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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАУКИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия науки и общественной системы в целом 
и ее отдельных составляющих – экономической, политико-правовой, экологической, социальной и социокультурной. 
Доказывается наличие синергетического эффекта в процессе воздействия научного прогресса на процесс социально-
экономического развития и рассматриваются положительные и отрицательные последствия указанного влияния.

Ключевые слова: общественная система, наука, подсистемы общественной системы, прогрессивное социально-
экономическое развитие.

SYNERGETIC IMPACT OF SCIENCE ON SOCIAL DEVELOPMENT  
AND ITS SOCIO-ECONOMIC EFFECTS 

Summary. The article is examines the problems of interaction between science and the social system as a whole and its 
separate components - economic, political, legal, environmental, social and socio-cultural. The is presenced of a synergetic 
effect in the process of the impact of scientific progress on the process of social and economic development is proved and  
the positive and negative consequences of this influence are considered.

Key words: social system, science, subsystems of the social system, progressive social and economic development.
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ПРИНЦИПИ КОМПЕТЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація. Результативне компетентно-орієнтоване корпоративне управління – важливий елемент ефективної рин-
кової економіки. Акціонери та інші зацікавлені особи мають мати доступ до інформації про фінансовий стан компанії, 
а також мати можливість здійснювати контроль над використанням її активів та управляти ними з метою забезпечення 
своїх інтересів. Такі процеси можуть здійснюватися лише за умови дотримання зацікавленими сторонами вихідних по-
ложень корпорації, принципів корпоративного управління.

У статті аналізуються принципи сучасного ефективного корпоративного управління, а також розглянуто їх розподіл 
на загальні, специфічні та ті, що формують компетентності менеджменту персоналу.

Ключові слова: принцип, корпоративне управління, компетентності, корпорація, менеджери, зацікавлені сторони.

Вступ та постановка проблеми. Сьогодні можна 
з упевненістю говорити про те, що інтегровані корпо-
ративні структури є каркасом національної економіки. 
Підвищення ефективності діяльності корпоративних 
структур в умовах глобальних змін бізнес-середовища, 
прискорення темпів ділового життя, протистояння конку-
ренції відбувається за рахунок адаптації бізнес-процесів 
до змін методів та форм управління та фінансування, що 
пов'язано з процесами реструктуризації та реформування 

національної економіки. Адаптивність, гнучкість в умо-
вах обмежених часових горизонтів стратегічного пла-
нування, а також дотримання принципів, що формують 
компетентності менеджерів у корпоративному управлін-
ні, розвиватиме корпорацію та забезпечить її конкурентні 
переваги на сучасній стадії розвитку економіки.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослід-
ження принципів корпоративного управління започатко-
вано у працях А. Белла [1], М. Блеіра [3], Дж. Броні [9], 
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І. Велентжеза [9], Р. Вишні [8], Дж. Мінза 
[1], А. Харта [4], А. Шлейфа [8] та інших. 
Формуванню компетентностей менеджерів 
присвячені дослідження Р. Бояцис [12], Бул-
гакова А.В. [13], Д. Зиглер [22], Дж Равена 
[20], С.М. Спенсера [21], Л. Хьєл [22] та ін. 

Високо оцінюючи внесок учених у ви-
вчення проблем корпоративного управ-
ління, слід зазначити, що більшість до-
слідників не пов'язують питання якості 
корпоративного управління з дотриман-
ням принципів його суб’єктами.

Метою статті є формування принци-
пів корпоративного управління в умовах 
розвитку компетентно-орієнтованої кор-
порації.

Результати дослідження. Принцип 
(від лат. principium – початок, основа) – 
основне вихідне положення якої-небудь те-
орії, вчення, науки, світогляду тощо [14].

Система принципів корпоративного 
управління представлена різними автора-
ми. І Велентаж і Г. Броні формулюють такі 
десять принципів функціонування систе-
ми корпоративного управління, як: відпо-
відальність, збалансованість, своєчасне 
повідомлення про виявлені відхилення, 
інтеграція, відповідність керуючої і ке-
рованої систем, сталість, комплексність, 
узгодженість, пропускна спроможності 
суміжних ланок систем внутрішнього 
управління, розподіл обов'язків, дозвіл 
і схвалення [9].

Дж. Равен розглядає такі принципи, 
як: незалежність; об'єктивність; достовірність результатів 
управління; ефективність і економічність витрат на здій-
снення аналізу і оцінки; плановість; системність; безперерв-
ність і обґрунтованість результатів аналізу і оцінки [20] . 

Л.М. Спенсер розкрив принцип «двох потоків» – поділ 
системи на функціонування та оцінку, регламентація сис-
теми внутрішньої оцінки та принцип економічності [21] .

Міжнародні професійні стандарти корпоративного 
управління наголошують на незалежності й об'єктивності 
корпоративного управління:

– фахівці під час виконання своїх обов'язків мають 
бути об'єктивними;

–фахівці мають бути підзвітні відповідному вищому 
органу управління, 

– управління має бути вільне від втручання третіх осіб;
– фахівці корпоративного управління мають безпосе-

редньо взаємодіяти з радою директорів;
– фахівці в своїй роботі мають бути неупередженими 

та уникати будь-яких конфліктів; 
– у разі негативного впливу факторів на незалеж-

ність або об'єктивність інформація повинна бути розкрита 
відповідними сторонами.

Принципи незалежності та об'єктивності мають бути 
пріоритетними в списку принципів організації систем 
корпоративного управління в компанії.

Під час формування принципів корпоративного управ-
ління вважаємо за необхідне розбити їх на три групи: за-
гальні, специфічні і принципи компетентності менеджера.

До загальних принципів слід віднести: цілеспрямова-
ність, системність, принципи постійного удосконалення 
результатів діяльності корпорації та ефективності (рис. 1). 

1. Принцип цілеспрямованості полягає в тому, що 
мета, яка визначає поведінку системи, завжди задається 
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Рис. 1. Загальні принципи компетентно-орієнтованого  

корпоративного управління
Джерело: розроблено автором
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Рис. 2. Специфічні принципи компетентно-орієнтованого  
корпоративного управління

Джерело: розроблено автором

над системою: об'єкт виступає як система лише щодо своєї  
мети. Система управління, будучи частиною системи кор-
поративного управління, повинна відповідати методам 
управління та сприяти їх оптимізації.

2. Принцип постійного удосконалення результатів 
діяльності корпорації. Технологія управління постійно 
удосконалюється, це проявляється у вдосконаленні збору 
інформації, обробки, аналізу, моніторингу результатів пе-
ревірки, накопиченню бази даних, розширення кола вико-
нуваних завдань і появи нових більш досконалих методів. 
Відповідно до принципу удосконалення система процесу 
управління постійно модифікується і набуває якісно но-
вих властивостей і змісту.

4. Принцип ефективності. Цей принцип реалізується шля-
хом раціонального співвідношення ефекту (результату) функ-
ціонування системи корпоративного управління та витрат 
на створення і функціонування такої системи. Цей принцип 
сприяє максимізації ефективності діяльності через виявлен-
ня витрат, а також втраченої вигоди від вкладених коштів на 
функціонування такої системи. Виявлення втрат і додаткових 
резервів у діяльності компанії визначаються під час аналізу 
відхилень від встановлених критеріїв і показників.

До специфічних принципів належать принципи: від-
окремлення управління і контролю, дозволу і схвален-
ня, відповідності керуючої (та, що управляє) і керованої  
(та, що підлягає управлінню) системи, регламентації 
і стандартизації, адекватності і результативності, своєчас-
ного повідомлення про виявлені недоліки і принцип від-
повідальності (рис. 2).

1. Принцип відокремлення управління і контролю. 
Передбачає створення такої організаційної структури 
і розроблення функціональних обов'язків працівників, 
закріплених регламентами (положення, штатний розпис, 
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правила, стандарти тощо), які дають змогу розмежувати 
контрольні і управлінські функції.

Надходження інформації від функціональних струк-
турних підрозділів до найвищих управлінських структур 
і ради директорів здійснюється двома незалежними по-
токами: перший – через рівні управління, другий – через 
аналітиків, які здійснюють функції аналізу і контролю.

2. Принцип дозволу і схвалення. Дозвіл і схвалення 
бізнес-процесів здійснюються відповідальними особами 
в межах своїх повноважень. Внутрішньокорпоративне 
управління належить посадовим особам, яким делегова-
но право підпису окремих документів. У цьому разі такі 
фахівці виконують поряд з іншими покладеними на них 
посадовими обов’язками і контрольні функції.

3. Принцип відповідності керуючої (та, що управляє) 
і керованої (та, що підлягає управлінню) системи. Ступінь 
складності організаційної структури компанії зумовлює 
складність системи управління. На вибір системи управлін-
ня впливає група суб'єктів корпоративних відносин, форма 
їх участі, інтереси, концентрація власності та їх частка.

4. Принцип регламентації і стандартизації. Процеси 
і процедури корпоративного управління мають бути регла-
ментовані і стандартизовані. Корпоративне управління має 
здійснюватися на основі встановлення і застосування пра-

вил з метою упорядкування діяльності у певних сферах на 
користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для 
досягнення загальної оптимальної економії за дотримання 
функціональних умов і цілей корпоративного управління. 

5. Принцип адекватності і результативності. Досягнен-
ня мети виражається у відповідності отриманого результа-
ту та поставлених цілей. Ключовим питанням корпорації 
є формування адекватних методів вимірювання результа-
тивності управління, які б дозволили чітко визначити сту-
пінь реалізації інтересів учасників організації і досягнення 
цілей і завдань корпоративної стратегії, а також ставити 
конкретні завдання перед менеджментом, контролювати їх 
реалізацію, пов'язуючи результати з системою мотивації. 
Результативність діяльності органів управління інтегрова-
них корпоративних організацій має бути трансформована 
в систему конкретних показників.

6. Принцип оперативності та своєчасності повідо-
млення про виявлені відхилення. Інформація про виявле-
ні відхилення повинна бути доведена до уповноважених 
осіб для прийняття відповідних рішень у встановлені 
терміни.

Повідомлення про виявлені відхилення мають аналі-
зуватися радою директорів або підрозділом, який ініціює 
рішення, що спрямовані на підвищення ефективності кор-
поративного управління.

7. Принцип відповідальності. За неналежне виконання 
функцій менеджер має нести дисциплінарну, адміністра-
тивну і фінансову відповідальність. Принцип відпові-
дальності пов'язаний з обов'язками працівників, перед-
баченими посадовими інструкціями. Не рекомендується 
закріплення за декількома суб'єктами однієї і тієї самої 
функції, оскільки це може привести до безвідповідаль-
ності і витрат зайвих сил і засобів [16].

Принципами, що формують компетентність менедже-
ра, є чесність, об'єктивність, незалежність, професійна 
обізнаність, належна ретельність, конфіденційність і про-
фесійна поведінка (рис. 3).

1. Принцип чесності. Менеджер має діяти відкрито 
і чесно у всіх професійних і ділових взаєминах.

2. Принцип незалежності. Менеджер має бути неза-
лежний від стороннього впливу, управління має здійсню-
ватися об'єктивно і неупереджено. Відзначимо, що поняття 
незалежності є поняттям організаційного характеру, тобто 
насамперед визначається рівнем підпорядкованості під-
розділів у компанії. Так, ревізійна комісія як структурний 

підрозділ є незалежною від менеджменту 
компанії, якщо знаходиться в прямому під-
порядкуванні загальних зборів акціонерів.

3. Принцип об'єктивності. Менеджер 
не може бути упередженим або допускати 
вплив на об'єктивність своїх професійних 
суджень. Такий принцип є наслідком не-
залежності.

Проведення управління й аналізу має 
здійснюватися на основі достовірної ін-
формації, нормативно-правових актів, 
стандартів і методів отримання висно-
вків. Менеджери мають бути досконали-
ми в своїх висновках, що можливо тільки 
в тому разі, коли вони займають станови-
ще, що дає змогу виконувати функції без 
втручання в їхню діяльність. Цей прин-
цип також вимагає, щоб служба внутріш-
нього аналізу не брала участі у фінансо-
во-господарських операціях корпорації, 
оскільки відповідальність за діяльність 
впливатиме на незалежність оцінки.
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Рис. 3. Принципи, що формують компетентність менеджера  
компетентно-орієнтованого корпоративного управління 

Джерело: розроблено автором

Рис. 4. Основні принципи формування  
стратегії корпорації

Джерело: розроблено автором
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Висновки. В умовах глобалізації, коли корпорація здій-
снює свою діяльність не тільки на національну рівні, але 
й інтегрує її у світову систему народного господарства, го-
ловною стратегічною метою її функціонування стає розви-
ток, який неможливий без дотримання принципів корпора-
тивного управління учасниками корпоративних відносин.

Виокремлення таких принципів дасть змогу сформу-
вати основні положення функціонування системи кор-
поративного управління, які надалі відображатимуться 
в стандартах відповідно до специфіки діяльності кор-
порації. Впровадження в компанію принципів корпора-
тивного управління має здійснюватися з урахуванням 
пріоритетів, цінностей та цілей груп учасників корпора-
тивних відносин.

Детальна регламентація принципів корпоративного 
управління і внутрішніх стандартів дасть змогу налагоди-
ти продуктивне співробітництво із зацікавленими сторо-
нами корпорації. 

4. Принцип професійної обізнаності. Менеджер 
зобов'язаний постійно підтримувати свою кваліфікацію, 
знання та навички на високому рівні, що дозволятиме 
виконувати функції з урахуванням сучасних досягнень 
науки і практики у цій сфері, законодавства та норма-
тивно-правових актів. Менеджер має діяти відповідно до 
кодексу корпоративного управління та нормативно-право-
вих документів, що регулюють його діяльність.

5. Принцип конфіденційності. Менеджер має забезпе-
чувати дотримання конфіденційності інформації, отрима-
ної внаслідок своєї професійної діяльності, не розкривати 
інформацію третім особам, крім тих ситуацій, коли він 
зобов'язаний її розкрити.

6. Принцип професійної поведінки. Менеджер має до-
тримуватися відповідних законів та нормативних актів 
та уникати будь-яких дій, які дискредитують чи можуть 
дискредитувати його професію або негативно впливають 
на його репутацію.
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ПРИНЦИПЫ КОМПЕТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Результативное компетентно-ориентированное корпоративное управление – важный элемент 

эффективной рыночной экономики. Акционеры и другие заинтересованные лица должны иметь доступ к информации 
о финансовом состоянии компании, а также иметь возможность осуществлять контроль над использованием ее активов 
и управлять ими с целью обеспечения своих интересов. Такие процессы могут осуществляться только при условии со-
блюдения заинтересованными сторонами исходных положений корпорации, принципов корпоративного управления.

В статье анализируются принципы современного эффективного корпоративного управления, а также их распреде-
ление на общие, специальные, формирующие компетентности менеджмента персонала.

Ключевые слова: принцип, корпоративное управление, компетентности, корпорация, менеджеры, заинтересованные 
стороны.

PRINCIPLES OF THE COMPETENTLY-ORIENTED CORPORATE GOVERNANCE
Summary. This article examines principles of the competently-oriented corporate governance, which turn out to be crucial 

because of internalization of the national corporation. Principles of the corporate governance are, to a large extent, a set of 
mechanisms through a corporation fulfill its goals. The paper indicates that only a small minority of companies complied with 
the importance of the Corporate Governance Principles, and the vast majority did not comply with any. 

The article analyzes the principles of the effective corporate governance and divides them into general, specific and those 
that form managers competence.

Key words: corporate governance, principles, competence, corporation, managers, stakeholders.
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НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті описано поняття та особливості процесу імпортозаміщення. Проаналізовано роль та місце імпор-
тозаміщення в структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств. Досліджено напрями та заходи еконо-
мічного протекціонізму державної політики імпортозаміщення в Україні. Проаналізовано особливості державної політики 
імпортозаміщення в Україні. Описано проблеми вітчизняних товарів, які роблять їх «вразливими» перед імпортом.

Ключові слова: імпортозаміщення, державна політика імпортозаміщення, ринок, економіка, Україна.

Вступ та постановка проблеми. В Україні високий 
рівень імпортозалежності економіки та наявність нега-
тивних тенденцій до її поселення, що підтверджується 
дією таких стимулюючих імпортозалежність чинників, 
як переважаючі темпи нарощування імпорту над розши-
ренням місткості внутрішнього ринку, невисокі доходи 
та купівельна спроможність населення, несформованість 
виробничо-торгової та дистрибуційної інфраструктури 
просування товарів, виготовлених на території держави, 
доступність роздрібних торговельних мереж для проник-
нення імпорту, а також слабкістю чинників імпортозамі-
щення, зокрема низького фінансово-економічного стану 
та можливостей внутрішнього виробництва, зносом його 
матеріально-технічної бази та низької інноваційної ак-
тивності. Ситуація особливо критична для виробництва 
непродовольчих товарів, де частка імпорту збільшилася 
в масштабах значно більших за потенціал вітчизняного 
виробництва. Тому дослідження напрямів та заходів еко-

номічного протекціонізму державної політики імпортоза-
міщення в Україні є важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз осно-
вних праць зазначених науковців дав змогу дійти висновку 
про те, що зарубіжними і вітчизняними вченими зроблено 
значний внесок у дослідження проблем імпортозаміщен-
ня. Цю тематику досліджували І. Зaвсєгдaшня, В. Ситaй, 
О. Дaльніченко, І.В. Бурaковський, Н.В. Коваленко, Я.А. Жа-
ліло, О.В. Коломицева, В. Лук’янюк, Т.О. Осташко та інші.

Мета статті – проаналізувати напрями та заходи еко-
номічного протекціонізму державної політики імпортоза-
міщення в Україні

Результати дослідження. О. Попова визначає ім-
портозаміщення як комплекс зaходів зі зниження еко-
номічних зaгроз через сприяння розвитку внутрішньо-
го виробництвa, обмеження імпорту і стимулювaння 
придбaння нaціонaльних товaрів [1, с. 8]. Ці зaходи біль-
шою мірою формують промислову політику держави, але, 


