридичних осіб. Зростання даного показника можна розглядати як
позитивне явище в економіці країни лише за умов помірних інфляційних
чинників. Враховуючи випереджаючі темпи інфляції в економіці України,
зростання грошової маси є свідченням її знецінення.
Рівень інфляції в Україні в 2014 році перевищив всі допустимо
встановлені межі і призвів до порушення принципу справедливого розподілу
благ і послуг у суспільстві.
Протягом аналізованого періоду значення питома вага довгострокових
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кредитів навіть не відповідає нормативам критично мінімального розміру 30%,
що сигналізує про суттєві загрози розвитку реального сектора економіки [1]. Це
є наслідком низького рівня капіталізації банківського сектора
Низький рівень капіталізації банків означає надмірну концентрацію
ризиків у банківський діяльності, обмеження асортименту фінансових послуг та
збільшення затрат на їх надання. Втрата капіталу робить неможливим
функціонування банку i може призвести до його банкрутства [12].
Ринкова трансформація економіки України в усіх сферах діяльності, в
тому числі банківській, пов’язана зі значними труднощами і суперечностями.
Переважної частини невдач, які виникають при цьому, можна було б уникнути
за наявності своєчасної та достатньої інформації про механізм формування
банківських ризиків [13].
Дані таблиці свідчать про сталу тенденцію до зростання рівня
середньозваженої процентної ставки протягом аналізованого періоду і можуть
бути пов’язані із девальвацією гривні та інфляційними процесами в країні.
Надмірна питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси є
основною загрозою у грошово-кредитній сфері України. Висока частка готівки
(26%) свідчить про недовіру до банківської системи, а саме – про існування
суттєвих загроз, які пов’язані із заощадженням грошей у банках.
Розрахуємо інтегральні показники грошово-кредитної безпеки у динаміці.
Для цього використаємо метод побудови таксономічного показника.
Розраховані значення коефіцієнта таксономії за 2011-2015 рр. для
грошово-кредитної безпеки приведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Значення коефіцієнта таксономії грошово-кредитної безпеки
за 2011-2015 рр.
Рік
2011
2012
2013
2014
2015

Коефіцієнт
таксономії (Ki)
0,16
0,3
0,44
0,31
0,07

Проміжні розрахунки
di
0,84
0,70
0,56
0,69
0,93

Ci0
0,51
0,43
0,34
0,42
0,57

С0

S0

C0

0,45

0,08

0,61

Отже, серед основних загроз грошово-кредитної безпеки можна виділити
наступні:
– надмірно високі ставки по кредитах;
– надмірну питома вага готівки у загальному обсязі грошової маси;
– висока й особливо нестабільну інфляцію.
Таким чином, основними напрямами вдосконалення механізму
забезпечення належного рівня фінансової безпеки у сфері грошово-кредитної
політики є:
– зменшення питомої ваги готівкових коштів у загальному обсязі
грошової маси, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню обсягів тіньової
економіки;
– підвищення стабільності грошової одиниці, застосовуючи інструменти
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монетарної політики таким чином, щоб забезпечити стабільність попиту на
гроші, та не призвести до значного підвищення цін;
– зниження рівня доларизації економіки;
– доведення до адекватних розмірів відсоткових ставок за кредитами;
– забезпечення прогнозованості динаміки обмінного курсу національної
валюти;
– забезпечення контролю за дотриманням основних параметрів грошовокредитної політики на певний рік.

Рис. 1. Динаміка коефіцієнта таксономії грошово-кредитної безпеки
за 2011-2015 рр.
Для ефективного функціонування кредитного ринку необхідна стабільна
економічна ситуація в країні, наявність розвиненої інфраструктури та
ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської
системи і захист інвесторів [14].
Обов'язковою умовою ефективності і самої фінансової системи, і
інститутів, що забезпечують її безпеку, виступає адекватна їх об'єктивним
потребам нормативно-правова база [15].
Висновки. Ефективність функціонування держави обумовлена високим
рівнем її фінансової безпеки. На підставі аналізу, фінансова безпека країни
перебуває під загрозою такої підсистеми як грошово-кредитна. Саме тому
необхідно впровадити дієві заходи, які спрямовані на усунення недоліків та
визначення пріоритетних напрямків щодо розробки єдиної стратегії
забезпечення фінансової безпеки грошово-кредитного ринку.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF AGRICULTURAL
ENTERPRISE PRODUCTION STOCKS
Розглянуто особливості організації управлінського обліку виробничих запасів
сільськогосподарського підприємства у структурній схемі інформаційних потоків облікової
інформації.
Побудовано
модель
визначення
оптимальної
величини
запасів
сільськогосподарського підприємства. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку об’єму
продажу та розміру виробничих запасів сільськогосподарського підприємства.
Ключові слова: виробничі запаси, інформаційна система, оптимальна величина
партії закупівлі, цикл замовлення
Рассмотрены особенности организации управленческого учета производственных
запасов сельскохозяйственного предприятия в структурной схеме информационных
потоков учетной информации. Построена модель определения оптимальной величины
запасов сельскохозяйственного предприятия. Проведен корреляционный анализ взаимосвязи
объема продаж и размера производственных запасов сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: производственные запасы, информационная система, оптимальная
величина партии закупки, цикл заказа.
The presented work examines peculiarities of the management accounting of agricultural
enterprise productions stocks within the structural scheme of data stream of accounting
information. A model for defining the optimal value of stock reserves for agricultural enterprise is
developed. The paper provides a correlation analysis for the interrelation between the sales volume
and the volume of production stocks of the agricultural enterprise.
Keywords: production stocks, information system, economic order quantity, order lead-tim
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Сільське господарство є
однією з найважливіших галузей економіки – задовольняє потреби населення
та забезпечує матеріальними ресурсами інші галузі економіки. Ця галузь є
історично-традиційною для України та налічує тисячолітню історію. Сільське
господарство України забезпечує 11,37 % валової доданої вартості [2]. В
умовах мінливого зовнішнього середовища, інтеграції до світового
економічного простору, посилення процесів глобалізації, розвиток аграрного
сектора економіки є надзвичайно важливим і перед сільськогосподарською
галуззю постають нові проблеми, від оперативності та ефективності вирішення
яких залежать подальші перспективи її розвитку. Формування ефективної
організації бухгалтерського обліку дозволить отримати об’єктивну, релевантну
інформацію, що є підґрунтям для прийняття управлінських рішень задля
максимізації прибутку. Особливу роль при цьому відіграє організація
управлінського обліку виробничих запасів, яка обумовлена, насамперед:
наявністю перманентного дефіциту оборотних коштів, недосконалістю
логістики зберігання, неадаптованістю вітчизняної сільськогосподарською
продукцією до умов міжнародного ринку, невідповідністю вимогам щодо
якості та безпечності сировини та харчових продуктів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями організації
бухгалтерського обліку виробничих запасів (методично-організаційними
проблемами вибуття, списання товарно-заготівельних витрат тощо) займалося
багато українських вчених. Так, Олійник Т.О та Дем’яненко І.С. [6]
досліджували проблему вибуття запасів для цілей управлінського обліку та
дійшли висновків, що найбільш простим у застосуванні і дієвим для надання
інформації в управлінських цілях є метод середньозваженої собівартості, який
практично повністю виключає можливість маніпуляції обліковими записами.
Пошуком новітніх методів вибуття запасів в системі управлінського обліку
займалася О.В. Лишиленко [5]: використання на практиці тільки традиційних
методів оцінки вибуття виробничих запасів в системі управлінського обліку не
повною мірою забезпечує керівництво підприємств необхідною інформацією в
системі оптимізації ціноутворення на власну продукцію, роботи та послуги,
визначення точки беззбитковості. Тому автором пропонуються додатково
використовувати два методи оцінки вибуття виробничих запасів: найменшої
собівартості запасів (скорочено ЧІФО) та найбільшої собівартості запасів
(скорочено ЕІФО). Принципово протилежної точки зору дотримуються
Ю.В. Гончаров та І.В. Кравченко [1, с. 52]: скасування методу ЛІФО в Україні
було дещо передчасним у зв’язку з тим, що використання цього методу на
практиці забезпечує відображення реальної вартості запасів саме в умовах
нестабільності економіки. Сидоренко І.В. та Сопільник А.О. [7] пропонують
при відсутності інформації про чисту вартість реалізації кожного конкретного
номенклатурного номеру запасів застосовувати розрахунок резерву списання
відповідно до рівня оборотності, при цьому виділяють 4 класи. У своєї
монографії Кулик В.А. детально дослідила особливості запасів як елементу
20

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 1

облікової політики [4]. Усе все це свідчить про актуальність теми, а відтак
зумовило вибір напряму дослідження в науковому та практичному аспектах.
Метою роботи є дослідження особливостей організації управлінського
обліку виробничих запасів сільськогосподарського підприємства у структурній
схемі інформаційних потоків облікової інформації.
Результати
дослідження.
Структура
інформаційної
системи
сільськогосподарських підприємств щодо стану запасів передбачає розподіл
аналітичних функцій та формування інформації між виконавцями кожного
відокремленого
самостійного
підрозділу.
Оптимально
сформована
інформаційна система дозволяє скоротити потік інформації, зосередити увагу
управлінського персоналу на ключових моментах господарської діяльності.
Процес управління будь-якою економічною системою складається з
прийняття рішень і здійснення заходів щодо виконання. Управлінське рішення
являє собою вибір мети і способу її досягнення, а також певного варіанта дій
[3].
За допомогою інформації реалізується зв'язок між керованими частинами
системи управління. Процес управління полягає в обміні інформацією між
суб’єктом, об’єктом управління та зовнішнім середовищем. В рамках економіки
країни діяльність кожної господарської одиниці спрямована на досягнення
прибутку чи певної суспільної мети. Інформація, що йде «знизу–догори»,
розрахована на одержання потрібних необхідних облікових даних.
Для ефективного управління виробничо-економічною системою на
сільськогосподарському підприємстві необхідно організувати систематичне
надходження інформації, насамперед, облікової, що представляє собою 3-х
рівневу ієрархічну систему (рис. 1): A,B,C. На рівні А формується первинна
інформація: організовується процес збору інформації з усіх підрозділів
(виявлення, вимірювання, реєстрація). Рівень В – це перетворення первинної
інформації: спостерігаються потоки планової, нормативної, статистичної,
бухгалтерської, оперативної інформації (накопичення, узагальнення, зберігання
та передача інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень). Зберігання та передача інформації щодо
діяльності підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам та кінцевий
аналіз вторинної інформації з метою прийняття управлінських рішень –
відбувається на рівні С.
Для реалізації структурної схеми інформаційних потоків облікової
інформації щодо виробничих запасів на сільськогосподарському підприємстві
необхідно формування інтегрованої системи фінансового та управлінського
обліку – у розпорядчому документу про облікову політику повинні бути
передбачені елементи управлінського обліку. Полянська О.А. зазначає, що
система управлінського обліку є дієвою інформаційною системою, яка
забезпечує управління необхідною інформацією та інтегрує традиційні методи
обліку, аналізу, нормування, планування і контролю та являє єдину систему
отримання, обробки інформації та прийняття на її основі управлінських рішень
[7].
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Ключовими аспектами управлінського обліку виробничих запасів
сільськогосподарського підприємства є: досягнення за кожною групою запасів
оптимального рівня запасів, що дозволяє мінімізувати витрати на постачання та
зберігання запасів і водночас максимально задовольняє попит на них [4];
оптимальний розмір виробничих запасів впливає на забезпечення доцільного
об’єму продажу готової продукції, і як наслідок, – на збільшення точки
беззбитковості, операційного важеля, маржинального прибутку та ін.
Внутрішні користувачі управлінської
інформації: органи управління
підприємством

Зовнішні користувачі звітної
інформації

Рівень А

Фінансова, статистична, податкова звітність

Управлінська звітність

Рівень В

Плановоекономічний відділ

Централізована
бухгалтерія

Фінансовий відділ

Рівень А

Структурні підрозділи

Відділ
тваринництва

Відділ
рослинництва

Бригади, зміни

Допоміжні відділи
(транспортний, заготівельний,
ремонтний)

Бригади, зміни

Рис. 1. Структурна схема інформаційних потоків облікової інформації за
принципом «знизу-догори» для суб’єкта господарювання
сільськогосподарської галузі
Джерело: авторська розробка

показників, що визначаються при CVP-аналізу як елементу методу
управлінського
обліку.
Управлінський
облік
виробничих
запасів
сільськогосподарського підприємства передбачає визначення ключових
параметрів (рис. 2): рівень мінімального та максимального запасів, оптимальна
величина партії закупівлі, цикл замовлення.
На
протязі
дослідження
дана
модель
апробована
для
сільськогосподарського підприємства на прикладі ТОВ «Ранет». Визначимо
останній етап – аналіз взаємозв’язку об’єму продажу та розміру виробничих
запасів. Дослідимо гіпотезу, що існує взаємозв’язок об’єму продажу та
22
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розміром виробничих запасів сільськогосподарського підприємства на прикладі
ТОВ «Ранет». Вихідні дані для розрахунку моделі – дані про об’єми продаж за
2016 рік.
Асортимент виробничих запасів підприємства
АВС – аналіз

XYZ – аналіз

Інтеграція АВС-аналізу та XYZ-аналізу
Аналіз складських
потужностей

Аналіз грошових
можливостей

Аналіз витрат

Проектування рішень щодо оптимізації запасів:
система «точно в час»; система з фіксованим розміром замовлення;
система з фіксованою періодичністю замовлення; інтегрована система

Аналіз взаємозв’язку об’єму продаж та розміру виробничих запасів

Рис. 2. Модель визначення оптимальної величини запасів
сільськогосподарського підприємства
Джерело: удосконалено на підставі [7]

Аналіз здійснимо за допомогою MS Excel, результати занесені у табл. 1.
Таблиця 1
Результати здійснення кореляційного аналізу

Коефіцієнт кореляції
R
R2
tдов
Розраховані для вихідних показників продажів
Виробничі запаси
0,611 0,374 5,350
Асортимент
0,756 0,571 8,000
Кількість
0,497 0,247 3,966
Розраховані для індексованих показників продажів
Виробничі запаси
0,047 0,002 0,323
Асортимент
-0,100 0,010 -0,695
Кількість
0,014 0,000 0,094

tкр

Dел

2,021
2,021
2,021

0,036
13,39
1,299

2,021
2,021
2,021

0,003
-2,00
0,040

Умовні позначення з таблиці 1: коефіцієнт кореляції R, коефіцієнт
детермінації R2, критерій довіри tдов, критерій довіри tкр, коефіцієнт еластичності
Dел . Побудуємо корелограми (рис. 3-5) взаємозв’язку: об’єму продаж та
вартості виробничих запасів, об’єму продаж та асортименту виробничих
запасів, об’єму продаж та кількості виробничих запасів.
Отже можливо зробити висновки: виявлена статистично помітний зв'язок
між поточною величиною виробничих запасів, їх кількістю і об’єму продаж на
ТОВ «Ранет». Найбільш сильний зв'язок об’єму продаж проявляється в зв'язку з
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широтою асортиментного ряду. Однак, після фільтрації сезонного фактора,
впливу декади і дня тижня, ці зв'язки практично зникли.

Рис. 3. Корелограма об’єму продаж та вартості виробничих запасів
ТОВ «Ранет», період розрахунку 04.01.16-26.10.16

Рис. 4. Корелограма об’єму продаж та асортименту виробничих запасів
ТОВ «Ранет», період розрахунку 04.01.16-26.10.16
Таким чином, можна зробити висновок, що спостерігається залежність
пов'язана тільки з роботою логістичних служби, яка здійснює поповнення
складських запасів відповідно до майбутнього сезону (тобто не продажі
залежать від складу, а склад залежить від очікуваних продажів). Загалом, є
зворотний зв'язок, але немає прямої.
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Висновки та пропозиції. На рівні підприємства виробничі запаси
являють собою один із чинників, що визначають політику підприємства та
впливають на рівень ефективності його функціонування.

Рис. 5. Корелограма об’єму продаж та кількості виробничих запасів
ТОВ «Ранет», період розрахунку 04.01.16-26.10.16
Проте більшість сільськогосподарських підприємств не приділяють
належної уваги питанням управління виробничими запасами, що призводить до
недооцінки майбутньої потреби в наявних запасах, унаслідок чого суб’єкти
господарювання змушені нести додаткові витрати. Визначення елементів
облікової політики управлінського обліку щодо виробничих запасів повинен
ґрунтуватися на результатах інтеграції АВС-аналізу та ХYZ-аналізу,
дослідження складських та фінансових можливостей сільськогосподарського
підприємства. Проведені аналітичні роботи повинно бути спрямовані на
обґрунтування рішень щодо оптимізації виробничих запасів та вибору
ефективної системи управління запасами.
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3.
4.
5.
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ФАКТОРИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ)
FACTORING AS A CURRENT TOOL OF CRISIS
(FUTURE DEVELOPMENT)
В кризисные ситуации экономики, хозяйствующие субъекты испытывают дефицит
источников финансовых ресурсов, поскольку коммерческие банки ограничиваются в
кредитовании их. Кризисные ситуации вынуждают предприятий, компаний искать новые
пути решения данной проблемы. Одним из решений является применение факторинговых
услуг. Сегодня факторинговые услуги являются актуальной и востребованной услугой - все
больше предприятий внедряют и используют механизм факторинга для осуществления
расчетов
с партнерами. Практика западных стран доказывает эффективность
факторинга, даже в определенных секторах экономики вытеснил традиционные услуги
кредитования. Во многих стран факторинг стал одним из основных инструментов
финансирования предпринимательства. В Казахстане же факторинг как инструмент
финансирования бизнеса только начинает развиваться и завоевывать свою долю на
финансовом рынке. В данной статье определены особенности факторинговых услуг,
проведен анализ состояния факторингового рынка Республики Казахстан и определены
проблемы и перспективы развития.
Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, факторинговый оборот,
рынок факторинговых услуг, факторинговая компания, малый и средний бизнес
In crisis situations of economy economic agents experience sources shortage of financial
resources, as long as commercial banks are limited in lending. Crisis situations force enterprises,
companies seek new ways to solve this problem. One of solutions is an application of factoring
services. Today, it is relevant and essential - more and more companies implement and use
factoring mechanism for settlements with partners. Practice of western countries proves factoring
efficiency, even in certain sectors of economy has replaced traditional lending services. In many
countries factoring has become one of major instrument for financing business. In Kazakhstan,
factoring as tool of «business' financing» only have began to develop and win their share on
financial market. In this article are defined features of factoring services, analyzed of state
factoring market in Kazakhstan and identified problems and prospects of development.
Keywords: factoring, account receivables, factoring turnover, market of factoring services,
factoring company, small and medium business - SMB

Introduction
New, non-traditional financial sources become more relevant in conditions of
investment deficiency. Over the last 50 years one of the fastest growing financial

products is factoring, which is widespread in western practice. It originated on basis
of normal commercial lending, but has its own distinctive features. As an
independent financial product was formed in the mid-twentieth century.
The term "factoring" has an English origin. The word «factor» in translation
from English means a broker, intermediary. Prerequisite for development of factoring
was improvement various forms of commercial lending. According to historical
records, there were some signs of factoring, even in times of the Babylonian Empire.
In the modern form of factoring operations were carried out in England with
organization such as a «House of factors». Despite attempts by introduction and
development of factoring services in many countries, the factoring market began to
develop only in the early 2000s.
In accordance with Civil Code of RК factoring is an agreement of financing
under the concession of money claim, on that one side (financial agent) passes or
obligated to pass money in order of other side (client), and a client yields or obligated
to yield to financial agent money claim to the third person, following from
relationships of client (creditor) with this third person (by a debtor) [1].
Another determination of factoring is given in international convention of
UNIDROIT "About international factoring" (UNIDROIT Convention on
International Factoring). Under an "agreement about factoring" means the agreement
celled between one side (by a supplier) and other side (by a factor), in accordance
with that [2]:
а) supplier can or yields to factor account receivable, following from
agreement to sell of commodities, celled between supplier and his customer
(by a debtor), another than that follows from sale of commodities purchased
mainly for the personal, domestic needs;
b) factor performs two next duties at least:

financing of supplier, including loans and advance payments;

maintenance of accounts (conduct of book-keeping records) related to
the account receivable;

collection of account receivable;

protecting from an error at debt retirement debtors:
c) notification about concession of account receivable gives oneself up to
debtors.
In narrow sense, factoring is financial service on buying deferred debt back for
certain percent from sum. These factoring services are provided by specialized
factoring companies, universal banks, which play role of mediator between product
sellers and buyers. According to factoring transaction, factoring company gives
customer right to obtain subsequent payments from buyers of customer. Factoring
firm by celled agreement takes responsibility for compensation payments to collect
from customers by providing monetary fund to client immediately after shipping of
goods.
The main advantages of factoring services are:
- Elimination possibility of risk of non-payment by the buyer;
- Absence of collateral;
- Significantly smaller role of financial situation of the client;
28
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- Flexible conditions of factoring services agreement;
- Updating of current client funds;
- Preparation of new competitive advantages for the customer;
Factoring as a financial instrument has appeared in Kazakhstan is relatively not
so long ago. In the Republic of Kazakhstan market of factoring services began its
formation in 2008-2009. Practice of foreign countries showed that factoring is an
effective financial tool. Volume of global factoring market is estimated at 260-270
miilion dollars a year. Potential of factoring market in the world is determined by
ratio of factoring turnover to country's GDP. The leaders in factoring are Cyprus,
Great Britain, Italy, France. In Kazakhstan, potential turnover of factoring services is
0.05%.
Figure 1. Proportion of factoring services by GDP in different countries,%

According to
http://www.damu.kz/

the

JSC

"Entrepreneurship

Development

Fund"

Damu

»:

The International Association of International Factors Group gives a positive
outlook for factoring sector in Kazakhstan. According to experts International Factors
Group, the volume of Kazakhstan's factoring market is estimated at $ 2 billion. In
Kazakhstan there is little demand for data services, it is due to insufficient interest of
entrepreneurs, their distrust and ignorance of non-traditional ways of finance. Also
one of factors that constrains development of factoring is that actual size of factoring
portfolio in Kazakhstan can not be estimated, data are not published in reports of
authorized bodies, commercial banks reports, factoring companies. National Bank
does not regulate this type of activity. Factoring operations in the Republic of
Kazakhstan is not licensed. In the territory of Kazakhstan factors offer two types of
factoring: recourse and non-recourse. In the event of recourse, the buyer's debt is
taken on condition that if the payment is not received from him in stipulated term, the
factoring company can pay its demand to the supplier back. There are also factoring
is divided into open and closed. When open, the buyer shall be notified in writing and
signed notice of the fact that it ceded receivable factoring company. The scale of
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market buyers and suppliers in Kazakhstan is relatively small. Today, factoring
services are provided by specialized companies such as: "National Factoring
Company», «FinanzFactor», «CommerceFactor», «First Factoring Company»,
«Eurasian Factoring", "Eurasian Factoring Company". Also, these financial services
are provided by domestic commercial banks.
Figure 2. The main players of Kazakhstan factoring services market

According to the JSC "Entrepreneurship Development Fund" Damu »: http://www.damu.kz/

2014 became landmark for Kazakhstan market of factoring services. Factoring
actually moved out of banking products, as evidenced by reduction in bank proposals
in this segment and growing number of factoring companies. The volume of
Kazakhstan's factoring market in 2014 amounted to almost 39.2 billion tenge. During
2014 market grew by 2.6 times.
Several circumstances contributed to qualitative change in the industry. Firstly,
good economic environment with high growth rates of consumer sector in 2013-2014
- main recipient of factoring services. Secondly, SME lending's reduction by
commercial banks.
Total volume of participants of the National Factoring Association (NFA)
reached 1.32 million tenge in January 1, 2015. According to publicly available
information of banks, at the beginning of October 2015 all four banks are provided
factoring services: Bank of Astana, Eurasian Bank, Capital Bank Kazakhstan and
Alfa-Bank Kazakhstan.
According to FCI, factoring market turnover of Kazakhstan in 2015 amounted
to 106 million euros, while in these estimates are not included data on international
factoring, as they are insignificant. Total market volume in 2015 in national currency
reached at RAEX estimates (Expert RA), 47 million tenge, and results of the 1st half
of 2016 - about 28 billion tenge. According to estimates RAEX (Expert RA), 7
members in 2014 - 1 half of 2016st constituted about 80% of Kazakhstan's factoring
market. Sufficiently high concentration of market on its biggest participant - "AlfaBank", which accounts for about 47% of cash requirements of assigned research
30
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participants in 2015, which leads to sensitivity of aggregate market performance to
sharp change in volume of the company's business.
Figure 3. Summary volume indicators
1st half of
1st half of
Significative
2014
2015
2015
2015
The amount of monetary
33 160
16 683
37 655
22 359
claims ceded to company /
bank tenge, including:
31 167
15 843
35 857
21 755
- Domestic factoring
0
0
0
0
- Export factoring
73
44
44
0
- Import factoring
1 450
776
1 754
604
- Factoring without funding
Source: RAEX (Expert RA), according to interrogation of factors

Among factors positively affecting the investment attractiveness of an industry,
research participants distinguish especially relatively low level of competition.
Attractive for new players still looks no controls. In addition, market participants
noted good profitability local factoring business, which largely provide high rates of
factoring (on average they are more than double rates for conventional loans to
companies). Investment market attractiveness is characterized by low demand for
factoring services and a problem of limited availability of qualified staff. Currently in
industry there is no specialized law, as there is no direct control. According to some
market participants, lack of national standards for factoring activities and gaps in
national legislation regulating factoring operations also become barriers to
developing industry and reduce its investment attractiveness. The most significant
barrier that hampers development of factoring market in Kazakhstan, market players
think lack of funding. Inattention state support institutions to factoring is also linked
with the question of liquidity, as participants expect aid in solving problem of
funding from the state. However, in this area there have been some improvements in
terms of expected growth in scale support through factoring companies of JSC
"Entrepreneurship Development Fund" Damu ", the state fund, dealing with financial
and non-financial support to small and medium-sized businesses. Some banks
consider factoring as a risky investment instrument because collateral is presented in
form of receivables, which does not always have greater value. Almost all banks
involved in factoring, admit that a major cause of weakness factoring positions is
distrust of entrepreneurs to this type of instruments, as well as absence of significant
state support.
Conclusions
In Kazakhstan in 2016 "Damu" fund started two new programs to support
SMEs: lending to businesses with using factoring and financing of franchise projects.
By lending program with using factoring public funds are provided banks and
factoring companies on terms of financing operations of manufacturers. The rate may
be the same, which is provided by the "Damu" (not more than 7% for the end user).
Factor or bank on allocated funds gets receivables distributors or retailers to
manufacturers of Kazakhstan manufacturers at the rate of 7% per annum. On signing
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the contract on such terms as envisaged extension of payment period by 1.5-2 times
compared to ordinary, typical of this category of goods. This program will allow to
increase share factoring services market.
But factoring market has significant growth potential in the long term can be
quite far-reaching. Factors for growth, of course, are increase of education
management companies, a stable situation in the country, implementation of state
programs, development of regulatory law, and increasing transparency of market.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
IMPROVE THE ASSESSMENT OF LABOR POTENTIAL OF ENTERPRISE
Оцінити можливості трудового потенціалу – одне із завдань ефективної кадрової
політики підприємства. Мета проведення оцінки трудового потенціалу працівників –
визначення ступеня використання трудового потенціалу працівника на даному робочому
місці та виявлення можливостей розвитку його потенціалу, оцінка рівня готовності до
ефективної роботи з реалізації цілей і завдань підприємства в умовах ринку, що динамічно
розвивається. Оцінка трудового потенціалу підприємства служить підґрунтям для
визначення потреби у навчанні, його спрямованості, заходів щодо розвитку персоналу,
визначення перспектив кар’єрного зростання, розрахунку витрат.
Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал, кадровий потенціал, оцінка
трудового потенціалу, навчання персоналу, кадровий моніторинг, кадрова політика,
кадровий резерв.
Оценить возможности трудового потенциала – одна из задач эффективной
кадровой политики предприятия. Цель проведения оценки трудового потенциала персонала
– определение степени использования трудового потенциала работника на данном рабочем
месте и выявления возможностей развития его потенциала, оценка уровня готовности к
эффективной работе по реализации целей и задач предприятия в условиях рынка, который
динамично развивается. Оценка трудового потенциала предприятия служит основой для
определения потребности в обучении, его направленности, мероприятий по развитию
персонала, определение перспектив карьерного роста, расчета затрат.
Ключевые слова: потенциал, трудовой потенциал, кадровый потенциал, оценка
трудового потенциала, обучение персонала, кадровый мониторинг, кадровая политика,
кадровый резерв.
Evaluating employment potential – one of the objectives of effective personnel policies of the
company. The purpose of the assessment of the employment potential of employees – determine the
degree of use of labor potential employee to the workplace and identify opportunities to develop
their potential, assess the level of preparedness to effectively work on the goals and objectives of
the company in a market that is developing dynamically. Evaluation of labor potential of the
enterprise is the basis for determining training needs, its orientation, measures for personnel
development, career prospects determination, calculation of costs.
Keywords: potential, labor potential, human resources, assessment of employment potential,
training, personnel monitoring, personnel, reserve personnel.
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Постановка проблеми. Останнім часом більшість методичних підходів
до оцінки трудового потенціалу підприємства включають в себе
підсумовування тим або іншим способом трудових потенціалів усіх
працівників. При цьому не враховується організаційна складова трудового
потенціалу, яка багато в чому визначає ефективність функціонування трудового
колективу як системи в цілому. Обґрунтованість виділення організаційної
складової пов’язана з послідовним та цілеспрямованим формуванням умов, що
сприятимуть повній реалізації потенційних можливостей людини. Необхідно
враховувати, що кожний конкретний працівник, який має певний трудовий
потенціал, приступаючи до роботи, по-різному реалізує свої потенційні
можливості, визначальним моментом при цьому є його відповідність посаді або
робочому місцю, яке він займає.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки трудового
потенціалу активно досліджуються наступними вченими: Гриньовою В. М.,
Бажаном І. І., Іванісовим О. В., Качаном Є. П., Осовською Г. В.,
Писаревською Г. І., Федоніним О. С. [1-7]. Зазначені вчені у своїх дослідженнях
приділяли велику увагу оцінці трудового потенціалу окремих працівників, при
цьому практично не вирішеною залишалась проблема оцінки організаційної
складової трудового потенціалу працівників.
Формулювання мети статті. Метою даного дослідження є
обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних
рекомендацій щодо удосконалення оцінки трудового потенціалу персоналу
підприємства.
Результати дослідження. Відмінність поняття “трудовий потенціал” від
понять “робоча сила” і “трудові ресурси” полягає в тому, що трудовий
потенціал – це персоніфікована робоча сила, розглянута в сукупності своїх
якісних характеристик. Дане поняття дозволяє, по-перше, оцінити ступінь
використання потенційних можливостей як окремо взятого працівника, так і їх
сукупності, забезпечуючи на практиці активізацію людського фактора, і, подруге, забезпечити якісну (структурну) збалансованість у розвитку особистого і
речових факторів виробництва. Вихідною структуроформуючою одиницею
аналізу трудового потенціалу є трудовий потенціал працівника (особистого
потенціалу), який утворює основу формування трудових потенціалів вищих
структурних рівнів.
Трудовий потенціал працівника (ТПП) являє собою сукупну здатність
фізичних та духовних якостей окремого працівника досягати в заданих умовах
певних результатів його виробничої діяльності, з одного боку, і здатність
вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання, що виникають в
результаті змін у виробництві, – з іншої [4].
Трудовий потенціал – це величина можливої участі висококваліфікованих
працівників у виробництві, їх здатність до інноваційної діяльності, їхній
освітній та кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики та
мотиваційний потенціал, що може бути використано за допомогою
мотиваційних важелів для досягнення стратегічних цілей підприємства і
забезпечення конкурентоспроможності на ринку [1].
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Трудовий потенціал працівника включає в себе: психофізіологічний
потенціал, кваліфікаційний потенціал та особистісний потенціал.
Таким чином, зміст трудового потенціалу розкриває, з одного боку,
можливості участі працівника (або всіх членів колективу підприємства) в
суспільно-корисній діяльності як специфічного виробничого ресурсу, з іншого –
характеристику якостей працівника (працівників), що відображають ступінь
розвитку його (їх) здібностей, придатності і підготовленості до виконання робіт
певного виду і якості, ставлення до праці, можливості і готовності працювати з
повною віддачею сил і здібностей.
Процес оцінки трудового потенціалу являє собою вимірювання
індивідуального внеску кожного працівника в загальний результат роботи усього
підприємства, тобто цінності або вартості працівника для підприємства, і, як
наслідок, дозволяє визначити персоналізацію інвестицій при формуванні
кадрового капіталу [1]. Тому на кожному етапі розвитку підприємства
паралельно з оцінкою відбувається розвиток трудового потенціалу.
Предметом оцінки трудового потенціалу є: його відповідність завданням
підприємства; відповідність чисельності професійно-кваліфікаційного складу,
середнього розряду, продуктивності та інших кількісних показників необхідному
значенню або значенню, що проектується; вплив професійних та особистісних
якостей окремих працівників (керівників та спеціалістів) на рівень трудового
потенціалу й оцінку підприємства в цілому; витрати на реструктуризацію з
метою приведення у відповідність з необхідними перелічених показників, у
тому числі на вивільнення, перепідготовку, працевлаштування.
Оцінка трудового потенціалу в деякій мірі здійснюється на стадії відбору;
оцінка на відповідність потребам підприємства та робочого місця відбувається
у період випробного терміну.
Оцінка трудового потенціалу може проводитись: в цілому по
підприємству та охоплювати усіх співробітників – як керівників, так і
спеціалістів; в окремих підрозділах; за рівнями управління; для вирішення
конкретного завдання управління.
Оцінка трудового потенціалу для підприємства має велике значення, тому
важливо визначити її основні цілі для нього, а саме: визначення завдань
управління трудовим потенціалом; покращення продуктивності праці
робітників; розробка кадрового резерву для просування кар’єрними сходами;
визначення кандидатів на необхідні внутрішньоорганізаційні переміщення;
визначення потреби у навчанні, підвищенні кваліфікації.
При оцінці заходів використовуються різноманітні методики
психологічної та соціально-психологічної діагностики, спеціалізовані методи
збору й аналізу інформації, соціометрія, групові оціночні методи, анкетування,
тестування, експертні оцінки, комплексна оцінка праці та ін.
Результати моніторингу трудового потенціалу є основою для оптимізації
розстановки кадрів, планування заходів, коригування соціально-психологічного
клімату, структури підпорядкування, стилю управління та мотивування
співробітників, оптимізації взаємодії усередині підприємства та між
підрозділами [2].
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Можна виділити такі основні завдання оцінки трудового потенціалу:
1) надання інформації, необхідної для прийняття рішень у галузі
управління персоналом як для менеджерів з персоналу, так і для вищого
керівництва;
2) забезпечення менеджерів методами кількісного вимірювання вартості
людських ресурсів, необхідних для прийняття конкретних рішень.
Якщо розглядати діяльність з управління персоналом як набір певних
функцій, то можливості оцінки трудового потенціалу в межах окремих функцій
можна охарактеризувати таким чином: оцінка трудового потенціалу необхідна в
процесі відбору персоналу, оскільки вона дозволяє підвищити ефективність
процесу планування потреби в персоналі, планування коштів на відбір персоналу
та дозволяє обрати найкращого претендента на вакантну посаду; оцінка
трудового потенціалу забезпечує найбільш ефективне прийняття рішень,
пов’язаних з персоналом підприємства, планування бюджету на розвиток
персоналу та дозволяє визначити очікувану вигоду від інвестицій у персонал;
оцінка трудового потенціалу допомагає керівникові у виборі кадрової політики, в
оцінці позитивних і негативних сторін набору спеціалістів зовні та у просуванні
своїх працівників всередині підприємства.
Важливим етапом розрахунку кадрового потенціалу підприємства є вибір
конкретних показників, які характеризують трудовий потенціал підприємства.
Основні показники, що характеризують трудовий потенціал підприємства
можна згрупувати за наступними ознаками:
кількісні показники: чисельність персоналу; віковий склад і структура
персоналу; кваліфікаційний склад та його структура; рух робочої сили
(коефіцієнт обороту з прийому, коефіцієнт обороту з вибуття, коефіцієнт
плинності кадрів, коефіцієнт загального обороту); ефективність праці
(продуктивність праці, прибуток на одного працівника, питома вага оплати
праці у собівартості, трудомісткість продукції, фондоозброєність праці);
використання робочого часу (фактично відпрацьований час, максимально
можливий фонд часу, табельний фонд часу, неявки на роботу, простої, середня
кількість годин роботи одного працівника);
якісні показники: фізичний потенціал (стан здоров’я, працездатність,
витривалість); кваліфікаційний (освіта, професійна підготовка, виробничий
досвід, кваліфікація, трудові навички і вміння, трудова активність, трудова
мобільність, наукова підготовка); культурно-моральний (моральні орієнтири,
загальна культура особистості, соціальні норми, організаційна культура
підприємства);
соціально-психологічний
(активність,
енергійність,
комунікабельність,
дисциплінованість,
рівень
відповідальності,
підприємливість); інтелектуальний (пізнавальні здібності, аналітичне мислення,
здатність оцінювати ситуацію, здатність приймати правильні рішення);
інноваційний (креативні здібності, потреби і здатності до самореалізації,
ініціативність, здатність до сприйняття нової інформації. здатність накопичувати
професійні знання, здатність до висунення нових конкурентоспроможних ідей,
здатність до вирішення нестандартних завдань) [3].
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До групи методів оцінки трудового потенціалу промислових підприємств
слід віднести методи непрямої та прямої оцінки. Непряма оцінка трудового
потенціалу підприємства проводиться з використанням фактичних значень
показників, які характеризують результати його роботи. Пряма оцінка трудового
потенціалу підприємства – це оцінка можливостей підприємства в майбутньому.
Аналіз наукових праць з даної проблематики [1-7] дозволив зробити
висновок, що на даний час не існує єдиного підходу до кількості та якості
показників, які необхідно включати до складу трудового потенціалу. Так, багато
хто з дослідників для розрахунку трудового потенціалу пропонує
використовувати такі показники, як продуктивність праці; коефіцієнт сталості
кадрового складу [1-3,6].
Трудовий потенціал промислового підприємства можна оцінити за
допомогою експертної, бальної, рейтингової оцінки, порівняльного аналізу,
методу аналогій, факторного аналізу, а також за допомогою методів
математичного програмування.
Таким чином, важливим завданням оцінки трудового потенціалу є
розробка комплексу показників, які спроможні достатньо повно його оцінювати.
Показники для оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства
обираються, виходячи з різних факторів: умов функціонування підприємства;
залежно від рівня управління, на якому здійснюється оцінка; залежно від цілей
оцінки тощо.
Вирішення завдань повного та раціонального використання трудового
потенціалу, а також його підвищення – одне з найважливіших напрямків
кадрової політики підприємства.
Підвищення рівня ефективності роботи персоналу підприємства, що є
одним з провідних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства,
можна досягти такими шляхами: ліквідацію наявних недоліків у структурі
підприємства, що заважають підвищенню трудового потенціалу. Це можуть бути
реорганізація, пов’язана з ліквідацією структурних підрозділів, та звільнення
працівників, які не відповідають стратегії підприємства; пошуком унікальних
рис підприємства, що створюють привабливий для працівників, а пізніше і для
споживачів образ та формують індивідуальність системи управління персоналом
на кожному підприємстві. Конкурентоспроможність підприємства на ринку
праці – це його здатність бути обраним як місце роботи або сукупність умов,
наданих працівникам, що вигідно відрізняють підприємство від інших,
аналогічних за профілем [4].
Отже, на кожному підприємстві існує необхідність впровадження
комплексної оцінки трудового потенціалу підприємства, яка буде враховувати
не тільки кількісні показники, але й якісні, що дуже важливо в умовах
сучасного ринку праці.
Трудовий потенціал підприємства не є постійною величиною. Його
кількісні та якісні характеристики постійно змінюються під впливом не тільки
об’єктивних факторів (наприклад, склад і структура персоналу), але й
управлінських рішень, що приймаються.
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Тому, на думку автора, при оцінці трудового потенціалу підприємства
слід враховувати не тільки вплив місцезнаходження працівника в структурі
підприємства як носія індивідуального трудового потенціалу, а і аналізувати
задоволеність працівників кар’єрою та вплив цього показника на рівень
трудового потенціалу підприємства.
Особливу увагу треба приділити ступеню задоволеності працівників
власною кар’єрою, а також умовам праці та рівню заробітної плати, що можна
виявити шляхом проведення анкетування.
Перспектива кар’єрного зростання сприяє підвищенню мотивації,
збільшенню продуктивності праці і трудової активності. В цьому випадку
людина намагається повністю використовувати наявний трудовий потенціал і
прагне його збільшити. У випадку, коли працівник незадоволений своєю
кар’єрою на підприємстві, ступінь використання ним особистого потенціалу
знижується, а механізм впливу системи управління кар’єрою на трудовий
потенціал підприємства має негативне значення. Таким чином, сформована й
успішно функціонуюча система управління кар’єрою на підприємстві
сприятиме всебічному розкриттю та реалізації потенціалу кожного працівника,
що, в свою чергу, дозволить підприємству досягти найкращої максимальної
ефективності виробництва в умовах конкурентного середовища [5].
Оцінка трудового потенціалу є основою прийняття управлінських рішень
на підприємстві для подальшого розвитку персоналу та досягнення
стратегічних цілей підприємства.
Головна умова при прийнятті управлінських рішень на основі оцінки
трудового потенціалу підприємства – впевненість керівництва у доцільності
застосування оцінки трудового потенціалу на конкретному підприємстві. На
цьому етапі необхідно визначити цілі оцінки і яким чином її проведення
сприятиме мотивації працівників. Щоб зрозуміти основні фактори, які
мотивують працівників, необхідно попередньо провести дослідження,
наприклад, опитування працівників [6].
Наступним кроком має буди вибір принципів і методу оцінки, структури
системи оцінки, набору компетенцій, оцінної шкали, варіантів форм. На
структуру оцінних форм впливає вибір методу оцінки. Форми можуть бути
однаковими для усього персоналу або різними залежно від значущих для
посади працівника компетенцій.
В положенні про оцінку вказується мета її проведення, докладна
процедура і строки. Також вказується пункт про те, які рішення (перегляд
заробітної плати, нематеріальна мотивація, навчання та ін.) будуть прийняті за
результатами оцінки.
Що ж стосується критеріїв оцінювання, то вони розробляються в процесі
підготовки оцінки трудового потенціалу підприємства: підготовленість (освіта,
досвід роботи, професійна компетентність), морально-психологічні та ділові
якості, обов’язково оцінюються результати діяльності [7].
Висновки та пропозиції. Таким чином, сформована та успішно діюча
методика оцінки трудового потенціалу підприємства не тільки сприятиме
достовірній та ефективній оцінці трудового потенціалу підприємства, але й
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дозволить домогтися максимальної ефективності використання та розвитку
трудового потенціалу на підприємстві.
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OVERCOMING RESISTANCE TO ORGANIZATIONAL CHANGE
Summary: The modern organizations’ ability to change is of vital importance for higher
efficiency and preservation of competitive advantages and positions on the global markets. The
organizational changes caused by internal and external transformations are both necessary and
inevitable. Organizational change management is often accompanied by employees’ resistance on
different levels, of different weight and impact on effectiveness in the process of change. The ability
to manage change is vital for good managers in the contemporary business world. In order to be
successful in coping with resistance and making effective changes, the organization leaders and
human resources professionals should avoid the most common mistakes being made. The strategic
development and the preservation of the competitive positions of the modern organizations depend
on the skills and abilities for implementation and management of organizational change.
Key words: change, organizational change, change management, resistance to change,
mistakes in managing change.

Introduction
Organizational change is inevitable, permanent and necessary to preserve the
competitive advantages of the organizations in today’s business world. Change can
be generated as a result of market changes in the economy, technological advances,
diversity or changes in the skills and knowledge of the human resources.
Because of the employees’ resistance in the process of implementation of
organizational change the role of change management is of vital importance for
strategic development and achievement of competitive advantages.
Reasons for resistance to change can be fear of change of the status quo,
control and communication, or simply lack of trust in the management decisions.
The involvement of human resources professionals in successful change
implementation is essential for the process of change. Suitable management
strategies and implementation of organizational changes should be developed with
joint management efforts.
The necessity of organizational change implementation concerning the human
resources in the organization is observed more and more often. Reasons for that
necessity can be found in such external factors as high competition, rapidly changing
business environment and limited knowledge and skills of the employees. Human
resources professionals are confronted with the challenge of preparing the employees
for the necessary changes and successfully managing the organizational change.
The arguments above define the relevance and significance of the issues
under consideration.
The purpose of this article is to present the process of organizational change
management and overcoming resistance and fundamental mistakes in its
implementation.
The object of study is organizational change.

Organizational change management: essence and causes of change
40
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There are various definitions of the process of change management in the
scientific literature. Broadly, change management is a systematic approach to the
application of knowledge, tools and resources in order to benefit from the
environment and achieve better and more effective performance of the functions or
processes within the organization with a view to obtaining higher productivity. For
the desired change to be achieved, the process of its management should be effective
and, above all, sustainable. Change management requires careful planning,
implementation and involvement of the people affected by the specific change.
Increasingly, change management is regarded as a permanent organizational feature
which improves productivity and increases rofits in the highly competitive business
environment. The planned changes should be realistic, achievable and easily
measurable.
Globalization, competition and accelerated technological innovation create
conditions in which change becomes increasingly complex, requiring targeted
knowledge and management efforts from the organizations. Change management
becomes institutionalized in different ways: special change management function
within an organization (usually within HRM), dedication and commitment to
develop planning and implementation tools, focused communication efforts aimed
at facilitating the organizational climate, reorientation of the firm culture to flexibility
and adaptation to changes.
S. Hotho notes that “ ... Change is presented as an objective fact happening to
the organization, or as a product of external influences, or as a result of the choice of
management.”
Rooted in the firm culture, communication and leadership, successful change is
of vital importance, though difficult to achieve. To maintain their competitive
advantage the organizations should be able to adapt and change as quickly as
possible. Changes are driven by economic or social externalities or business trends.
Many organizations use change as a strategy to improve their organizational
effectiveness.
The reasons causing organizational change can be classified in the following
several areas1:
 Competitive forces: the orgnizations are constantly striving to hold the
positions of leaders on the markets where they operate. Competition is
most often manifested in the production of new and innovative products and
services. Timely adaptation is crucial for the economies where the
technologies of production are changing all the time.
 Economic, political and global forces: the organizations are forced to
change in terms of how and where they operate. The development of new
markets requires the organizations to adapt to different cultures and political
regulations.
 Demographic and social forces: Organizations have to deal with the
growing pressure of diverse workforces. The diversity of factors in today’s
society is all-embracing: different ethnicities, sexual orientations,
1

Jones, Gareth R., Organizational Theory, Design, and Change (7th Edition), Pearson, England, 2013
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intellectual abilities and experience. To achieve organizational efficiency
the organizations have to get rid of stereotypes and learn to manage the
diverse workforces.
 Ethical forces: organizations face the challenge to protect the common
interests of their members and clients. Managers are called upon to make
sure that behavior complies with the ethical standards and to punish any
deviation from them. The organizations have to comply with the ethical
standards because otherwise they risk losing valuable employees and
customers.

Levels of resistance to change
One of the most commonly observed phenomena in the process of
organizational change implementation is the resistance of the employees involved in
the process and affected by its outcomes. Inability to overcome that resistance can
create conditions for lower effectiveness of the organizations on the markets where
they operate.
Resistance can happen on organizational or functional level, as well as on
group or individual level.
 Organizational and functional level resistance
Organizational level resistance can bring serious hardships to organizational
change in response to the changing conditions of the external environment. The
functional levels in the organization are resistant to change too, since the different
department have their own positions and perspectives regarding the need for change.
They see problems differently depending on the activity performed and their own
views on the state and future development of the organization. The structure of the
organization may also cause problems in the process of organizational change,
especially in organizations with mechanical or hierarchical structure. Such types of
organizational structure require centralized decision making and clearly defined rules
and procedures. Quite often the employees in such structures are expected to act in
compliance with the policy of the organizations, rather than display creativity,
creative approach or initiative in the performance of their official duties. When a
process of change is started in such type of organizations, the employees are in stress
due to the change in the previously set rules of behavior and activity performance. In
many cases they are unable to perform their duties under the new conditions and lose
their motivation.
The firm culture adhered to in the development of employees’ behavior rules
also seems to be a cause of organizational level resistance to change. The set values
embraced by the employees to be opposed to the desired new state of the
organization; therefore effective change management should stake on change in the
firm culture of the organization too.
 Group level resistance
Considering that most organizations perform activities based on teamwork,
resistance is often likely to appear in different specific social groups. These groups
tend to establish their own suitable or unsuitable norms of behavior in contrast the
organizational ones. When a change sets in, it disrupts the way the group works while
most of its members are not ready to accept new norms of behavior.
42
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 Individual level resistance
The individual level is the lowest level where resistance to change may
emerge. There are various reasons for that depending on the culture of the
individuals involved. Some of the key reasons for resistance to change on an
individual level can be outlined as follows:
o Loss of control;
o Higher insecurity;
o Element of surprise;
o Deviation from normal routines;
o Loss of individuality;
o Concern for competence ;
o Growing amount of work;
o Cutbacks in different departments;
o Positions at risk
Each of these factors of resistance confirms the idea that the success of the
initiatives for change remains unstable. Resistance is always present every time the
employees are forced to adapt to the changes. Nonetheless many of these steady
attitudes can be prevented if human resources professionals manage to avoid the
most common mistakes.
 Management mistakes in the process of change management
Resilience to change and arousal of resistance are inevitable during
organizational transformations. Summarizing the levels of resistance studied above,
the employees are affected by the change efforts on organizational and functional
level, on group level and on individual level. To overcome the barriers to change at
all levels the human resources professionals should be familiar with the most frequent
reasons why organizations fail to implement the changes in due time and as
efficiently as possible. The understanding of these reasons will enable the managers
at all organizational levels to provide better guidance to the employees in the
processes of organizational change.
 Mistake №1: Too much independence allowed
One of the biggest mistakes made by managers in implementing organizational
change is that they want it to happen too quickly, thus creating a sense of urgency
among the employees. That generates feelings of discomfort and insecurity of the
employees when the changes are carried out, as well as a sense of coercion on the
part of the organization. When the employees’ independence is less, they begin to
develop defensive behavior and wish to preserve the current state of comfort. It is
important for the human resources managers to evade the sense of urgency; otherwise
the employees will fail to join efforts in support of the initiative for change. That
mistake is related to the basic concept of motivation. If the employees are not
sufficiently motivated to fulfill the organizational goals, they start having a sense of
pressure and subjection.
One of the basic techniques to overcome that type of mistakes is
communication and maintenance of a high degree of awareness of the changes
about to take place at all levels of the organization. The secret of successful change is
rooted in the transparency of its implementation from top to bottom, so as to keep all
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employees focused on the performance of their official duties and the implementation
of the organizational goals.
 Mistake №2: Inability to set up a guiding coalition that is strong enough
The setting up of so-called coalition including representatives of all levels of
management is of great importance for the implementation of the change initiatives.
A strong group of leadership is needed to win the support of the employees in the
process of change implementation, rather than separate small subgroups. If the
management department members or the individual managers have not the same
degree of interest in change implementation, the organization is much more likely to
lose sight of its overall mission. Line managers are key communicators and mediators
at the lower organizational levels and it is essential for them to act as intermediaries
in the process of change.
Productivity is improved through leadership and development of all levels in
the organization, starting from the line of management. The senior management
should support and assist the spreading of change within the organization and the
workers and employees’ participation in it.
 Mistake №3: Underestimating the force of change
That mistake is related to the other two mistakes mentioned above. Employees
in many organizations, especially the bigger ones, lose sight of the general vision
they are bound to support. They tend to become preoccupied with their day-to-day
duties and to forget the reason why they should do or not do their duties and the way
to contribute to the development of the overall appearance and efficiency of the
organization versus the external environment. The HR managers can assist the
processes of change through continued communication of the vision of the
organization in all possible ways. The employees’ energy can be guided to more
important issues than the mechanical performance of their official duties, such as
support and real implementation of the necessary change.
 Mistake №4: Lack of feedback in the organization
When communication in the organization is non-existent, the feedback on the
employees’ opinions and feelings of the employees may be lost or never grasped and
taken into account in management decision making. The feedback can be verbal, in
the form of words, or non-verbal, expressed through the actions of the employees.
The HR professionals need to be certain that they are able to interact with the
employees not only through the organization’s vision, mission and culture, but also
through the channels of feedback and communication from bottom to top. Feedback
should also be counted on in overcoming resistance to the new conditions in the
process of change implementation.
 Mistake №5: Organizational barriers that block change
Planned change implementation is often hindered by some organizational
barriers, such as lack of organizational structure. The HR professionals should make
the necessary changes in the organizational life well in advance so as to be able to
prepare the employees and the organization for the future transformations.
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Table 1
Mistakes in organizational change management
Mistake in
management

Resistance to change


Resistance on
Too
much
group level
independence

Resistance on
allowed
individual level

Resistance on
organizational and
Inability to set up a functional level
coalition that is 
Resistance on
strong enough
group level

Resistance on
individual level
Underestimating
the force of change

Lack of feedback


Resistance on
group level

Resistance on
individual level


Resistance on
organizational and
functional level

Resistance on
Inability for short- individual level
term results

Resistance on
group level
Resistance on
Declaring victory 
individual level
too soon
Organizational
barriers that block


Resistance on
organizational and
Neglecting
the functional level
process of change 
Resistance on
of the firm culture individual level

Resistance on
group level
Source: Author’s depiction

Actions to overcome resistance
Setting
the employees’ obligations,
responsibilities and freedom in the process of
change implementation.
Involving employees to participate in the
process of change on different levels in the
organization.
Creation of conditions to make sense of
change on management level and to pass it to
the employees through strong leadership
positions.
Acquainting the employees with the meaning
of change.
Creation of good communication channels
through which to achieve awareness of the
impending changes and their impact on each
individual employee.
Building rules for feedback regarding the
changes from the employees up to the
management.
Achievement of good communication relations
between the individual structural units and the
management of the organization.
Preparation of the organization for the coming
changes in terms of its organizational
structure.
Building a system of regular reporting on
changes achieved from top to bottom.
Acquainting the employees with all stages and
timelines of change implementation.
Enhancing the employees’ motivation for
participation in the process of change through
provision of feedback on change development.
Implementation of cultural change in line with
the planned changes for higher effectiveness of
the organization.
Building a firm culture that is supportive of
innovation and adaptive to the changing
internal and external conditions.

 Mistake №6: – Inability to demonstrate the results of change in the
short term
In order to continue to support the change, the employees should witness shortterm victories and successes within six to eighteen months after the changes.
Managers in successful organizations find ways to improve productivity by
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establishing annual planning systems, defining achievable objectives and rewarding
the employees who have accepted the changes with additional incentives. The
presentation of the results of change effectiveness in the short term will help
eliminate the high levels of uncertainty.
 Mistake No. 7: Declaring victory too soon
Celebrating short-term victories is a good strategy to maintain support for the
changes being made, but at times it may be confusing for the employees with a sense
that the job is done. Changes require a longer period of time to prove their
effectiveness. In fact the time needed for introduction and operation of the new
conditions within the framework of the whole organizations and of its culture is about
several years. If the positive results from the change are announced too soon, the
development of new conditions may be halted and the change may turn out to be
short-lived.
 Mistake No.8 – Neglecting the process of change of the firm culture
Of extreme importance for the preservation of the changes made within the
framework of the organization is to proclaim and envisage them in the employees’
behavior, in their social norms and shared values. The managers should make a
conscious effort to demonstrate how performance has improved with concrete
changes of behavior and attitudes. They should also guarantee that the next
management generation is representative of the new approach to business. If no
changes are envisaged in the firm culture of the organization, the changes related to
the technological and economic conditions may fail and not lead to the changes
desired on organizational level.
The Table below is a summary of the mistakes identified and examined in the
process of change management in the organization which sets out resistances and
actions to address them for the purpose of accomplishing effective organizational
change.
Conclusion
Organizational change is a widespread practice in modern management due to
the importance of change for the development of the organizations. Managers should
be able to manage in such a way as to curb the growing resistance to change. The
understanding of the force of change will help the organizations to be successful in
their transformation and to increase their productivity and profitability in the long
run.
One of the biggest challenges in the process of change is the transformation of
the behavior of the employees in the organization. The key to behavioral change is to
be found in the prediction of resistance and its overcoming through successful
management of the process of change. Change management is a collective process
with assigned competences and responsibilities; therefore all individuals, groups and
functional units in the organization should work together and achieve the
organizational goals with their joint efforts.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
DEVELOMENT OF THE SYSYEM OF PERSONNEL SECURITY IN
INTERNATIONAL BUSINESS
Обґрунтовано виділення міграційної безпеки як виду кадрової безпеки міжнародного
бізнесу. Проаналізовано підходи щодо формування мети забезпечення кадрової безпеки
міжнародного бізнесу. Обґрунтовано види кадрової безпеки та загрози її дотриманню,
принципи, фактори, об’єкти, суб’єкти та підсистеми кадрової безпеки міжнародного
бізнесу. Запропоновано науково-методичний підхід щодо формування системи кадрової
безпеки з урахуванням особливостей ведення міжнародного бізнесу.
Ключові слова: безпека, кадрова безпека, система кадрової безпеки, міжнародний
бізнес, система кадрової безпеки міжнародного бізнесу.
Обосновано выделение миграционной безопасности как вида кадровой безопасности
международного бизнеса. Проанализированы подходы к формированию цели обеспечения
кадровой безопасности международного бизнеса. Обоснованы виды кадровой безопасности
и угрозы ее соблюдению, принципы, факторы, объекты, субъекты и подсистемы кадровой
безопасности международного бизнеса. Предложен научно-методический подход к
формированию системы кадровой безопасности с учетом особенностей ведения
международного бизнеса.
Ключевые слова: безопасность, кадровая безопасность, система кадровой
безопасности, международный бизнес, система кадровой безопасности международного
бизнеса.
Defining migration security as a type of personnel security in international business is
justified. Approaches to forming the aim of personnel security in international business are
analyzed. The types of personnel security in international business are justified as well as its
threats, principles, factors, objects, subjects and subsystems. A scientific and methodical approach
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to forming the system of personnel security together with peculiarities of doing international
business is suggested.
Keywords: security, personnel security, system of personnel security, international business,
system of personnel security in international businesses.

Постановка проблеми. Професійні здібності та компетентності, якими
володіє персонал, за умови належного їх використання сприяють
інтелектуалізації праці та інноваційному розвитку суб’єкта господарювання.
Проте, нелояльний до організації персонал є носієм загроз кадровій безпеці. У
80 % випадків шахрайство та промислове шпигунство здійснюється за участі
персоналу підприємства. Кількість випадків неправомірних дій з боку
персоналу в умовах економічної кризи, яка спричинила низький рівень
заробітної плати, незадоволеність кар’єрним зростанням, зростання плинності
кадрів та трудової міграції, значно збільшується. Тому сьогодні існує
необхідність у формуванні дієвої системи кадрової безпеки на вітчизняних
підприємствах. Дана система має бути сформована на засадах принципів
науковості, системності і комплексності, ефективності та з урахуванням
особливостей функціонування суб’єкта господарювання.
На підприємствах, що здійснюють той чи інший вид міжнародної
діяльності (експорт продукції, спільне підприємство, багатонаціональна
корпорація) також доцільним є формування системи кадрової безпеки, поте з
урахуванням особливостей та загроз розвитку міжнародного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням кадрової безпеки
присвячені праці таких учених як: Герасименко О. М. [1], Жабинець О. Й. [2],
Назарова Г. В. [3], Отенко І. П. та Преображенська О. С. [4], Поскрипко Ю. А.
[5], Прус Н. В. [6], Семенченко А. В. [7], Швець Н. Г. [8].
В праці Назарової Г. В. [3] належна увага приділена теоретичним засадам
та передумовам формування системи кадрової безпеки. Жабинець О. Й. [2]
обґрунтував місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки.
Герасименко О. М. [1] пропонує модель системи забезпечення кадрової безпеки
суб’єкта господарської діяльності, що включає об’єкти, суб’єкти, загрози,
нормативно-правове, інформаційно-аналітичне забезпечення та складові
системи кадрової безпеки.
Виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми.
Вищезгадані наукові праці мають наукову і практичну цінність. Проте,
середовище міжнародного бізнесу має свої особливості. Крім того, країна, в
якій знаходиться підприємство, його філії чи партнери визначає трудовий
менталітет, що впливає на ставлення та лояльність персоналу до підприємства.
Недостатньо дослідженими, крім особливостей формування системи кадрової
безпеки міжнародного бізнесу, залишаються і питання міграційної безпеки, як
складової системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу
Метою статті є уточнення науково-теоретичних засад формування
системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу. Для досягнення мети були
поставлені і вирішені такі завдання: розглянути особливості трудового
менталітету вітчизняного персоналу; визначити теоретичні засади формування
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системи кадрової безпеки; розробити універсальну структуру системи кадрової
безпеки міжнародного бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Формування системи кадрової безпеки
міжнародного бізнесу починається із визначення мети, що може мати різний
характер залежно від підходу до її формулювання. Прус Н. В. [6] виділяє такі
підходи до формулювання мети функціонування системи економічної безпеки:
ресурсно-функціональний, стійкісний, конкурентний, фінансовий, гармонізаційний, інформаційний та захисний. Як на думку авторів, мету забезпечення
кадрової безпеки міжнародного бізнесу доцільно формулювати на основі
синтезу основоположних підходів, а саме ресурсно-функціонального,
захисного, стійкісного та фінансового, як протидію кадровим загрозам та
забезпечення стійкого розвитку соціально-трудової сфери міжнародного
бізнесу з мінімальними витратами коштів і часу (табл. 1). Інформаційний та
гармонізаційний підходи є частиною захисного підходу.
Таблиця 1
Підходи до формулювання мети забезпечення кадрової безпеки
міжнародного бізнесу (на основі опрацювання джерела [6])
Назва підходу
Ресурснофункціональний
Захисний
Стійкісний
Конкурентний
Гармонізаційний
Інформаційний
Фінансовий

Формулювання мети згідно підходу
Запобігання загрозам кадровій безпеці, що сприяє стабільному
функціонуванню та розвитку підприємства
Запобігання зовнішнім загрозам кадровій безпеці
Стійкий розвиток в умовах мінливого зовнішнього середовища
Формування конкурентоздатного HR-бренду
Захист та гармонізація інтересів суб’єкта міжнародного бізнесу в
соціально-трудовій сфері
Захист конфіденційної інформації від витікання
Зростання фінансової стабільності як наслідок належного рівня кадрової
безпеки

В міжнародному бізнесі формування системи кадрової безпеки, як на
нашу думку, слід здійснювати на звичних для вітчизняних суб’єктів господарювання принципах: системності і комплексності; незалежності; законності;
науковості; ефективності; оперативності; об’єктивності; безперервності.
Важливість підтримання належного рівня кадрової безпеки в
міжнародному бізнесі обумовлена значними міжнародними масштабами
шахрайств, їх більш суттєвими негативними наслідками та необхідністю
врахування трудового менталітету персоналу різних країн. Так, в праці
Семенченка А. В. [6] розглядаються особливості трудового менталітету
українців, серед яких позиціонування трудової діяльності як другорядної,
сприйняття роботодавця не як соціального партнера, а як супротивника;
розвинене відчуття колективізму і солідарності з колегами, що визначає
тенденцію до приховування фактів порушень, шахрайств. Крім трудового
менталітету, як на нашу думку, доцільним є врахування при формуванні
системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу таких специфічних факторів,
як рівень корупції, рівень соціально-економічного розвитку країни, рівень
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розвитку конкурентної розвідки; рівень доходів населення; ступінь захисту
конфіденційної інформації.
В структурі системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу, як на нашу
думку, доцільно виділяти допоміжні і основні підсистеми (рис. 1).
Мета функціонування системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу –
протидія кадровим загрозам та забезпечення стійкого розвитку соціально-трудової сфери
міжнародного бізнесу з мінімальними витратами коштів і часу
Принципи функціонування системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу:
системності і комплексності; незалежності; законності; науковості; ефективності;
оперативності; об’єктивності; безперервності
Специфічні для міжнародного бізнесу фактори впливу на рівень кадрової безпеки:
трудовий менталітет, рівень корупції, рівень соціально-економічного розвитку країни,
рівень розвитку конкурентної розвідки; рівень доходів населення; розвиток систем захисту
конфіденційної інформації в країні
Допоміжні підсистеми кадрової безпеки міжнародного бізнесу: інформаційноаналітична, ресурсна, фінансова, правова, методична
Суб’єкти, що здійснюють безпосереднє забезпечення кадрової безпеки міжнародного
бізнесу
Зовнішні: охоронні фірми,
комерційні служби безпеки, агенції

Міграційна
безпека

Безпека
життя

Внутрішні: персонал, служба безпеки, кадрова
служба, юридичний відділ, відділ програмного
забезпечення, служба охорони

Персо- Об’єкти й види кадрової безпеки
міжнародного бізнесу
нал
Безпека
праці

Майно

Грошові кошти та
Інтелектуальна
матеріальні цінності
власність
Інформація

Професійна
безпека

Мотиваційна
безпека
Соціальнопсихологічна
безпека
Кар’єрна
безпека

Загрози кадровій безпеці міжнародного бізнесу
зовнішні: міжнародний
хедхантинг, міжнародне
промислове шпигунство, міжнародна конкурентна розвідка,
рейдерські атаки, незнання
міжнародних трудових норм

внутрішні: протиправні дії персоналу; нелояльність до
підприємства, нерадоволеність працею, кар’єрою,
стимулюванням; конфліктні ситуації, несприятливий морально-психологічний клімат в колективі; неналежна
система захисту інформації, порушення процедур підбору
та вивільнення персоналу

Заходи протидії загрозам кадрової безпеки міжнародного бізнесу: моніторинг рівня кадрової
безпеки, контролінг персоналу, дієва система стимулювання, високий рівень захисту
інформації, професійне управління персоналом, розвиток корпоративності

Рис. 1. Структура системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу
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Допоміжні підсистеми мають на меті забезпечення належного функціонування основних підсистем, які формуються за видами кадрової безпеки.
Згідно рис. 1 до складу допоміжних підсистем авторами внесено такі як:
інформаційно-аналітична – підсистема збору інформації про кадрові
загрози, їх аналізу та оцінки рівня кадрової безпеки міжнародного бізнесу;
ресурсна, що має за мету забезпечення підприємства персоналом необхідної
кваліфікації, матеріальними ресурсами, програмними продуктами, необхідними для
функціонування системи кадрової безпеки міжнародного бізнесу;
фінансова підсистема передбачає розробку бюджетів для фінансування
програм забезпечення кадрової безпеки;
правова підсистема включає базу нормативно-правового забезпечення з
питань кадрової безпеки та юридичний супровід соціально-трудових відносин
підприємства;
методична підсистема, що є сукупністю методів, методик аналізу кадрової
безпеки та інструментів і важелів впливу на її рівень.
Суб’єкти кадрової безпеки діляться на зовнішні і внутрішні. Первинною
ланкою в системі кадрової безпеки і, водночас, носієм загроз є внутрішні
суб’єкти в особі персоналу підприємства. Суб’єкти системи кадрової безпеки
чинять управлінський вплив на об’єкти. Як на думку авторів, персонал є
об’єктом професійної, міграційної, безпеки праці та безпеки життя. Інформація,
інтелектуальна власність, грошові кошти та майно підприємства – це ті об’єкти,
що є предметом протиправних посягань у випадку недотримання
підприємством належного рівня мотиваційної, кар’єрної та соціальнопсихологічної безпеки.
В системі кадрової безпеки міжнародного бізнесу виділено міграційну
безпеку, оскільки існує значний рівень ризику втрати кращих кадрів із-за їх
ймовірної міграції за кордон. Все частішими є й випадки міжнародного
хедхантингу або ж самостійного працевлаштування персоналу на фірмах
іноземних партнерів та конкурентів.
В системі кадрової безпеки міжнародного бізнесу виділено за характером
та середовищем виникнення зовнішні і внутрішні загрози. Найбільш
характерними для міжнародного бізнесу є такі зовнішні загрози кадровій
безпеці: міжнародний хедхантинг, міжнародне промислове шпигунство, міжнародна конкурентна розвідка, рейдерські атаки, незнання міжнародних
трудових норм. До внутрішніх загроз, як на нашу думку, належать: протиправні
дії персоналу; нелояльність до підприємства, нерадоволеність працею, кар’єрою, стимулюванням; конфліктні ситуації, несприятливий моральнопсихологічний клімат в колективі; неналежна система захисту інформації,
порушення процедур підбору та вивільнення персоналу.
Загрози сприяють зниженню рівня кадрової безпеки суб’єкта
господарювання, в тому числі і в міжнародному бізнесі. Як для протистояння
внутрішнім, так і зовнішнім загрозам в системі кадрової безпеки має бути
визначений перелік заходів. Детальний перелік заходів щодо протидії кадровій
безпеці обґрунтовано у праці Швець Н. Г. [8]. В якості пріоритетних заходів
Швець Н. Г. виділено посилення стимулювання та контролю як елемента
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кадрової безпеки. Не викликає сумнівів пріоритетність цих заходів. Тому
авторами в структурі системи кадрової безпеки запропоновано виділяти такі
заходи протидії загрозам: моніторинг рівня кадрової безпеки, контролінг
персоналу, дієва система стимулювання, високий рівень захисту інформації,
професійне управління персоналом, розвиток корпоративності.
Висновки і пропозиції. Науковою новизною даного дослідження є
науково-методичний підхід щодо формування структури системи кадрової
безпеки міжнародного бізнесу, що на відміну від існуючих має універсальний
характер; враховує особливості функціонування підприємств міжнародного
бізнесу та характер загроз кадровій безпеці міжнародного бізнесу; включає
допоміжні і основні підсистеми кадрової безпеки. Серед основних підсистем,
які формуються за видами кадрової безпеки міжнародного бізнесу,
обґрунтовано необхідність виділення додаткового виду – міграційної безпеки.
Перспективою подальших наукових досліджень у даному напрямі є
розробка підходу щодо формування механізму управління кадровою безпекою
суб’єктів міжнародного бізнесу.
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СТРАХУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ
СТРАХОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
POLITICAL RISK INSURANCE AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILITY
Реформування економіки та залучення іноземних інвесторів є актуальним для
України в найближчі 3–5 років. Особливості становлення розвитку України за останні 25
років свідчать, що ми як держава Україна не змогли реформувати економіку та залишились
однією з постсоціалістичних республік колишнього СРСР, яка не досягла темпів
економічного розвитку, які вона мала в 1990 році. Маючи досить серйозний економічний
потенціал, Україна не змогла його примножити, а навпаки, всі зусилля в період
незалежності направлялись на розвиток економіки під виглядом реформування економіки.
Відповідальність влади в цьому процесі стовідсоткова, оскільки під виглядом реформування
економіки формувались механізми для розпродажу та привласнення суб’єктів
підприємницької діяльності через їх банкрутство, виведення коштів за кордон через
корупційні схеми, не створювали сприятливих умов для розвитку підприємництва (бізнесу), а
навпаки постійно відлякували іноземних інвесторів. На жаль ця ситуація не змінилась і після
революції, скоріше всього погіршилась.
Ключові слова: страхування, перестрахування, соціальне забезпечення, соціальний
захист, страховий ринок.
Реформирование экономики и привлечения иностранных инвесторов является
актуальным для Украины в ближайшие 3-5 лет. Особенности становления развития
Украины за последние 25 лет показывают, что мы, как государство Украина, не смогли
реформировать экономику и остались одной из постсоциалистических республик бывшего
СССР, не достигшей темпов экономического развития, которые она имела в 1990 году.
Имея достаточно серьезный экономический потенциал, Украина не смогла его
приумножить, а наоборот, все усилия в период независимости направлялись на развитие
экономики под видом реформирования экономики. Ответственность власти в этом
процессе стопроцентна, поскольку под видом реформирования экономики формировались
механизмы для распродажи и присвоение субъектов предпринимательской деятельности
через их банкротство, вывод средств за рубеж через коррупционные схемы, не создавались
благоприятные условия для развития предпринимательства (бизнеса), а наоборот
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постоянно отпугивались иностранные инвесторы. К сожалению, эта ситуация не
изменилась и после революции, скорее всего ухудшилась.
Ключевые слова: страхование, перестрахование, социальное обеспечение, социальная
защита, страховой рынок.
Reforming the economy and attracting foreign investors is important for Ukraine in the next
3-5 years. Features of formation of Ukraine in the last 25 years indicate that we as a state Ukraine
failed to reform the economy and remained one of the post-socialist republics of the former USSR,
has not reached the pace of economic development that it had in 1990. Having a serious economic
potential of Ukraine failed to increase it, but instead all efforts during the Independence destined to
the economy under the guise of reforming the economy. The responsibility of the authorities in this
process absolutely, because under the guise of reforming the economy formed arrangements for the
sale and assignment of businesses due to their bankruptcy, withdrawal of funds abroad by corrupt
schemes do not create favorable conditions for entrepreneurship (business), but rather permanently
deterred foreign investors. Unfortunately, this situation has not changed after the revolution, most
likely deteriorated.
Keywords: insurance, reinsurance, social security, social security, insurance market.

Постановка проблеми. У цій статті робиться спроба дослідити причини,
масштаби та наслідки впливу функціонування неефективної системи
страхування на економічний розвиток в Україні та як результат політичної
нестабільності. Виділено основні прогалини та обґрунтована необхідність
введення додаткових механізмів для здійснення страхування інвестицій.
Зроблено висновок про необхідність розвитку обов’язкового страхування
інвестицій (політичних ризиків) для економічного розвитку.
На сьогодні дана тема отримала недостатньо уваги з боку українських
вчених.
Мета статті. Даючи відповідні обіцянки власному народу, а також
країнам європейського співробітництва, використовуючи гасло демократичного
суспільства, вони лише прискорюють грабунок країни та розвал економіки,
відчуваючи кінець цієї ери. Не зупиняють цих процесів, на жаль, і війна на
Сході України та втрата Криму, що поставило заложниками все населення
України. Останні декларації, які подані вищими посадовими особами України,
свідчать про їх професійну нездатність виводу України з кризи, оскільки вони
лише можуть здійснювати корупційні схеми для свого збагачення, не
розуміючи та не знаючи основ економіки. Декларуючи про наявність
«великих»заморожених грошей, цінностей, антикваріату, маєтків свідчить про
їх нерозуміння та і небажання вкладати в розвиток економіки, оскільки згідно з
економічною теорією гроші повинні не заморожуватись, а навпаки, повинні
бути в обороті та приносити прибуток, оскільки вони мабуть керуються іншими
законами. Який же вихід з цієї ситуації і чи він взагалі є? Вихід звичайно є!
Результати. Перше і основне завдання формування, як це не звучить
банально, дієвої правової демократичної держави, забезпечивши ефективне
функціонування всіх інституцій влади та постійна підзвітність та кримінальна
відповідальність за результати своєї роботи в органах державної влади.
Друге – створення ринкового середовища та реформування економіки в
інтересах українського народу.
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Третє – прийняття відповідного законодавчого акту, який зобов’язує всіх
державних посадовців, які задекларували фінансові ресурси, в т.ч. готівкові
кошти, в обов’язковому порядку вносити як інвестиції в нове будівництво чи
інноваційні технології, тобто в інвестиції, що затверджуються Кабінетом
Міністрів України, які забезпечать реальний економічний розвиток економіки
України.
По-четверте – введення обов’язкового страхування інвестицій, які будуть
вноситись у відповідності до п.3.
П’яте – запровадити страхування політичних ризиків.
Враховуючи, що в даний час Україна є в стадії війни (економічної,
гібридної, політичної і т.д.) з Росією і ці процеси будуть продовжуватись до
створення Україною власної армії для захисту своєї територіальної цінності або
вступу до НАТО та отримання статусу колективної безпеки, ця війна
потребуватиме додаткових фінансових ресурсів, а постійна політична та
економічна нестабільність не сприяє ефективному здійсненню реформ. Одним
із механізмів вирішення цих питань є надання гарантій підприємницької
діяльності. В цих умовах необхідно вводити (обов’язкове) страхування
внутрішніх інвестицій, які здійснені державними та іншими суб’єктами,
посадовцями та іноземних інвестицій, а також організацію страхового захисту
інвесторів від політичних ризиків. Політичні ризики - це ризики не конвертації
валюти, ризик громадянських незадоволень і воєнних дій, ризик націоналізації
та експропріації. Умови страхування іноземних інвестицій від політичних
(некомерційних) ризиків повинні бути визначені та затверджені Кабінетом
Міністрів України. При цьому слід враховувати, що згідно з міжнародними
нормами право надання гарантій іноземним інвесторам (окрім відповідних
правових норм і зобов’язань, встановлених національним законодавством) є
укладення двосторонніх міждержавних угод про пільги та захист іноземних
інвестицій. Зміст двосторонніх міждержавних угод про заохочення і захист
іноземних інвестицій спрямовано на створення найбільш сприятливих умов
(вибір режиму найбільшого сприяння або національного сприяння у відновлені
діяльності іноземного інвестора на території держави) для притоку іноземного
капіталу, прийняття державами – сторонами зобов’язань по не погіршенню
законодавства, регулюючого діяльність іноземного інвестора на території
країни – реципієнта інвестицій і створення гарантій захисту прав іноземного
інвестора на випадок націоналізації, експропріації і інших дій у відношенні до
іноземного інвестора.
Тобто, двостороннє співробітництво передбачає захист інвесторів і це
найбільш вигідний шлях реалізації всіх механізмів щодо захисту іноземних
інвесторів. В цих двосторонніх угодах можуть бути також передбачені умови
страхового захисту іноземних інвестицій.
Одним із важливих умов двосторонніх договорів може бути визнання
Урядом України передачі прав страхування іноземного інвестора Корпорації
Приватних Зарубіжних Інвестицій (ovesseas Private Investment Corporation –
OPIC), в подальшому по тексту ОПІК, яка врегульовує страхові випадки по
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компенсації збитку, нанесеного майновим інтересам американського інвестора
в Україні.
ОПІК як спеціалізоване агентство засноване в 1969 році спеціальною
поправкою до законодавчого акту Уряду США 1961 р. – про закордонну
допомогу. ОПІК надає допомогу та підтримку американським інвесторам в
зарубіжних країнах по наступних програмах:
– страхування захисту майнових інтересів інвесторів від політичних
ризиків, пов’язаних з експропріацією або націоналізацією, необхідністю
місцевою валюти у вільноконвертовану валюту, пошкодженням майна або
втрати прибутку в результаті національних рухів, громадянської війни, зміни
політичного режиму і тому подібне;
– фінансування проектів і кредитування приватних інвесторів шляхом
надання короткотермінових та довготермінових премій і гарантованих займів;
– надання консультаційних послуг інвесторам, пов’язаних з вивченням
інвестиційного і політичного клімату в країні, куди передбачається
спрямування інвестицій.
У відповідності до законодавства США право на отримання страхового
покриття від ОПІК мають громадяни США, юридичні особи створені у
відповідності до законодавства США або іноземні юридичні особи, в яких
участь американських громадян або юридичних осіб складають більше 95% в
статутному капіталі, які здійснюють інвестиції в зарубіжні країни. Програма
страхування політичних ризиків охоплює наступні ризики:
1. «Не конвертованості валюти» яка передбачає неможливість конвертації
капіталу або прибутку у вільноконвертовану валюту, внаслідок прийняття
рішення національним урядом країни, в яку вкладаються інвестиції, про
блокаду вивозу капіталу або встановлення дискримінаційного обмінного курсу.
В той же час страхове покриття не розповсюджується на девальвацію
національної валюти або ринкове коливання курсу, так як ці втрати відносяться
до спекулятивного ризику , що може принести не тільки втрати а і прибуток.
2. Ризик «експропріації або націоналізації» інвестицій передбачає
надання інвестору страхового захисту у випадку, якщо подібні дії
здійснюються національним урядом без виплати передбаченої компенсації.
Об’єктом страхування можуть бути наступні види інвестицій:
– акції і інші цінні папери і права участі;
– будівельно-монтажні роботи, модернізації виробництва і інші;
– майнові права, пов’язані з ліцензуванням, міжнародним лізингом та ін.;
– кредити та інші види інвестицій.
Період, на який може бути заключений договір страхування, складає від
12–20 років. Розмір страхового покриття (страхова сума) може складати від 100
до 150 млн. дол. США на один проект і від 300 до 350 млн. дол. США на одну
країну. Страхова сума складає не більше 90% загального об’єму інвестицій,
залишаючи різницю на ризик інвестора, яка може бути застрахована або
гарантована іншим чином.
Страхові внески складають від 0,3% страхової суми при страхуванні від
«не конвертованості валюти» до 0,6% при страхуванні на випадок експропріації
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інвестицій і диференціюються в залежності від ступеню страхового ризику. В
той же час, однією з необхідних умов отримання страхового покриття зі
сторони ОПІК це схвалення країною-рецепієнтом майбутніх інвестицій. Крім
того, майбутній страховий проект повинен бути пов’язаний з інвестиціями в
країну, в якій ВНП не повинен перевищувати 2850 дол. США в розрахунку на
душу населення і не створювати негативного впливу (скорочення робочих
місць і т.п.) на американську економіку. При цьому необхідно відзначити, що
гарантії, які можуть бути надані зі сторони ОПІК звичайно також є обмеженими
і реалізація її залежить від багатьох факторів в т.ч. схвалення проектів Урядом
США, а також країнами, які співпрацюють і можуть співпрацювати з
американським інвестором.
Державні агентства на подобі ОПІК, існують і в інших країнах. Однак,
вирішення проблеми захисту інтересів і прав інвесторів при здійсненні
інвестицій в треті країни потребують свого рішення не тільки на рівні
двосторонніх міждержавних угод, але і на багатосторонніх умовах в частині
врегулювання міждержавних угод, які виникають у зв’язку з толкуванням
предмета угоди і виконання зобов’язань країнами-сторонами по них. Це,
наприклад, явилось причиною і підставою для підписання в 1965 році
Вашінгтонської конвенції, в якій зараз приймають участь більше 100 держав.
Ціллю конвенції була необхідність створення Міжнародного центру по
врегулюванню інвестиційних спорів, які виникають в зв’язку з зарубіжними
інвестиціями. Правові механізми вирішення міждержавних спорів визначив
необхідність створення і діяльності економічної системи захисту майнових
інтересів інвесторів при здійснені інвестицій.
Як інший приклад по реалізації міждержавних гарантій пов’язаних з
іноземними інвестиціями, слід відзначити Сеульську конвенцію 1985 р. та
створення багатостороннього Агентства по гарантіях інвестицій (MIGА) при
підтримці світового банку. В багатосторонньому агентстві по гарантіях
іноземним інвестиціям прийняли участь більше 100 держав. В функції
Агентства входить укладення договорів страхування і перестрахування у
визначені некомерційних ризиків, введення обмежень на вивіз капіталів за
кордон.
MIGА приймає на страхування тільки нові інвестиційні проекти, які
включають розширення діючих підприємств, приватизацію і реконструкцію у
випадках, якщо капіталовкладення приймають форму прямих інвестицій,
займів, що надаються окремими фінансовими інституціями, а також інші види
інвестицій. Страхове покриття також не перевищує 90% вартості проекту в
межах 50 млн. дол. США. Термін страхування складає 15-20 років. Сторонами
такого договору страхування виступає Міжнародне агентство по розвитку
інвестицій, яке виступає як страховик та інвестор. При настанні страхового
випадку Міжнародному агентству по праву суброгації переходять всі права і
вимоги приватного інвестора до держави-реципієнта інвестицій. Страховий
захист майнових інтересів інвесторів при здійснені іноземних інвестицій
надається не тільки державним організаціям та міжнародним організаціям, але
й приватним страховим компаніям таким як Ллайдс, AmericanInternational
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Group та ін. Таке страхування суттєво обмежено фінансовими можливостями
компаній, що і визначає жорстку селекцію ризиків, що можуть бути взяті в
страхуванні, обмеженістю максимального розміру зобов’язань по договорах
страхування і об’ємами страхового захисту, особливо в частині знищення або
пошкодження майна (що придбано в результаті іноземного інвестування) в
результаті військових дій або державних переворотів.
Багатостороння агенція, наприклад, БАГІ може також стати ефективним
страховиком при захисті іноземних інвестицій в економіку України.
Особливостями такого інвестиційного захисту та страхування можуть бути
інвестиційне страхування життя, що являє собою поєднання накопичувального
страхування життя та інвестування, а також отримання пільг при сплаті
податків, неможливість поділу грошових коштів приватної особи при
розірванні шлюбу. При цьому через п’ять років після підписання договору
інвестор може розраховувати на відчутний прибуток, а також має повне право
на не щоб постійно змінювати сам інвестиційний фонд, в який імовірно будуть
вкладатись кошти. Вклади інвесторів в обов’язковому порядку будуть захищені
від знецінення, а в разі смерті інвестора його спадкоємцям виплачується
компенсація. Як правило інвестиційне страхування приватних осіб
здійснюється приватною страховою компанією. За угодою з страховою
компанією, остання користується коштами клієнта з метою її подальшого
інвестування у фонди інвестиційних компаній. Клієнту (страхувальнику) може
бути надана можливість створення окремого накопичувального балансу, кошти
з якого він може використовувати на цілі указані в договорі. При цьому
страховики дозволяють страхувальнику скористатися дивідендами через два
роки з часу підписання угоди.
В даний час в Україні специфічна ситуація. Росією анексовано Крим та
здійснюються військові дії з залученням місцевого населення в Донецькій та
Луганській областях. В результаті такої ситуації Україні приходиться
використовувати міліардні кошти з Державного бюджету для озброєння та
утримання армії та вести військові дії, витрачаючи ще додаткові фінансові
ресурси, а саме головне, використання додаткових ресурсів на відновлення
територій.
Такий стан справ не сприяє проведенню реформ в економіці, а навпаки
знижує потенційні умови інвестиційної діяльності іноземних інвесторів. Метою
ефективного розвитку економіки в цих умовах є необхідність залучення
іноземних інвестицій та гарантії їх розвитку в таких умовах.
Звичайно виходом з ситуації, яка склалася, є необхідність страхового
захисту інвестицій, тобто страхування їх від політичних ризиків, які є в даний
час через агенції, які вищезазначені. До структури політичних ризиків, які є в
даний час в Україні, слід віднести:
1. соціально-політичні;
2. внутрішньо-економічні;
3. зовнішньоекономічні;
Розглядаючи вищезазначені ризики їх слід характеризувати як такі:
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1. Військові дії на Сході України, що призводять до виникнення загрози
втрати частини території з економічного процесу.
2. Високі загрози соціальної нестабільності через підвищення цін та
тарифів на комунальні послуги.
3. Низький рівень платоспроможності населення.
4. Низький рівень пенсійного забезпечення.
5. Високий рівень інфляції.
6. Недоскональна монетарна та фіскальна політика.
7. Негативний платіжний та товарний баланс і т.д.
8. Високий рівень безробіття.
Вищезазначені ризики засвідчують, що інвестиційний клімат в Україні є
несприятливий. В той же час питання ефективного розвитку економіки
залежить від залучення іноземних інвестицій, а іноземні інвестиції можуть бути
залучені за умови надання їм гарантій.
Враховуючи іноземний досвід слід розглядати можливість надання
гарантій інвестиційної діяльності через систему страхових гарантій. Однак,
враховуючи ситуацію в якій опинилась Україна, з метою ефективного
залучення та використання іноземних інвестицій вважається доцільним
створення спеціальної агенції по захисту іноземних інвестицій в Україні,
наприклад, під назвою Укрінвестстрах. Специфіка створення такої агенції
полягає в тому, що Україна відкриває кредитну лінію на надання кредитів
інвестиційної діяльності іноземних інвесторів по розвитку галузей економіки, в
яких зацікавлена Україна. Іноземні інвестори, які отримали кредити на
здійснення інвестиційної діяльності в Україні одночасно отримують страховий
захист через «Укрінвестстрах». З цією метою доцільно створити агентство за
участю Світового банку. Суть створення даного Агентства полягає в тому, що
воно повинно сприяти ефективному інвестуванню іноземних інвестицій в
економіку України. На мій погляд, це Агентство повинно бути створено на
прикладі американського агентства (ОРІС), яке буде здатне надавати гарантії
підприємницької діяльності українським інвесторам отримувати (кошти)
кредити на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, а також іноземним
інвесторам, які багато вкладають коштів в галузі розвитку економіку надавати
страховий захист тобто забезпечити страхування політичних ризиків на
випадок військових дій з ціллю захвату території, повалення політичної влади,
експропріації та політичних репресій.
Агентство має надавати можливості для отримання інвестором середньострокових кредитів для реалізації інвестиційних проектів в Україні, надавати
доступ для отримання найкращого досвіду управління, а також забезпечувати
фінансову експертизу, що являються ключовими факторами по реалізації
інвестиційних проектів.
Компанії, які реалізують інвестиційний проект в Україні мають
відповідати таким критеріям:
– вони повинні впровадити профіль інвестиційної діяльності;
– більше 50% активів компанії належать приватним інвесторам;
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–сформований бізнес-план інвестиційної діяльності повинен бути
спрямований на отримання прибутку;
– інвестиційні проекти , які будуть реалізовані, повинні бути спрямовані
на розвиток малого та середнього бізнесу та спрямований на впровадження
нової техніки та технологій;
– інвестиційний проект має бути забезпечений фінансовими ресурсами і
до 70% може бути забезпечено кредитними ресурсами, які надаються.
При цьому кредит може бути надано від 2 до 15 років та 100%
забезпечений страховим покриттям.
Страхування інвестиційної діяльності іноземних інвесторів може
здійснюватись за умови, що сума кредиту складає від 100 тис. до 250 млн.
дол. США.
Фінансування проектів інвестиційної діяльності іноземних інвесторів має
здійснюватися Світовим банком за рахунок відкриття кредитної лінії не менше
3-5 млрд. дол. США для заново створеного Агентства, а також за рахунок
залучених іноземними компаніями власних фінансових ресурсів.
Розглядаючи систему страхування політичних ризиків слід визначити
основні ризики: поділивши їх на загальні, технічні, спеціальні та ризики
господарської діяльності.
До загальних ризиків слід віднести ризики пов’язані з конфіскацією по
політичним причинам, знищенням або пошкодженням об’єкта інвестицій в
результаті військових дій і громадських заворушень.
Настання технічних ризиків може привести до знищення (або загибелі)
частини інвестицій. Визначальним при їх характеристиці є те, що настання
таких ризиків пов’язано з нанесенням збитків конкретному об’єкту інвестицій,
наприклад, виробничому приміщенню. До таких ризиків слід віднести пожари,
вибухи, аварії і т.д. Такі ризики характеризуються несподіваністю та
непередбаченістю їх настання.
До спеціальних ризиків можуть бути віднесені події неповернення в строк
кредитів та займів. Спеціальні ризики це такі ризики, які наступають з
конкретними особливими причинами, які пов’язані безпосередньо з
господарською діяльністю отримувача іноземних інвестицій. До таких ризиків
можуть бути віднесені ризики неповернення в строк, встановлений кредитним
договором, отриманого кредиту. До таких ризиків не може бути віднесена
статистично обґрунтована ймовірність їх настання та настання негативно
відображається на конкретних, спеціальних об’єктах інвестицій у формі
кредитів та займів.
Ризики господарської діяльності не мають характеру несподіваності їх
настання, скоріше вони обумовлені організацією чи здійсненням господарської
діяльності. Результатом настання таких ризиків можу бути недоотримання
запланованого доходу, прибутку або банкрутство. Ризик господарської
діяльності передбачає настання таких ризиків, що не мають характеру
ймовірності, а можливість їх негативного впливу на стан іноземних інвестицій
визначається результатами організації виробничого процесу. Однак ступінь
впливу таких подій може бути різною в залежності від недоотримання
62

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 1

планового доходу від інвестицій до їх повної втрати, наприклад, в результаті
банкрутства підприємства, створеного за участю іноземного інвестора.
Об’єднуючими подіями, які характеризують вищезазначені ризики, це
ризики,які наступають в результаті військових дій, громадських рухів,
незаконних змін влади, захоплення територій і т.д.
Головним питанням вищезазначених форм іноземних інвестицій є
питання забезпечення їх реальним страховим захистом. Можна стверджувати,
що для більшості прямих інвестицій, пов’язаних з основними та обіговими
коштами, будівельно-монтажними роботами та іншими матеріальнотехнічними цінностями є можливість їх конкретного визначення долі збитків.
Таким чином, надання страхових гарантій, пов’язаних з політичними ризиками,
залежать від виду інвестицій, характеру їх здійснення, майнових та фінансових
збитків, які можуть бути завдані іноземному інвестору в результаті виробничої
діяльності. Традиційно до політичних ризиків відносять ризики, що відносяться
до подій «невизначеної» сили, яка не залежить від волі сторін угоди, але які
наносять матеріальні збитки інтересам сторін, що здійснює іноземні інвестиції.
Як правило, в загальному договорі такі ризики відносять до форс-мажорних
обставин (подій), за які страховик відповідальності не несе. В той же час,
договір страхування, що заключений на спеціальних умовах до яких
відноситься страхування політичних ризиків
інколи їх називають
«некомерційні ризики». Назва «некомерційні ризики» пов’язана з тим, що
компенсація некомерційних ризиків не пов’язана спричиненням збитків, не
переслідують отримання прибутку по такій операції страхувальником. В
зв’язку з чим, методи оцінки політичних ризиків важко віднести до методів
актуарних розрахунків, які використовують в страхуванні при оцінці настання
страхових випадків. Використання таких розрахунків здійснюється, як правило,
за допомогою експертних оцінок з застосуванням звичайно умов формування
актуарних розрахунків. До найбільш розповсюджених методів оцінки
політичних ризиків слід віднести інспекторські поїздки експертів, метод
розвідки, метод Делори, численні та кількісні методи.
В рамках кожного ризику визначені методи оцінки можуть мати різний
вплив на інвестиційний клімат і умови виробничо-комерційної діяльності, що
надає можливість визначити їх вплив на загальну величину політичних ризиків.
В сучасних умовах необхідність використання політичного страхування
для забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки та
інвестиційних проектів іноземних інвесторів на порядок вище чим в умовах
економічного зростання, що супроводжується інвестиційною непривабливістю,
ризики скороченням фінансування капіталовкладень у централізованих джерел
фінансування, обмеженістю залучення кредитів банків та коштів із фондового
ринку, нестачею у підприємств внутрішніх джерел фінансування. Крім того,
істотні структурні деформації супроводжуються значним підвищенням
макроризиків, що негативно позначається на взаємодії реального та
фінансового секторів економіки.
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Таким чином, страхові гарантії підприємницької діяльності, а також
інвестиційної діяльності іноземних інвесторів створюють реальні умови для
привабливого інвестиційного клімату та ефективного розвитку економіки.
Що стосується прямих інвестицій, пов’язаних з основними та оборотними
засобами, будівельно-монтажними роботами, іншими матеріальними
цінностями, які отримали збитки внаслідок технічних ризиків найбільш
ефективною формою захисту є страхування. В той же час. якщо ми розглянемо
спеціальні технічні ризики, пов’язані з отриманням довгострокових та
середньострокових кредитів то застосування страхування в даному випадку
може бути обмежено по причинах: по-перше, розміром кредитів і відповідно
обставинами по їх поверненню і по-друге, складністю оцінки ймовірності
настання таких ризиків. Практика страхування таких ризиків свідчить про те,
що їх слід відносити до сфери підприємницьких ризиків банківської діяльності.
Таким чином, головним питанням для багатьох форм інвестицій є питання
забезпечення страховим захистом в період зміни політичних режимів,
фінансової нестабільності, падіння виробництва, а також відчуження майна.
На мій погляд, єдиною формою захисту в результаті настання таких
ризиків є використання державних ресурсів, додаткових гарантій. Оскільки в
такого виду гарантіях можуть мати потребу інвестори різних держав то
створення такого органу на національному рівні є досить важливим. Специфіка
запропонованої Агенції, пов’язаної з захистом іноземних інвестицій полягає в
тому, що отримавши кредит в Світовому банку, наприклад, в розмірі 3 млрд.
дол. США, Україна пропонує іноземним інвесторам отримати кредити для
здійснення інвестиційної діяльності в Україні в галузі економіки, які є
визначальними
в
інноваційному
розвитку
економіки,
наприклад,
металургійних, хімічних або космічних галузей, сільське господарство.
Отримавши ці кредити іноземні інвестори будуть застраховані від політичних
ризиків терміном від 5 до 10 років. При цьому напрямки інвестиційної
діяльності узгоджуються з Урядом України. Крім цього, захист іноземних
інвестицій, а саме страхуванням може також здійснюватись Багатосторонньою
агенцією з гарантій інвестицій (БАГІ). Саме головною функцією даної
організації є захист інвесторів від ризиків, що виникли з форс-мажорними
обставинами в країні в яку направлені інвестиції, а саме:
1. Захист іноземних інвесторів від можливих збитків, які можуть
виникнути через неможливість перевести грошові активи в конвертовану
валюту з метою вивезення її за кордон.
2. Захист інвесторів від збитків, які були нанесені через діяльність уряду
країни куди направляються інвестиції, наприклад, прийняття рішення про
націоналізацію підприємства, що отримує інвестиції, повна конфіскація майна
інвестора та ін.
3. Захист від наслідків військових дій, масштабних акцій (терактів),
внутрішніх громадянських конфліктів. Наприклад, якщо в момент здійснення
інвестиції були застраховані вкладення в основний капітал, інвестор отримує
мінімальну суму з первісної вартості інвестицій і засоби на відміну знищених
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матеріальних активів, а якщо фонди підприємства були пошкоджені БАГІ
виплатить суму по проведенню капітального ремонту.
4. Захист інвестицій від збитків, які виникли через не дотримання
країною, куди вкладаються інвестиції, умов контракту або резервних договорів
на інвестиційну діяльність.
Висновки. Слід враховувати, що іноземне (міжнародне) страхування
інвестицій є досить складною процедурою, оскільки в більшості випадків такі
економічні відносини між країнами регулюються міжнародними Угодами щодо
окремих сфер національної економіки або охорони об’єктів інвестування.
Єдиних міжнародних норм страхування інвестицій не існує, а всі міжнародні
договори про захист інвестицій базуються на ключових принципах
верховенства права. Відносини економічних суб’єктів є невід’ємною частиною
цивільно-правових відносин. Таким чином, захист іноземних інвестицій
вважається одним із видів міжнародного страхування, призначеного для
захисту майна інвесторів від ризику втрати або знищення. Умови такого
страхування поширюються на те майно , в яке було вкладено грошовий капітал
з метою його примноження. Реалізація таких механізмів по залученню та
захисту іноземних інвестицій створить Україну інвестиційно привабливою.
Іноземні інвестори будуть впевнені, що вкладаючи кошти в економіку України,
вони будуть захищені від політичних ризиків і зможуть вести активну
інвестиційну діяльність, розширювати та розвивати свій бізнес, що створить
синергетичний ефект по відновленню тих моделей економіки України, які
забезпечують її конкурентоздатність на зовнішніх ринках.
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ТРАКТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДУМКИ МЕТОДОМ ЕВОЛЮЦІЙНО-ХРОНОЛОГІЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ
ТРАКТОВАНИЕ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ МЕТОДОМ ЭВОЛЮЦИОННОХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ
INTERPRETATION OF THE SCIENTIFIC PROCESS FORMATION OF
ECONOMIC THOUGHT THE EVOLUTIONARY CHRONOLOGICAL
PERIODIZATION
Сформульовано трактування наукових процесів (паралельно з науковим
самоусвідомленням людської цивілізації) формування економічної думки (свого роду
класифікацію течій економічної думки) методом еволюційно-хронологічної періодизації:
назва думки або теорій; характерні ознаки, місце або авторство зародження. Трактування
наукових процесів формування економічної думки представлено у вигляді періодичних
економічних концепцій (економічних моделей).
Ключові слова: трактування наукових процесів, наукове самоусвідомлення людської
цивілізації, формування економічної думки, метод еволюційно-хронологічної періодизації,
класифікація течій економічної думки, періодичні економічні концепції (економічні моделі).
Сформулировано трактовку научных процессов (параллельно с научным
самосознанием человеческой цивилизации) формирования экономической мысли (своего рода
классификацию течений экономической мысли) методом эволюционно-хронологической
периодизации: название мысли или теорий; характерные признаки, место или авторство
зарождения. Трактовку научных процессов формирования экономической мысли
представлено в виде периодических экономических концепций (экономических моделей).
Ключевые слова: трактовка научных процессов, научное осознание человеческой
цивилизации, формирование экономической мысли, метод эволюционно-хронологической
периодизации, классификация течений экономической мысли, периодические экономические
концепции (экономические модели).
Formulated interpretation of scientific processes (in parallel with scientific self-awareness
of human civilization) formation of economic thought (a kind of classification of economic thought
currents) by evolutionary chronological periodization: title opinions or theories; characteristics,
place of origin or authorship. Scientific interpretation of the formation of economic thought are
presented in the form of periodic economic concepts (economic models).
Keywords: interpretation of the scientific process, scientific consciousness of human
civilization, the formation of economic thought, a method of evolutionary chronological periods,
currents classification of economic thought, periodic economic concepts (economic model).
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Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та
практичними завданнями. Еволюційно-хронологічне трактування наукових
процесів формування або періодизації економічної думки є недостатньо
дослідженою проблемою економічної теорії. Періодизація як виділення
тривалих у часі історичних епох, які послідовно змінюють одна одну, як історія
економіки та економічної думки, дозволяє спростувати науково неспроможну
точку зору про те, що всесвітній історико-економічний процес - випадкове,
безсистемне, хаотичне нагромадження не зв’язаних між собою явищ і процесів.
Дозволяє проникнути у внутрішню логіку зміни однієї епохи на іншу, дозволяє
зрозуміти основні закономірності економічного розвитку суспільства,
прослідкувати внутрішній взаємний зв’язок і взаємообумовленість різних
чинників, які зумовлюють перехід суспільства від однієї економічної стадії
розвитку до іншої.
Проблема тісно зв’язана з об’єктивною необхідністю моделювати
наукові процеси формування історичної та сучасної економічної думки.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Економісти різних
країн розробили ряд економічних моделей еволюційно-хронологічного
трактування наукових процесів формування економічної думки. Але розвиток
економічної
науки і суспільних відносин потребують їх постійного
інноваційного моделювання.
Мета дослідження. Сформулювати історико-хронологічне трактування
процесів (паралельно з науковим самоусвідомленням людської цивілізації)
формування економічної науки (свого роду класифікацію течій економічної
думки): назва думки або теорій; характерні ознаки, місце або авторство
зародження. Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування
економічної науки представити у вигляді періодичних економічних концепцій
(економічних моделей).
Основна частина. Розглянемо деякі історичні аспекти виникнення
міжнародного туризму. Предметом економічної науки є: дослідження
поведінки підприємств та домогосподарств, як окремих господарських
одиниць, які розв’язують проблеми взаємодії попиту і пропозиції,
ціноутворення, формування витрат виробництва; дослідження впливу держави
на діяльність підприємств; вивчення економічної кон’юнктури та її впливу на
ринки; дослідження потреб та інтересів споживачів, корисності споживчих
благ, споживчої поведінки і т.д. Прикладна економіка вивчає можливості
застосування законів, теорій, пропозицій, розроблених економічною теорією
безпосередньо для функціонування окремих елементів економічних систем.
Предметом дослідження історико-хронологічного трактування процесів
(паралельно з науковим самоусвідомленням людської цивілізації) формування
економічної науки (свого роду класифікацію течій економічної думки) є
економічний розвиток господарств світової цивілізації та їх наукове
відображення в економічній думці. Об’єктом вивчення історикохронологічного
трактування
процесів
(паралельно
з
науковим
самоусвідомленням людської цивілізації) формування економічної науки (свого
роду класифікацію течій економічної думки) є:
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1)
історичний досвід по накопиченню, збереженню і примноженню
національного багатства країн, як основи їх матеріального добробуту,
матеріальної першооснови для реалізації інтелектуальних, духовних, творчих
потреб кожного індивіда, для розвитку і зміцнення цивільного суспільства і
правової держави;
2)
різні історичні типи народного господарства та еволюція розвитку
науки, техніки, виробничих технологій, винаходів і відкриттів в контексті їх
впливу на процес виробництва, організацію форм праці і споживання
матеріальних благ;
3)
історія зародження, становлення і розвитку основних найбільш
важливих економічних інститутів (гроші, податки, ціни, банки тощо) і процесів
(урбанізація, індустріалізація, інформатизація тощо);
4) економіка як цілісний господарський комплекс різних країн світу в
його хронологічно послідовній еволюції, а також – такі основні його
компоненти, як провідні галузі економіки (торгівля, промисловість, сільське
господарство, банківський та фінансовий сектори);
5) стан світової економіки в його хронологічному розвитку від найбільш
ранніх, простих стадій до сучасних;
6) базові характеристики основних способів виробництва, по-перше,
базові принципи з’єднання предметів, знарядь і засобів праці з робочою силою,
по-друге, базові принципи виробництва, розподілу і споживання, матеріальних
благ в суспільстві в різних країнах світу у різні історичні періоди;
7) закономірності і механізми взаємного впливу власне економічних
чинників з одного боку, і чинників неекономічного характеру (інституту
власності, правових, політичних, військових, релігійних, ментальних,
ідеологічних, кліматичних, соціальних та ін.) з іншого боку;
8) основні концепції або моделі економічних шкіл та напрямків
економічної думки тощо.
Загальними світоглядними методами дослідження економічної науки є:
порівняльний аналіз; синтез; індукція; дедукція; наукова абстракція; аналогія;
графічне
зображення;
статистичний
аналіз,
економіко-математичне
моделювання, порівняльний аналіз, економічний експеримент, порівняння і
аналогія тощо. Серед окремих методів дослідження виділяють моделювання
(графічне, алгоритмічне, математичне, економіко-математичне).
Тут нами застосовано метод еволюційно-хронологічної періодизації.
Головна мета методу - трактування наукових процесів (паралельно з науковим
самоусвідомленням людської цивілізації) формування економічної думки
(свого роду класифікацію течій економічної думки): назва думки або теорій;
характерні ознаки, місце або авторство зародження. Головний результат
дослідження за даним методом - періодичні економічні концепції (економічні
моделі) трактування наукових процесів формування економічної думки.
Економіка або економічні науки, це комплекс суспільних наукових
дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління
матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл,
обмін, збут і споживання товарів та послуг. Слово Економіка - (від грец.
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οίκοςνομος - букв. мистецтво ведення домогосподарства) може означати
наступне: економіка, наука про використання різноманітних обмежених
ресурсів, а також питання виробництва, збуту, розподілу та споживання товарів
та послуг; економіка (господарство), сфера господарської діяльності людини, у
якій створюються, розподіляються і споживаються життєві блага; «Економіка»
(Аристотель) - антична праця, авторство якої приписують Аристотелю. У табл.1
автором подано історико-хронологічне трактування процесів зародження
економічної науки (свого роду класифікацію течій економічної думки): назва
думки або теорій; характерні ознаки, місце або авторство зародження.
Економічна система - сукупність усіх видів економічної діяльності людей
у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво, обмін, розподіл
споживання товарів і послуг, на регулювання економічної діяльності. Типи
економічних систем: ринкова економіка; адміністративно-командна система;
традиційна; змішана; постійна. З точки зору політекономії «марксизму»
економіка є: базисом - виробничими відносинами, народним господарством,
включаючи галузі, наукою, що вивчає обидва попередніх пункти. Економіка як
сукупність суспільних відносин, є базисом для розвитку суспільства.
Будь-який спосіб виробництва виражається через систему виробничих
відносин. У політекономії увага приділяється способу з'єднання
безпосереднього виробника з засобами виробництва, власності на засоби
виробництва. Виробничі відносини закріплюються в законах, неминуче тісна
взаємодія економіки і політики. Обмеженість ресурсів і діяльність людей в
умовах безмежності потреб є центральними темами економіки як науки, яка
може бути визначена як суспільна наука, що вивчає прийняті людьми в умовах
обмеженості ресурсів рішення для задоволення своїх бажань і потреб. Як
випливає з визначення, предметом економічної теорії є не гроші чи багатство, а
люди.
Економіка, як комплекс економічних дисциплін має складну структуру,
або економіку в мережі соціально-економічних відносин. Економіку в мережі
соціально-економічних відносин поділяють на національну економіку та
економіку управління (економіка і організація управління), і кожна з них
одночасно - на мікроекономіку (мала економіка) яка ставить за мету дослідити
поведінку окремих людей, сім'ї (фермерське господарство), фірм, підприємств;
та макроекономіку (велика економіка) яка вивчає країни, великі
інтернаціональні об’єднання та світ в цілому. Економічні теорії часто
перевіряються емпірично, здебільшого, за допомогою економетрики, яка
адаптує методи статистики до економічних даних [5-8].
Економічна наука розробляється і розвивається економістами, що
сповідають різноманітні ідеології та концепції, через таке велике розмаїття
виникає складність визначення її предмету. Найзагальнішим є таке: економіка це наука про господарювання. Економічна наука виконує такі функції:
теоретичну
(підфункції:
пізнавальну,
прогностичну);
методологічну
(підфункції: методичну) та практичну (підфункції: світоглядну, ідеологічну,
критичну).
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Позитивна і нормативна економічна теорія - багато економістів проводять
чітку грань між питаннями ефективності та справедливості. Позитивна теорія
не пропонуючи жодних оціночних суджень, фокусує свою увагу на процесах, в
результаті дії яких люди отримують відповіді на чотири основних економічних
питання. Ця теорія аналізує дію економіки, вплив певних інститутів і
політичних дій на економічну систему. Позитивна наука простежує зв'язок між
фактами, шукає вимірювані закономірності в процесах, що відбуваються.
Координування економічних виборів - для того, щоб економіка
функціонувала, вона повинна володіти певним способом для координування
виборів мільйонів людей про те, що їм виробляти, як виробляти, хто і яку
роботу повинен виконувати, і для кого продукт виробляється. Існує два
основних способи здійснення координації: стихійний порядок, в якому
індивідууми пристосовують свої дії до умов, ґрунтуючись на інформації і
стимулах їх безпосереднього оточення, другий спосіб - ієрархія, в якій
індивідуальні дії підпорядковані інструкції центральної влади. Дискусії про
ефективність, розглядаються як частина позитивної економічної теорії, яка має
справу з фактами та реальними залежностями. Дискусії ж про справедливість це частина нормативної економічної теорії, тобто тієї галузі науки, яка
виносить судження про те, гарні чи погані конкретні економічні умови і
політика. Нормативна економічна теорія має відношення не тільки до проблеми
справедливості в розподілі продукту. Нормативні проблеми охоплюють всі
сторони економіки.
У табл. 1-15 автором представлено класифікацію еволюційнохронологічного трактування процесів формування або свого роду періодизацію
економічної науки. Назва заголовків приводиться у табл. 1, надалі таблиці 2-15
приводяться фрагментарно без заголовків.
Ринок - це будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для торгівлі один з
одним. В економічній теорії головним прикладом дії стихійного порядку є
координування рішень в процесі ринкової активності. Незважаючи на широке
різноманіття форм, у всіх ринків є одна загальна риса: вони представляють
інформацію і стимули, які потрібні людям для прийняття рішень. Як покупцям
необхідна інформація про довжину черг (див. теорія масового обслуговування),
щоб координувати свої дії, так і учасники ринкового процесу потребують
інформації про рідкісності та альтернативні вартості різних товарів і факторів
виробництва. Ринки передають інформацію в основному у формі цін. Якщо
товар або фактор виробництва стає рідкіснішим, то його ціна зростає.
Зростання цін дає споживачам сигнал, що потрібно економити цей товар, а
виробники починають прагнути виробити більше цього товару.
На додаток до знань про те, як використовувати ресурс найкращим
чином, людям також потрібні стимули, щоб вони діяли на основі цієї
інформації. Ринки, знову ж таки, за допомогою цін, здійснюють потужне
стимулювання продажу благ і продуктивних ресурсів саме там, де цей продаж
відбуватиметься за найвищою ціною; цінові стимули також змушують людей
прагнути купувати товари за низькими цінами.
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Таблиця 1
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«докласична економічна думка» (дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 2
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«економічна думка періоду меркантилізму»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 3
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«класична політична економія» (дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)
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Таблиця 4
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«школа фізіократів» (дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 5
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«історична школа політичної економіки»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 6
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«економічні концепції соціал-демократії»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 7
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«марксистська економічна теорія» (дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)
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Таблиця 8.
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«неокласичний напрям економічної теорії - виникнення та розвиток маржиналізму»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 9
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«еволюція неокласичного напряму»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 10
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«економічний неолібералізм»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)
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Таблиця 11
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«виникнення та еволюція інституціонального напряму»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 12
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«неоуніверсальна економічна стратегія розвитку»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 13
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«економічні теорії неоконсерватизму»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)
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Таблиця 14
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«мережа економіки» (дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Таблиця 15
Еволюційно-хронологічне трактування процесів формування економічної науки:
«інноваційно-інформаційно-інвестиційна економічна система»
(дж. авторське представлення проф. Богдан М. Пунько)

Міркування прибутку змушують менеджерів покращувати методи
виробництва і розробляти товари, що задовольняють запитам споживачів.
Робітники, які працюють там, де їх продуктивність найбільш висока, і не
проходять повз нових можливостей, отримують найвищу зарплату. Споживачі,
які добре інформовані і витрачають свої гроші ощадливо, живуть більш
комфортабельно при даному бюджеті.
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Ринки - важливий, але не єдиний засіб здійснення економічної
координації. Найважливіші тому приклади - рішення, прийняті всередині
приватних фірм та урядових установ. Слід зауважити, що «невидима рука»
здійснює управління ринковою економікою (це так зване безструктурне
управління), а це означає, що дія «невидимої руки» носить суб'єктний характер,
тобто рішення щодо зміни цін приймаються конкретними людьми, а не
«невидимою рукою».
Ієрархія і влада. В ієрархічній системі порядок встановлюється не через
спонтанні (точніше, незалежні) дії відокремлених індивідуумів, а за допомогою
директив, які менеджери направляють своїм підлеглим (так зване структурне
управління). Ціни зазвичай не грають великої ролі в передачі інформації.
Замість цін діють різні статистичні дані, доповіді, інструкції і правила.
Матеріальні стимули, такі, як премії і підвищення, впливають на підлеглих, але
ці премії мають мало спільного з ринковими цінами. Для службовців основним
стимулом до підпорядкування менеджерам є той факт, що вони погодилися на
цю субординацію, як на умову їх вступу в організацію.
Ринки та ієрархії грають взаємодоповнюючі ролі в здійсненні економічної
координації. Хоча комерційні фірми та урядові установи внутрішньо
організовані, як ієрархії, вони спілкуються один з одним на ринках. Деякі
економічні системи базуються в основному на ринку, інші - на ієрархії. Жодна
економіка не користується виключно одним способом координації. Обидва
підходи широко вивчаються, як макроекономікою, так і мікроекономікою. І
ринок, і ієрархія влади не є досконалими механізмами, в зв’язку з чим об'єктом
економіки є такі категорії, як провал ринку і провал держави. Останнім часом
не прийнято розділяти ці способи координації. Планова економіка і ринкова
економіка - дві частини однієї економічної системи. Так, в ринковій економіці
часто-густо використовується директивне (структурне) управління і
планування. І навпаки, при плановій економіці існує таке поняття як ціна, і
через неї регулюється міжгалузевий баланс [9-11].
Узагальнення і висновки. Нами сформульовано трактування наукових
процесів (паралельно з науковим самоусвідомленням людської цивілізації)
формування економічної думки (свого роду класифікацію течій економічної
думки) методом еволюційно-хронологічної періодизації: назва думки або
теорій; характерні ознаки, місце або авторство зародження. Трактування
наукових процесів формування економічної думки представлено у вигляді
періодичних економічних концепцій (економічних моделей). Нами виділено
п’ятнадцять (15) періодичних економічних концепцій (економічних моделей):
1) «докласична економічна думка»; 2) «економічна думка періоду
меркантилізму»; 3) «класична політична економія»; 4) «школа фізіократів»; 5)
«історична школа політичної економіки»; 6) «економічні концепції соціалдемократії»; 7) «марксистська економічна теорія»; 8) «неокласичний напрям
економічної теорії - виникнення та розвиток маржиналізму»; 9) «еволюція
неокласичного напряму»; 10) «економічний неолібералізм»; 11) «виникнення та
еволюція інституціонального напряму»; 12) «неоуніверсальна економічна
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стратегія розвитку»; 13) «економічні теорії неоконсерватизму»; 14) «мережа
економіки»; 15) «інноваційно-інформаційно-інвестиційна економічна система».
Така концептуальна класифікація течій дозволяє системно розуміти
еволюцію економічних думок, їх вплив на життєдіяльність існуючих тоді
(сьогодні) суспільств. Вона є сприйнятною для вивчення економічної теорії
студентами, а також для проведення наукових досліджень молодими вченимиекономістами. Ця класифікація може бути типологічно-методологічною
основою продовження більш детального дослідження еволюційних явищ і
процесів формування економічних систем у еволюційно-хронологічному
вимірі.
Вперше у економічній теорії введено трактування періодичних
економічних концепцій (економічних моделей) - «мережа економіки»,
«неоуніверсальна економічна стратегія розвитку» та «інноваційноінформаційно-інвестиційна економічна система». Найбільш сучасними і
потенційно затребуваними для економічного розвитку країн можна вважати
концепції:
«економічний неолібералізм»; «виникнення та еволюція
інституціонального напряму»; «економічні теорії неоконсерватизму»;
«економічні теорії неоконсерватизму»; «мережа економіки»; «неоуніверсальна
економічна стратегія розвитку»; «інноваційно-інформаційно-інвестиційна
економічна система». Більш сучасні економічні думки XXI століття можуть
використовуватися урядами для розвитку прикладних аспектів існуючих
економічних систем конкретних країн.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА В АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ НОВООДЕССКОГО РАЙОНУ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE WORK IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES NOVOODESKY AREAS IN MODERN CONDITIONS
Ефективність управлінської праці в аграрних підприємствах Новоодеського району в
сучасних умовах. В статті висвітлено проблеми організації управлінської праці на аграрних
підприємствах. Автором визначено значення раціональної організації управлінської праці,
розглянуто шляхи підвищення ефективності управлінської праці, проаналізовано організацію
управлінської праці в аграрних підприємствах Новоодеського району Миколаївської області.
Ключові слова: менеджмент, праця, управлінська діяльність, персонал, економічна
ефективність, кваліфікація, оптимізація.
Эффективность управленческого труда на аграрных предприятиях Новоодесского
района в современных условиях. В статье освещены проблемы организации управленческого
труда на аграрных предприятиях. Автором определены значения рациональной организации
управленческого
труда,
рассмотрены
пути
повышения
её
эффективности,
проанализирована организация управленческого труда на аграрных предприятиях
Новоодесского района Николаевской области.
Ключевые слова: менеджмент, рационализация, труд, управленческая деятельность,
персонал, экономическая эффективность, квалификация, оптимизация.
The efficiency of administrative work in agricultural enterprises Novoodesky area in the
modern world. In the article the problems of managerial work in agricultural enterprises. The
author is set to the rational organization of administrative work, the ways of improving the
efficiency of administrative work, analysis of the organization of administrative work in
agricultural enterprises Novoodesky district of Mykolayiv region.
Keywords: management, rationalization, labor, management activities, personnel, economic
efficiency, qualification, optimization.

Постановка проблеми. Управлінська праця в аграрних підприємствах –
це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія
об'єктивних і суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей. Продуктом
діяльності управлінської праці в аграрних підприємствах є рішення.
Ефективність цієї праці може визначатися виробничими результатами роботи
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підприємства. Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов, не
має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її
якості не можна випускати з виду ту обставину, що результати цієї праці у
великій мірі опосередковуються її колективною діяльністю.
Аналіз останніх досліджень. Варто зазначити, що розгляду певних
аспектів організації управлінської праці та пошуку шляхів підвищення її
ефективності присвячені дослідження ряду вітчизняних економістів, зокрема,
Л.В. Балабанової, М.Д. Виноградського, М.М. Єрмошенка, Г.В. Осовської, Л.І.
Скібіцької, А.В. Шегди та інших. [1]
Аналіз наукової літератури, публікацій і досліджень фахівців економічної
науки свідчить, що зазначена вище проблематика потребує подальшого
опрацювання з урахуванням особливостей функціонування вітчизняних
підприємств у сучасних умовах розвитку економіки.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Серед
проблем удосконалення системи управлінської праці у сільськогосподарських
підприємствах Новоодеського району першочергової уваги заслуговують:
а) прогнозування соціально-економічних змін в управлінській праці і
розробка перспективних моделей структур управління;
б) забезпечення раціонального поділу і кооперації праці у сфері
управління;
в) розробка раціональної технології організації управлінської праці;
г) визначення критеріїв і способів оцінки ефективності управлінської
діяльності апарату управління і його співробітників;
д) розробка системи добору та оцінки управлінських кадрів, посадової
підготовки і атестації кадрів.
Особливого значення набуває подолання корупції в управлінні
сільськогосподарськими підприємствами Новоодеського району, що значно
ускладнює процес оренди земель сільськогосподарського призначення, надання
дозволів на будівництво сільськогосподарських виробничих об’єктів.
Вимагають удосконалення методи нормування управлінської праці у
сільськогосподарських підприємствах Новоодеського району, що здійснюється
без врахування всіх чинників, які впливають на її продуктивність. Вони повинні
ґрунтуватися на глибокому аналізі управлінської діяльності, враховувати
характер управлінських задач, ступінь забезпеченості засобами оргтехніки та
інші чинники, що визначають продуктивність праці у сфері управління.
Мета статті. Підвищення ефективності управлінської праці у
сільськогосподарських підприємствах Новоодеського району .
Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічною основою
проведеного дослідження стала сукупність таких методів пізнання економічних
процесів і явищ, як: системний підхід (полягає у розгляді об’єкта дослідження
як системи, що об’єднує певну множину взаємодіючих елементів в єдине ціле);
метод індукції та дедукції (полягає у забезпеченні діалектичного зв’язку
часткового, загального і окремого в об’єкті дослідження); метод узагальнення
(для узагальнення і систематизації теоретичних основ організації управлінської
праці); метод аналізу і синтезу (для дослідження системи організації
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управлінської праці на підприємствах); статистичний і порівняльний методи
економічного аналізу (для аналізу впливу організації управлінської праці на
економічну діяльність досліджуваних підприємств).[7].
Під управлінською працею на підприємстві слід розуміти організовану,
планомірну, зі значним творчим наповненням і високим рівнем розумових
навантажень, трудову діяльність адміністративно-управлінського персоналу з
виконання функцій управління, підготовки і здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення цілеспрямованої, скоординованої та ефективної діяльності
трудового колективу для досягнення запланованих результатів діяльності
підприємства.[8].
Управлінська праця характеризується вирішенням широкого кола завдань
(організаційних, економічних, технічних, соціально-психологічних, правових),
інформативністю,
фрагментарністю
і
насиченістю
дій
(особливо
короткочасних), великою питомою вагою творчих і розумових операцій,
значним зовнішнім втручанням, широкою мережею контактів, переважанням
мовного (усного) спілкування з оточуючими.[6].
Ефективність організації управлінської праці значною мірою залежить від
рівня знань, досвіду, індивідуальних здібностей (аналітичних, технічних,
організаційних, комунікативних), особистих психологічних і морально-етичних
якостей адміністративно-управлінського персоналу підприємств.
Підвищення ефективності управлінської праці в аграрних підприємствах
Новоодеського
району
приведе
до
вдосконалення
управління
сільськогосподарським виробництвом господарств, покращення управління
агроформуваннями та кращого кадрового забезпечення сільськогосподарських
підприємств.[4].
Розглянемо якісний склад управлінців на прикладі ПрАТ "Україна"
Новоодеського району.
Таблиця 1
Якісний склад головних спеціалістів ПрАТ "Україна"
Новоодеського району у 2016 р.
Директор

45

Рівень
Загальний стаж
роботи
освіти
22
Вища

Головний бухгалтер

48

8

Вища

Головний агроном
Начальник відділу маркетингу
Головний спеціаліст з питань техніки

53
47
36

20
12
5

Вища
Вища
Вища

Головні спеціалісти

Вік

Отже, як свідчать дані таблиці, якісний склад управлінських працівників
ПрАТ "Україна" Новоодеського району знаходиться на високому рівні. Всі
головні спеціалісти мають вищу освіту, а це сприяє збільшенню потенційних
можливостей для успішної участі у вирішенні виробничих та управлінських
проблем. Рівень кваліфікації управлінських працівників високий, вони мають
високу професійну підготовку, значний досвід роботи, а це сприяє ефективному
вирішенню виробничих завдань, кращому управлінню трудовим колективом,
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створенню сприятливих соціально-економічних і соціально-психологічних
відносин.
Удосконалення системи управлінської праці в аграрних підприємствах
Новоодеського району прямує до такої її організації, яка:

по-перше, надає високий ступінь свободи кожному її елементу, що
дозволяє гнучкіше реалізувати розмаїття господарських ситуацій, водночас
скорочує втручання зверху і підвищує потребу в самоузгодженні виробничої та
управлінської діяльності;

по-друге, створює умови для безперервного удосконалення форм і
методів організації управління відповідно до рівня складності виконуваних
завдань.
Процес діяльності керівників і спеціалістів сільськогосподарських
підприємств Новоодеського району не буде логічно завершеним, якщо не
здійснювати його оцінку. З цією метою можна здійснювати один раз на 3-5
років своєрідну атестацію (експертну оцінку) управлінських працівників
групою експертів із 9-15 чоловік на обласному рівні і групою експертів із 7-9
чоловік на районному рівні. Вони оцінюватимуть за прийнятою методикою
потрібні працівникам якості та їх потенційні можливості.
Для вибору якостей керівників і спеціалістів сільськогосподарських
підприємств Новоодеського району слід скористатися практикою країн
Європейського Союзу. Виберемо такі базові якості: компетентність;
комунікабельність; пунктуальність; порядність; здатність до мотивації;
впевненість у манерах; обдарованість; цілеспрямованість; здатність приймати
обґрунтовані рішення; стресостійкість; соціальна свідомість; психічна
врівноваженість; фантазія, творчість, оригінальність; мобільність і гнучкість;
знання іноземних мов; досвід роботи за кордоном.
У ринкових умовах високої соціальної значущості набуває управління
кар’єрою – послідовним розвитком людини в основних сферах життя (трудовій,
сімейній, творчій). До завдань управління кар’єрою входить надання кожному
члену суспільства таких можливостей, які забезпечили б якнайповнішу
реалізацію його здібностей і прагнень у власних інтересах, інтересах
підприємства і всього суспільства. Наукове вирішення проблеми кар’єри
пов’язане з плануванням та оцінкою персоналу, здійсненням моніторингу,
систематичною перепідготовкою кадрів із використанням тренінгу, ділових
ігор.
Планування кар’єри слід розглядати як процес розробки і прийняття
програми професійного й службового (посадового) зростання управлінського
працівника. У процесі розробки такої програми доцільно складати кар’єрограму
– перелік професійних і посадових позицій, що фіксують шлях розвитку
індивіда для зайняття відповідної посадової позиції. Таким чином, кар’єрограма
– це формалізована уява про те, який шлях повинен пройти управлінець, якими
знаннями і навичками слід володіти для здійснення ефективної діяльності в
певній позиції.[5].
Управлінські
працівники
та
керівники
сільськогосподарських
підприємств Новоодеського району використовують переважно авторитарний
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стиль керівництва, який назвати оптимальним не можна. Його можна
застосувати за обставин, які вимагають швидких і категоричних рішень. Цей
стиль характеризується тим, що керівник, як правило, одноособо розв’язує всі
питання виробництва, не консультуючись з підлеглими, часто втручається в дії
керівників нижчих рівнів.
За даними табл. 2 визначаємо яким стилем користується керівник СТОВ
«Промінь» Новоодеського району.
Таблиця 2
Характеристика стилю роботи керівника СТОВ «Промінь»
Новоодеського району
Показники
Ступінь трудової напруги
Від кого йде ініціатива
в рішенні питань
Ступінь централізації в
рішенні питань
Затрати часу на збір
інформації
Метод
відвідування
підрозділів
Періодичність
проведення нарядів
Ступінь
контракту
з
співробітниками
Ферма
видачі
розпоряджень
Реакція
в
складних
ситуаціях, вихід з них

Власний
висока

Стиль роботи
Ліберальний
недостатня

Демократичний
нормальна

Від керівника

Від спеціаліста

Обоюдна

Велика

Невелика

Оптимальна

Надзвичайно
високі

Незначні

Високі

Наодинці

Зі спеціалістами

По ситуації

Вранці і в вечері

Раз на тиждень

Ввечері

Недостатній

Надмірний

Раціональний

Наказ

прохання

Рекомендації

Діє достатньо
продумано

Рішення
затягуються

Рішення продумані

Як видно з табл.. 1 керівник господарства використовує власний або
авторитарний
стиль
керівництва,
який
характеризується
високою
концентрацією влади у руках керівника. Як правило, він одноособово розв’язує
всі питання управління виробництвом, не консультуючись з підлеглими.
Керівникам господарств Новоодеського району доцільно було б
використовувати демократичний стиль, при якому вони приймали б рішення
тільки після з’ясування думки підлеглих, охоче делегувати свої повноваження,
стимулювати вільне обговорення з підлеглим будь-яких виробничих питань,
давати їм можливість виявити ініціативу, розвивати свої здібності. Колектив
при такому стилі управління добре інформований про плани керівника, вірить у
них і виявляє готовність до співробітництва. Проте слід врахувати, що надмірне
захоплення колегіальністю при цьому стилі призводить до зниження
оперативності апарату управління, відповідальності працівників за якість
рішень, що приймаються.
Відповідно до задач оперативного управління створити інформаційну
систему, розробити оперативні плани, завдання і довести їх до виконавців,
здійснювати оперативний контроль за виконанням прийнятих рішень і
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ухвалювати рішення по виявлених відхиленнях у швидкозмінних ситуаціях.
Велику поміч у своєчасному зборові інформації та оперативному управлінні
може надати інформаційно-диспетчерська служба підприємства.[3].
Сучасне управління в умовах ринкових відносин все наполегливіше
вимагає від керівника сільськогосподарського підприємства не стільки
поточних дій, скільки уміння робити вибір основних напрямів розвитку,
здійснювати стратегічне управління, ефективно запроваджувати нові форми
господарювання та управління, вирішувати непередбачувані проблеми, коли
ускладнення виникають як на рівні державного регулювання, так і
безпосередньо на виробництві.
Для забезпечення більш ефективного функціонування служб управління у
сільськогосподарських підприємствах Новоодеського району необхідно
усунути такі недоліки, а саме:

Необхідно пам’ятати і чітко дотримувати регламентації функцій
управління, уникати дублювання цих функцій та зосереджувати діяльність
керівників агрономічної та інженерно-технічної служби
лише у межах
належної їм компетенції.

Уникати великого навантаження на одного працівника апарату
управління шляхом нагромадження на ньому виконання декількох професій.

Здійснювати всебічний аналіз структури робочого часу не лише
рядових працівників, а й працівників апарату управління, адже саме від
ефективної діяльності керівників цих служб залежить подальша чітка
організація роботи на всьому підприємстві.

Необхідно також проводити більш глибоке планування роботи
керівників даних служб для того, щоб кожен керівник знав і пам’ятав про те,
що йому необхідно зробити не лише сьогодні, а й у майбутньому періоді.

Необхідною створити на підприємствах диспетчерську службу, яка
буде здійснювати оперативний і якісний контроль за діяльністю осіб, саме дана
служба зможе ефективно розподіляти обов’язки між керівниками різних служб
та забезпечувати високоякісне управління на підприємстві на протязі всього
періоду часу, що також дасть можливість швидкого реагування на відхилення у
роботі тих чи інших осіб та швидке їх усунення.[1].
Слід зазначити, що в сучасних умовах у сільськогосподарських
підприємствах Новоодеського району майже повністю відсутня система
мотивації праці в аграрному секторі, що спонукає більшість працездатного
населення, що живе у селах району, прикладати працю в інших сферах
економіки.
Мотивація
зайнятості
у
сільськогосподарських
підприємствах
Новоодеського району значною мірою зумовлена специфікою роботи у
сільськогосподарському виробництві (сезонність виробництва, робота з
живими організмами в тваринництві, певні особливості соціально-економічної
структури сільськогосподарського виробництва). Ще однією передумовою, яка
зумовлює особливості мотивації зайнятості і праці у сільському господарстві є
те, що, обираючи його, як місце своєї діяльності, людина фактично обирає для
себе певний спосіб життя.
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На сьогоднішній день головним елементом соціально-економічного
механізму має стати працівник сільськогосподарського підприємства, а також
виробничі та побутові умови, що оказують суттєвий вплив на розвиток
особистості, чого особливо не вистачає в сільській місцевості Новоодеського
району.
Основним мотивом підвищення ефективності управлінської праці та
трудової активності аграрних працівників є набуття ними статусу повноцінних
господарів на своїй землі, прав вільних підприємців, які реалізуються через
фермерський тип господарювання, в якому відносини власності і трудові
відносини не розмежовуються.
Для оцінки ефективності управлінської праці у сільськогосподарських
підприємствах Новоодеського району використовують три групи показників:
загальні
результативні
показники
виробничо-фінансової
діяльності
підприємства; показники продуктивності управлінської праці, показники
економічності апарату управління.
Таблиця 3
Показники економічної ефективності управлінської праці
ПрАТ "Україна" Новоодеського району
Показники

2013

Роки
2014

2015

5,4
1,3
6,3

5,8
1,6
6,2

6,1
1,8
6,0

36,2

33,5

30,9

77,8

77,8

78,1

Вироблено на одного працівника управління:
- валової продукції, тис. грн.
- прибутку, тис. грн.
Питома вага оплати праці робітників управління у всій
вартості продукції, %
Питома вага оплати праці робітників управління у
загальному обсязі оплати праці, %
Вироблено валової продукції на одного працівника
управління, тис. грн.

Показники економічності роботи апарату управління в господарстві
свідчать про економічну ефективність роботи апарату управління, зокрема
зменшилася питома вага оплати праці робітників управління у всій вартості
продукції. Аналіз показників продуктивності управлінської праці свідчить про
підвищення продуктивності праці управлінського персоналу. Так, збільшилася
норма управління на 1 працівника управління, при цьому вихід валової
продукції на 1 грн. витрат на управління зменшився.
З метою підвищення ефективності управлінської праці можна вжити
таких заходів: преміювати робітників - управлінців сільського господарства
слід за рахунок фонду матеріального заохочення в залежності від розміру
одержаного підприємством прибутку; питання витрат і умов праці та розміру
матеріальної винагороди за неї слід розглядати під час переговорів трудового
колективу і відображати в колективному договорі.[2,6,7].
Ще одним із чинників, який впливає на ефективну трудову діяльність
управлінського персоналу сільськогосподарського підприємства є соціально86
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психологічна атмосфера, тобто можливість одержати і побачити результат своєї
праці; відчуття значущості й необхідності на роботі, тобто соціальна політика,
що діє на підприємстві (можливість одержання кредитів, знижок, оплата
медичного обслуговування, можливість професійного кваліфікаційного
зростання як повністю, так і частково за рахунок підприємства); делегування з
боку керівника професійних завдань; стратегія господарства.
При проведенні роботи з підвищення ефективності управлінської праці
необхідно враховувати індивідуальні потреби працівників, які залежать від їх
віку, статі, соціального статусу, ціннісних орієнтацій.[3,4] Разом із
матеріальною зацікавленістю працівника велике значення має самоповага,
незалежність у роботі, повніше використання своїх здібностей. Наприклад,
підвищення
кваліфікації
у
сільськогосподарських
підприємствах
Новоодеського району більше цікавить чоловіків (41,7%), ніж жінок (38,3%),
тоді як задоволені професією більше жінки (39,3%), ніж чоловіки (22,7%).
Чоловіків також більше цікавить корисність і суспільне визнання роботи
(43,9%), жінок менше - 15,3%. Також велике значення мають для чоловіків
самостійність і незалежність у роботі, повне використання своїх здібностей,
участь в управлінні виробництвом. Водночас, жінки віддають перевагу
гарантованості робочого місця, одержанню житла й поліпшенню соціальнопобутових умов, забезпеченню санітарно-гігієнічних умов на підприємстві.
Таким чином, об'єктивною необхідністю є пошук шляхів підвищення
ефективності управлінської праці, розробка загальної її концепції і механізму
реалізації в умовах змін власності на землю, засоби виробництва і вироблений
продукт, а також форм господарювання; розвиток підприємницької діяльності.
Внутрішні потреби
викликають

Спонукання або
мотиви
які визначають

Підсилення

Послаблення

Задоволення

Незадоволення

Поведінку (дії)
для досягнення

Мети
досягнення якої викликає

Рис. 1. Спрощена модель процесу мотивації на сільськогосподарських
підприємствах Новоодеського району
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Але важливі й такі чинники підвищення ефективності управлінської праці
як виявлення у працюючих внутрішніх мотивів до роботи, захопленість своєю
працею, задоволення від неї, кар’єрний ріст працівника, встановлення ширших
можливостей трудової діяльності, збагачення змісту та культури праці.
Спрощену модель процесу мотивації на сільськогосподарських
підприємствах Новоодеського району можна представити у вигляді такої схеми
(рис. 1).
Висновки. Сучасне українське село характеризується невисокою
ефективністю управлінської праці на сільськогосподарських підприємствах,
зниженням трудової мотивації працівників, деформацією та руйнуванням
трудових цінностей, зниженням трудової дисципліни, незацікавленістю
управлінських працівників у розвитку професійного рівня та наростанням
трудової апатії.
Отже, підвищення ефективності управлінської праці у сільському
господарстві Новоодеського району має значні резерви та потенціал розвитку і
при створенні сприятливих умов є можливість його реалізувати й забезпечити
життєво необхідні інтереси і потреби людини, подолати бідність на селі.
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ПРОЦЕССЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
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DECENTRALIZATION PROCESS
У статті розглянуто зарубіжний досвід розподілу функцій та основних повноважень
між органами місцевого самоврядування різного рівня та територіальними органами
виконавчої влади. Досліджено нормативні вимоги українського законодавства щодо
перерозподілу повноважень в процесі децентралізації та критерії, які впливають на цей
процес. Зазначено передумови розвитку та уповільнення децентралізації влади і необхідне
забезпечення цього процесу.
Ключові слова: децентралізація, громада, самоврядування, органи влади, делегування,
повноваження.
В статье рассмотрен зарубежный опыт распределения функций и основных
полномочий
между
органами
местного
самоуправления
разного
уровня
и
территориальными органами исполнительной власти. Исследованы нормативные
требования украинского законодательства к перераспределению полномочий в процессе
децентрализации и критерии, которые влияют на этот процесс. Отмечены предпосылки
развития и замедления децентрализации власти и необходимое обеспечение этого процесса.
Ключевые слова: децентрализация, громада, самоуправление, органы власти,
делегирование, полномочия.
The article considers the international experience of distribution functions and basic powers
between local self-governments at various levels and executive authorities. Investigated the
regulatory requirements of Ukrainian legislation concerning the redistribution of powers in the
process of decentralization and the criteria that should influence this process. Indicated possible
conditions slowing development and decentralization of power and the necessary support for this
process.
Keywords: decentralization, community, self-government, authorities, delegation, powers.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України як
проєвропейської країни, що поділяє демократичні та правові цінності західних
партнерів, потребує вирішення одного з найважливіших на шляху до
Євроінтеграції питань – активізації процесу децентралізації влади, що
сприятиме посиленню демократії в країні, підвищенню її стабільності та
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інвестиційної привабливості, ефективності формування та використання
соціальних ресурсів.
Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що не існує єдиної
універсальної моделі ефективної децентралізації влади. Досягнуте
співвідношення централізації та децентралізації кожної країни є результатом
багатьох років пошуку найкращої форми територіальної організації влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні дослідження в
області децентралізації в Україні останнім часом здійснюються при активній
підтримці Швейцарського бюро співробітництва, яке реалізує проект
«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), Проекту USAID ПУЛЬС,
Благодійного фонду «Відродження», Асоціації міст України, Програми Ради
Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», ПРООН,
народних депутатів України, працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування, серед них слід зазначити такі праці [1-8]. В результаті роботи
науковців і фахівців в області децентралізації з’явилися посібники
децентралізації, аналітичні записки, аналітичні матеріали з результатами
дослідження проблем в управлінні ЖКГ, в сфері діяльності об’єктів соціальної
інфраструктури та розглядом міжнародного досвіду вирішення аналогічних
проблем шляхом децентралізації влади [6-8 та ін.]. Проте і досі відсутній
єдиний погляд на розподіл повноважень між органами державної влади та
місцевого самоврядування на різних рівнях, який має бути в Україні.
Метою статті є дослідження прийнятих в європейських країнах підходів
до розподілу функцій та основних повноважень між органами місцевого
самоврядування різного рівня та територіальними органами виконавчої влади.
Результати дослідження. Реформа з децентралізації влади спрямована на
зростання ролі територіальних громад, збільшення обсягу їх повноважень та
якості публічних послуг завдяки наближенню центрів їх надання до громадян.
Згідно з п. 2 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування «Органи
місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно
вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і
вирішення якого не доручене жодному іншому органу» і найчастіше до їх
переліку належать питання муніципальних доріг, міської культури, міського
транспорту, житлово-комунального господарства, дошкільної і шкільної освіти
та первинної медичної допомоги. Повноваження, що делегуються регіональним
рівнем органів самоврядування та органами виконавчої влади, стосуються
передусім реєстраційних повноважень, надання дозволу на будівництво,
частини повноважень в галузі середньої освіти, культури та охорони здоров’я,
виборчих функцій, міського планування, питань благоустрою, економічного
розвитку, громадського порядку. Органи регіонального самоврядування
відповідальні переважно за такі сфери, як: землекористування та планування,
міжміський транспорт, професійну освіту, програми перепідготовки кадрів і
культуру, утримання та спорудження середніх шкіл; спеціалізовані лікарні,
заклади соціальних послуг (будинки пенсіонерів, соціальні служби для дітей,
кризові центри, дитячі будинки).
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Державні органи влади здійснюють постійний моніторинг та контроль за
діяльністю органів місцевого самоврядування та органів місцевого
самоврядування вищого рівня в частині реалізації останніми делегованих
повноважень або моніторинг загального дотримання органами місцевого
самоврядування законодавства про діяльність органів влади. У випадках
очевидного порушення законодавства державні адміністрації можуть
скасовувати рішення або накладати штрафи на членів рад за бездіяльність.
До їх ключових функцій зазвичай належать: макроекономічна політика,
валютна політика, митниця, податкова служба, вища освіта, внутрішня безпека,
оборона, пожарна безпека, судова система, транснаціональні магістралі
(автобани та дороги першого класу), аеропорти, охорона навколишнього
середовища.
В таких країнах як США, Великобританія та інших з англосаксонською
моделлю місцевого самоврядування діє принцип «позитивного» регулювання
діяльності органів місцевої влади, згідно з яким органи місцевого
самоврядування та їх посадові особи реалізують лише ті повноваження, які
визначаються законом. У Німеччині, Франції, Італії, Іспанії діє принцип
«негативного» регулювання, відповідно до якого повноваження органів
місцевого самоврядування визначаються як зазначено у п. 2 ст. 4 Європейської
хартії місцевого самоврядування [2, c. 46].
Розподіл функцій та повноважень органів місцевого самоврядування в
європейських країнах досліджується в роботах [2-4 та ін.], результати яких
знайшли відображення в табл. 1.
Таблиця 1
Повноваження органів місцевого самоврядування в європейських країнах
Данія (Муніципалітет)
Початкова освіта
Догляд за дітьми
Догляд за літніми людьми
Інтеграція біженців та іммігрантів
Захист
навколишнього
середовища, збір та утилізація
відходів
Допомога по безробіттю
Економічний розвиток
Культура і спорт

Естонія (Муніципалітет)
Освіта
Соціальне забезпечення
Послуги охорони здоров’я
Культура, дозвілля, спорт
Соціальне житло
Планування міських та сільських
територій
Туризм
Громадський транспорт
Водопостачання, водовідведення,
освітлення громадських місць,
централізоване опалення
Навколишнє середовище
Збір та утилізація відходів
Утримання доріг і кладовищ
Місцеві податки

Латвія (Муніципалітет)
Початкова та середня освіта
Підготовка вчителів
Громадське здоров'я

Литва (Муніципалітет)
Бюджет
Дошкільна, початкова та середня
освіта

Фінляндія (Муніципалітет)
Освіта (дошкільна, початкова,
середня,
професійно-технічна,
освіта для дорослих і бібліотеки)
Охорона
здоров’я
(первинна
допомога, вторинна допомога,
стоматологія)
Соціальні
послуги
(заклади
денного догляду за дітьми, послуги
для літніх людей та інвалідів)
Культура і дозвілля
Спорт
Територіальне планування
Будівництво
і
експлуатація
технічної
інфраструктури
та
охорона
навколишнього
середовища
(дороги,
енергопостачання, водопостачання
та водовідведення, порти та
громадський транспорт)
Бізнес і зайнятість
Незалежне право оподаткування та
незалежні фінанси
Норвегія (Муніципалітет)
Початкова та середня освіта
Охорона здоров’я
Охорона дитинства
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Соціальні послуги
Охорона дитинства
Соціальне житло
Культура
Водопостачання та опалення
Збір
та
утилізація
відходів
Публічні
послуги
та
інфраструктура
Публічне управління лісами та
водними ресурсами
Ліцензування
комерційної
діяльності
Охорона громадського порядку та
цивільний захист
Містобудування
Збір статистичної інформації
Громадський транспорт

Первинна медична допомога
Публічні послуги та управління
муніципальним майном
Культура
Цивільний захист
Навколишнє середовище
Каналізація
Житло
Транспорт
Заходи щодо ринку праці та
сприяння підприємництву
Територіальне планування
Місцевий розвиток
Спорт
Туризм

Соціальні послуги
Культура і дозвілля
Технічна інфраструктура
Місцеве планування

Польща (Муніципалітет)
Дошкільна та початкова освіта
Соціальні послуги
Культура
Громадський транспорт
Житло
Навколишнє середовище

Швеція (Муніципалітет)
Обов’язкові функції
Початкова і середня освіта
Догляд за дітьми і дошкільна освіта
Первинна медична допомога
Соціальні послуги
Догляд за літніми людьми
Допомога людям з фізичними і
розумовими вадами
Захист навколишнього середовища
Територіальне планування
Збір та утилізація відходів
Аварійно-рятувальні служби
Водопостачання і водовідведення
Експлуатація доріг
Додаткові функції
Культура
Житло
Енергетика
Зайнятість
Промислові та комерційні послуги

Австрія (Громада)
Призначення
муніципальних
службовців
Місцева поліція
Управління місцевим дорожнім
рухом
Нагляд за регулюванням місцевого
планування
Місцеве
територіальне
(просторове) планування
Регулювання місцевої системи
охорони здоров’я
Підтримка активності місцевої
громади: театр, соціальні послуги
Регулювання публічних заходів

Бельгія (Муніципалітет)
Підтримка громадського порядку
Забезпечення виборчого процесу
Реєстрація актів цивільного стану
Місцеве територіальне планування
Підтримка інфраструктури доріг
місцевого значення
Соціальний захист
Загальні питання муніципалітетів

Швейцарія (Комуни)
Освіта (дитсадки та початкові
школи)
Переробка відходів
Дороги в юрисдикції комун
Місцева інфраструктура
Місцева поліція
Зонування
Громадянство
Податки масштабу комун
Делеговані
повноваження
ведення
особового
реєстру
громадян, які мешкають у комуні,
для організації виборів у масштабі
кантонів і комун, а також для збору
кантональних податків.
Можуть збирати власні податки
(зокрема, податок на прибуток) та
призначати
податкові
ставки,
збирати внески та отримувати
кантональні гранти. Кантон Грізон
наділяє комуни правом власності
на
деякі
природні
ресурси
(наприклад, на воду та ліси).
Болгарія (Муніципалітет)
Підтримка початкових та середніх
шкіл
Підтримка муніципальних лікарень
Підтримка розвитку культури і
спорту
Забезпечення надання соціальних
послуг
Реєстрація актів цивільного стану
Підтримка системи каналізації
управління постачанням питної
води
Управління переробкою побутових
відходів
Підтримка в належному стані
громадських місць
Підтримка в належному стані
цвинтарів
Підтримка
доріг
та
мостів
місцевого значення
Управління місцевим транспортом
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Словаччина (Муніципалітет)
До власних функцій належать:
Дошкільні та позашкільні заклади
Поліклініки
та
окремі
спеціалізовані лікарні
Культурні заклади
Місцеві комунікації
Міський транспорт
Житло
Справляння місцевих податків та
зборів
Водоканал та водовід
Місцева поліція
Комунальні відходи
Озеленення та догляд за чистотою
довкілля
Розвиток населеного пункту.
До делегованих повноважень, що
реалізують органи місцевої влади
від імені держави, належать:
Реєстрація актів громадянського
стану
Надання дозволу на будівництво
Частина повноважень в галузі
середньої освіти.

Велика Британія (Муніципалітет)
Житлове будівництво
Охорона здоров’я
Запобігання забрудненню довкілля
Регулювання забудови території
Переробка побутових відходів
Територіальне планування
Підтримка музеїв, парків та місць
дозвілля.
Органи місцевого самоврядування
територіальних
утворень,
які
поєднують у своєму статусі як
статус округу, так і статус
графства,
реалізують
також
повноваження
органів
самоврядування графства.

Іспанія (Муніципалітет)
Підтримка правопорядку
Планування та співпраця у галузі
освіти
Охорона здоров’я
Цивільна оборона та пожежна
безпека (повноваження обов’язково
реалізовуються у муніципалітетах
із населенням більше 20 тисяч)
Територіальне планування
Захист та підтримка історичної та
культурної спадщини
Захист довкілля (повноваження
обов’язково
реалізовуються
у
муніципалітетах із населенням
більше 50 тисяч)
Захист прав споживачів
Соціальна допомога та сприяння
інтеграції
(повноваження
обов’язково
реалізовуються
у
муніципалітетах із населенням
більше 20 тисяч)
Водопостачання та освітлення
громадських місць
Переробка побутових відходів

Італія (Комуна)
Забезпечення послуг, пов’язаних із
підтримкою шкіл (харчування,
шкільні автобуси, допомога)
Дошкільне виховання
Культура
(підтримка
музеїв,
виставок, культурних
заходів,
театру)
Територіальне
планування
та
підтримка в належному стані доріг
місцевого значення
Управління місцевим транспортом
Будівництво житла
Підготовка
планів
розвитку
торгівлі
Реєстрація актів цивільного стану
Захист довкілля та переробка
побутових відходів
Охорона громадського порядку
(адміністративна
поліція)
Реєстрація
земельних
ділянок
Планування, програмування та
регулювання
комерційної
діяльності
Встановлення
та
управління

Житлове будівництво
Місцеве
територіальне
(просторове) планування
Греція (Муніципалітет та комуна)
Підтримка правопорядку
Пожежна безпека
Цивільний захист
Підтримка дитячих садків
Підтримка шкіл, включно з
виданням відповідних дозволів в
освітній сфері
Підвищення кваліфікації
Підтримка лікарень та медичних
центрів місцевого значення
Підтримка сім’ї та молоді
Розвиток рекреаційних закладів
(будинків відпочинку
Будівництво
житла
та
територіальне планування
Управління водопостачанням і
переробкою побутових відходів
Підтримка цвинтарів
Захист довкілля
Підтримка театрів, музеїв та
бібліотек
Підтримка парків, спортивних
майданчиків та громадських місць
відпочинку в належному стані
Підтримка
доріг
місцевого
значення
Забезпечення газопостачання
Проведення іригаційних робіт
Регулювання
сільського
господарства та рибальства
Стимулювання
комерційної
діяльності та туризму
Надання ліцензій щодо певних
видів підприємницької діяльності.
Франція (Муніципалітет)
Соціальний захист та охорона
здоров’я (центри денної медичної
допомоги, центри для позбавлених
житла,
служби
санітарного
контролю)
Освіта (створення, будівництво,
підтримка та управління системою
закладів початкової шкільної та
дошкільної освіти)
Планування
розвитку
муніципалітету
Організація
та
фінансування
шкільного транспорту в межах
муніципалітету
Організація економічної допомоги
територіям у складі муніципалітету
(пряма допомога, додаткова до
допомоги, яка надається регіоном,
на основі угоди; непряма – шляхом
надання позик компаніям, які
працюють на
території,
що
потребує допомоги)
Міське планування (підготовка
логічно узгоджених схем, місцеве
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(повноваження
обов’язково
реалізовуються у муніципалітетах
із населенням більше 5 тисяч)
Управління
громадським
транспортом
(повноваження
обов’язково
реалізовуються
у
муніципалітетах із населенням
більше 50 тисяч).

промисловими
та
торговими
зонами
Надання публічних послуг, які
визначені як місцеві.
Закріплені
функції
органів
місцевого
самоврядування
у
сферах, які є відповідальністю
держави:
Забезпечення проведення виборів
Реєстрація актів цивільного стану
Організація військового обліку
Ведення статистичної діяльності

міське
планування,
надання
дозволів на будівництво та інших
дозволів щодо використання землі)
Захист
довкілля
(дренаж,
постачання питної води, збір та
переробка побутових відходів)
Культура
(художні
школи,
муніципальні архіви, муніципальні
музеї та музичні школи)

Органи місцевого самоврядування вищого рівня в європейських країнах
мають повноваження, представлені в табл. 2 (складена за результатами робіт [3,
4 та ін.]).
Таблиця 2
Повноваження органів місцевого самоврядування регіонального рівня в
європейських країнах
Данія (Регіон)
Охорона здоров’я
Лікарні
Медичне страхування
Лікування психічних розладів
Соціальні послуги і спеціальна освіта
Регіональний розвиток
Сприяння бізнесу
Туризм
Природа і навколишнє середовище
Зайнятість
Культура
Транспорт
Забруднення ґрунту
Швеція (Округ)
Обов’язкові функції
Охорона здоров’я
Стоматологія
Громадський транспорт (через регіональну службу
громадського транспорту)
Додаткові функції
Регіональний розвиток
Культура
Туризм

Польща (Повіт, Воєводство)
Повіт
Середня освіта
Охорона здоров’я
Будівництво та експлуатація доріг
Цивільний захист
Навколишнє середовище
Зайнятість
Воєводство
Вища освіта
Соціальна політика
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Норвегія (Округ)
Старші класи середньої школи
Регіональний розвиток
Транспорт і навколишнє середовище
Торгівля та промислова політика
Нагляд за дотриманням законодавства
місцевої влади

органами

Швейцарія (Кантон)
Організація кантональної влади
(власні: конституція, гімн, прапор)
Місцеве врядування
Закордонне співробітництво
Освіта (середні школи та університети)
Охорона здоров’я
Поліція
Взаємодія між державою та релігією
Культура
Дороги кантонального масштабу
Ліси, вода, природні ресурси
Охорона довкілля
Охорона природної спадщини
Громадянство
Кантональні податки
Словаччина (Край)
До власних функцій належать:
середні навчальні заклади,
лікарні,
окремі заклади
соціальних
послуг
(будинки
пенсіонерів, соціальні служби для дітей, кризові
центри, дитячі будинки),
заклади культури (галереї, театри, музеї),
автомобільні дороги другого та третього класу,
міжміський транспорт,
територіальне планування та розвиток,
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Економічний розвиток
Навколишнє середовище
Зайнятість
Управління дорогами регіонального значення

регуляторна діяльність (ліцензії аптек для лікарів,
тощо).
До делегованих функцій належать:
частина функцій в сфері освіти (заклади професійної
освіти),
частина функцій в сфері охорони здоров’я,
частина функцій в сфері національного дорожнього
господарства.
Органи місцевого самоуправління вищого рівня
займаються загальною політикою розвитку регіону.

У п. 3 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначається:
«Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами
публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи
тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і
характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії».
Великий вплив на розподіл повноважень за рівнями органів самоврядування
здійснює чисельність населення муніципалітетів (комун, громад) та їх площа,
що обумовлено дотриманням вищезазначених вимог – урахуванням
навантаження споживачів на муніципальні установи та збереженням високої
якості публічних послуг при оптимальному рівні витрат на їх забезпечення.
Сучасний досвід багатьох європейських та пострадянських країн свідчить
про ефективність процесу децентралізації влади в умовах сьогодення. Проте
майже всі країни мали історичні етапи в своєму розвитку як централізації
влади, так і наступної децентралізації. Історично так склалося, що за певних
умов посилюється один або інший процес. До можливих передумов виникнення
питання про децентралізацію влади слід віднести зростання рівнів демократії та
громадської активності, вплив зовнішніх факторів, економічний спад,
зростання соціального напруження, перерозподіл сил у владі, при якому
опозиція активізує діяльність на регіональному рівні, щоб зберегти доступ та
залишити за собою право управління ресурсами країни. При високих рівнях
демократії та громадської активності населення, відповідній фінансовій і
адміністративній реформі децентралізація приносить країні економічне
зростання регіонів, підвищення якості життя та якості соціальних послуг,
розвиток соціальної інфраструктури. Приклади позитивного досвіду реалізації
децентралізації мають Швеція, Данія, Швейцарія, Франція, Італія, Польща,
Словаччина, Латвія та інші.
При відсутності передумов або необхідного забезпечення, чи підтримки з
боку населення і органів влади й самоврядування процес децентралізації буде
зустрічати спротив на різних рівнях та етапах запровадження.
Перші кроки децентралізації влади в Україні найчастіше пов’язують з
прийняттям Закону України про «Про місцеве самоврядування в Україні» та
ратифікацією «Європейської хартії місцевого самоврядування» з часів
незалежності, з іншого боку принцип визнання місцевого самоврядування
згадується ще в Конституції гетьмана Пилипа Орлика у 1710 р. [9, С. 69-81]) та
в Конституції УНР 1918 р. [10, С. 68-72]. Протягом близько двадцяти років
Україна формує власну систему місцевого самоврядування на принципах
народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і
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державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріальнофінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами,
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та
посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування,
судового захисту прав місцевого самоврядування.
Розподіл основних повноважень між органами місцевого самоврядування
згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні [11] представлено в табл. 3.
Таблиця 3
Основні повноваження органів місцевого самоврядування
Повноваження органів базового рівня
Забезпечення:
- місцевого економічного розвитку (залучення
інвестицій, розвиток підприємництва);
- розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг,
мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання і
водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів
соціального та культурного призначення;
- планування розвитку території громади;
- вирішення питань забудови території (відведення
земельних ділянок, надання дозволів на будівництво,
прийняття в експлуатацію будівель);
- благоустрою території;
надання
житлово-комунальних
послуг
(централізоване
водо-,
теплопостачання
і
водовідведення, вивезення та утилізація відходів,
утримання будинків і споруд, прибудинкових
територій комунальної власності);
- організації пасажирських перевезень на території
громади;
- утримання вулиць і доріг у населених пунктах;
- громадської безпеки;
- гасіння пожеж;
- управління закладами середньої, дошкільної та
позашкільної освіти;
- надання послуг швидкої медичної допомоги,
первинної охорони здоров’я, з профілактики хвороб;
- розвитку культури та фізичної культури (утримання
та організація роботи будинків культури, клубів,
бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків);
- надання соціальної допомоги через територіальні
центри;
- надання адміністративних послуг через центри
надання таких послуг

Повноваження
органів районного
рівня
Забезпечення:
- виховання та
навчання дітей у
школахінтернатах
загального
профілю;
надання
медичних послуг
вторинного рівня

Повноваження органів
обласного рівня
Забезпечення:
регіонального
розвитку;
охорони
навколишнього
природного
середовища;
- розвитку обласної
інфраструктури,
насамперед обласних
автомобільних доріг,
мережі міжрайонних
та
міжобласних
маршрутів транспорту
загального
користування;
- професійно-технічної
освіти;
надання
високоспеціалізованої
медичної допомоги;
- розвитку культури,
спорту, туризму

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади на базовому
рівні відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні надаватимуть послуги з:
 санітарно-епідеміологічного захисту;
 соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій,
забезпечення надання пільг);
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 казначейського обслуговування;
 реєстрації актів цивільного стану.
Згідно зі ст.143 Законопроекту про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади) «територіальна громада безпосередньо або через
органи місцевого самоврядування громади:
1) управляє майном, що є в комунальній власності;
2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;
3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку
і контролює їх виконання;
4) встановлює місцеві податки і збори;
5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;
6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства,
організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;
7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її
компетенції.
Обласна, районна рада:
1) затверджує обласний, районний бюджет для виконання спільних
проектів, у тому числі за рахунок коштів, залучених на договірних засадах з
місцевих бюджетів, та контролює його виконання;
2) вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.
Обласна рада затверджує регіональну програму соціально-економічного
та культурного розвитку області і контролює її виконання».
Проте чіткого розмежування повноважень між органами місцевого
самоврядування громад, районів, областей у Законопроекті не визначається.
«Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад,
районів, областей визначається законом на основі принципу субсидіарності.
Виконавчим органам місцевого самоврядування громади, виконавчим
комітетам районної, обласної ради відповідно до закону можуть бути
делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує
здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного
бюджету України, передає органам місцевого самоврядування відповідні
об'єкти державної власності» [12].
Слід зазначити, що в Україні, як і у країнах з англосаксонською моделлю
місцевого самоврядування діє принцип «позитивного» регулювання діяльності
органів місцевої влади, тобто органами місцевого самоврядування можуть бути
реалізовані лише ті повноваження, які визначені законом згідно ст. 2 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Місцеве самоврядування в
Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної
громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та
посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України» та п. 2 ст. 16 «Органам
місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження
органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади».
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Визиває науковий інтерес результати роботи [13], в якій запропоновані
критерії розмежування повноважень між державою та самоврядуванням, між
рівнями самоврядування і територіальними органами виконавчої влади, основи
організації виконавчої влади на території: «мереживо-центрична система
ухвалення владних рішень передбачає максимальне наближення здійснення
повноважень саме на рівні громад, на субрегіональному та регіональному рівні
достатньо залишити окремі функції з утримання доріг регіонального значення,
закладів освіти та охорони здоров’я. Питання фінансової, фіскальної політики,
організації судівництва, забезпечення національної безпеки, боротьби з
організованою злочинністю та наркотрафіком, вирівнювання розвитку між
регіонами є національним рівнем за своєю природою, а тому у цій частині
органи місцевого самоврядування можуть виступати лише партнером
держави». В монографії [14, с. 178] стверджується, що шкільна освіта, охорона
здоров’я та елементи фізичної інфраструктури, включаючи місцеві дороги,
освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію й організацію збору та
утилізацію відходів, парки та цвинтарі являють собою головні сектори
децентралізації, а медичні дослідження мають залишатися централізованими.
В дослідженнях А. Ткачука [15, 16 та ін.] та роботах [2, 3] розглянуті
варіанти розподілу повноважень за рівнями влади в європейських державах.
Кожна країна по-своєму визначає оптимальний розподіл повноважень
керуючись двома основними критеріями: якість послуг та витрати на їх
забезпечення. При перевищенні галузевих норм навантаження кількості
споживачів на бюджетні установи якість надання послуг населенню буде
погіршуватись, з іншого боку при недостатньому навантаженні –
спостерігатимуться перевитрати бюджетних коштів на утримання бюджетних
установ для забезпечення необхідної якості надання публічних послуг.
В багатьох джерелах вітчизняних авторів та законодавчих актах йдеться
мова про те, що кількість делегованих повноважень на базовий рівень
залежатиме від ступеня спроможності об’єднаної громади, тобто якість надання
суспільних послуг має лише зростати, а не погіршуватись. З іншого боку
ступінь спроможності потребує чіткого визначення, а не лише його
характеристики і методики формування.
Висновки. Підводячи підсумки, слід зазначити відсутність єдиної вірної
формули успіху та плану дій в процесі децентралізації. Велика кількість планів
не реалізована вчасно, ще більше постійно коригується під час імплементації
традиційних підходів до формування спроможних громад і наступного
розвитку соціальної інфраструктури й підвищення якості суспільних послуг.
Відсутність в повній мірі необхідного інформаційного, законодавчого,
організаційного та суспільного забезпечення стримує процес децентралізації, а
вплив негативних зовнішніх та внутрішніх чинників вимагає коригування
строків та складу запланованих заходів. На сьогодні на всіх рівнях всіма
учасниками процесу демонструється відсутність злагодженої роботи та
досягнення власних цілей. Чіткий детальний законодавчо визначений розподіл
функцій та основних повноважень між органами місцевого самоврядування
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різного рівня та територіальними органами виконавчої влади в умовах
децентралізації є сучасною першочерговою потребою.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях:
Название конференции
Современные научные
исследования, Montreal, Canada
Актуальные вопросы современной
науки, Taunton, United States of
America
Стратегии развития науки и
образования, Namur, Belgique
Научные исследования: тенденции
и перспективы, Mexico City, Mexico
Актуальные вопросы современной
науки, Valencia, Venezuela
Приоритетные научные
направления, Plovdiv, Bulgaria
Проблемы и перспективы развития
научной мысли, Pretoria, South
Africa
Перспективы научных
исследований, Dublin, Ireland
Наука и практика: инновационный
подход, Paris, France
Мировое научное пространство,
Coventry, United Kingdom
Наука и общество, Roma, Italy
Наука и образование, Nürnberg,
Deutschland

Дата проведения

Последний срок
подачи материалов

Срок выхода из
печати эл.версии
сборника

27 января 2017

26 января 2017

15 февраля 2017

24 февраля 2017

23 февраля 2017

15 марта 2017

30 марта 2017

29 марта 2017

15 апреля 2017

28 апреля 2017

27 апреля 2017

15 мая 2017

26 мая 2017

25 мая 2017

15 июня 2017

30 июня 2017

29 июня 2017

15 июля 2017

28 июля 2017

27 июля 2017

15 августа 2017

25 августа 2017

24 августа 2017

15 сентября 2017

29 сентября 2017

28 сентября 2017

15 октября 2017

27 октября 2017

26 октября 2017

15 ноября 2017

24 ноября 2017

23 ноября 2017

15 декабря 2017

25 декабря 2017

24 декабря 2017

15 января 2017

Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
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28 Апреля 2017
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Государственно-частное
партнерство
в
условиях
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инновационного развития экономики.
Edizioni Magi, Roma, Italy
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28 Мая 2017
методы оценки и стратеги повышения.
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia
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Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Учет, анализ и аудит: теория и практика.
28 Июня 2017
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Туристическая индустрия: проблемы и решения.
28 Июня 2017
CARICOM, BARBADOS
Тенденции развития банковской системы в современных
28 Июля 2017
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Маркетинг: новые тенденции и перспективы.
28 Июля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
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28 Августа 2017
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España
28 Августа 2017
Внешнеэкономичсекая
деятельность:
проблемы
и
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
China
Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика.
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Проблемы и перспективы развития финансовой системы.
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education.
Vienna
Управление экономическими системами.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Налоговая система: социально-экономический аспект.
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o.,
Lodz, Poland
Социально-экономическое развитие регионов.
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,
Bulgaria
Экономика природопользования.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico

Срок выхода эл.
версии

Февраль 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
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Май 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июль 2017
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Август 2017
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Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

28 Сентября 2017
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Ноябрь 2017
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AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland
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Государственная политика в сфере образования.
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Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы
28 Февраля 2017
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España
Современные технологии в педагогической науке.
28 Марта 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Психолого-педагогические особенности интелектуального
28 Апреля 2017
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Теория и методика дополнительного образования.
28 Мая 2017
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Методология, теория и практика преподавания иностранных
28 Июня 2017
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Актуальные вопросы социальной педагогики.
28 Июля 2017
CARICOM, BARBADOS
Образование и воспитание: методология и практика.
28 Августа 2017
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni
28 Сентября 2017
Magi, Roma, Italy
Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения.
28 Октября 2017
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Проблемы и тенденции развития школьного образования.
28 Ноября 2017
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe
28 Декабря 2017
Bowker. Melbourne. Australia
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Политико-правовые и административные проблемы развития
28 Января 2017
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy
Судебная система на современном этапе развития.
28 Февраля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный
28 Марта 2017
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Конституционное право: проблемы и перспективы развития.
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Основные
направления
развития
современной
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United
Kingdom
Корпоративное право: вопросы теории и практики.
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Социальное законодательство в условиях глобализации.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Гражданское право и гражданский процесс: тенденции
развития. EDEX, Madrid, España
Право и Интернет. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Уголовное право, криминалистика и криминология:
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS,
Namur, Belgique
Нотариальное право: теория и практика.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Полиция как институт общества.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
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4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной
регистрации 0114U006191).
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№
государственной регистрации 0114U006192).
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193).
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос.
регистрации 0114U006190).
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации
0114U006194).
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
36 ч
72 ч
или научном журнале
100
150
Стоимость, ЕВРО *

108 ч
200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно.

В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке:
«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт»
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland)

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Руководитель программы:
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland),
Dr.hab., MBA,
Walery Okulicz-Kozaryn
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия
проводятся на русском языке.
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом,
Профи.
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных
образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является
эффективным инструментом роста педагогического мастерства.
Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа.
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном
семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации,
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении
программы повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
оказывает услуги по:
- разработке макета для издания в типографии и/или печать по макету автора
различных видов полиграфической продукции: монографий (авторских и коллективных),
книг, брошюр, учебников, учебных пособий, сборников статей и материалов конференций и
других материалов в мягком и твердом переплете без ограничения тиража (от 1 до 1000
экземпляров);
- профессиональной корректуре текста;
- профессиональному переводу текста на: русский, английский, немецкий,
французский, украинский и другие языки;
- присвоению выходных данных (УДК, ББК) и ISBN Австралии, Австрии,
Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины;
- размещению научных работ в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
и в Российском индексе научного цитирования. Разместить можно как новые научные
работы, так и труды, изданные под Вашим авторством ранее.
Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к
сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук,
молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов,
студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков.
ISSN 2311-3413
Журнал включен в международные наукометрические базы:
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35 из 9)
Ulrich's Periodicals Directory
Полные тексты
eLIBRARY.RU

статей

представлены

в

Научной

электронной

библиотеке

Периодичность - 1 раз в месяц
Язык издания: украинский, русский, английский.
Прием статей – до 28 числа каждого месяца.
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со
следующими требованиями:
1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список
литературы.

поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см.

межстрочный интервал – 1,5

шрифт «Times New Roman» – 14

абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью
клавиши Tab и знаков пропуска);

текст выравнивается по ширине;

ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок.
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с
указанием номеров страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131].
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке.
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье
несколько, то и нумерацию.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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