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// Державне управління // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 7 (47), 2 т., 2018

UDC 351:336.7
Hubarev Oleksandr
PhD in Economic, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management and Administration
Kharkiv State Academy of Culture

Kaliuga Oleg
PhD in Public Administration, Senior Lecturer
of the Department of Management and Administration
Kharkiv State Academy of Culture

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF THE STOCK MARKET  
STATE REGULATION IN UKRAINIAN USE CONTEXT

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ  

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Summary. Ukraine has embarked on the path of building a modern stock market. At that time, in the world practice, princi-
ples and mechanisms of state and supranational regulation of financial markets were formed. This gives our country the oppor-
tunity not to repeat mistakes made by other states, but to create an optimal mechanism for the functioning of the stock market 
based on international experience and national characteristics.

Key words: government regulation, stock market, indicator, measures of influence, licensing.
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The purpose of the paper is to analyze the princi‑
ples and mechanisms of state regulation of the 

stock market.
The importance of creating an adequate legal 

framework as the most important measure of the 
state policy of the stock market development is em‑
phasized by numerous authors, in particular, in the 
works of Dimpfl T. [2] emphasizes the feasibility of 
establishing a rigid regulatory market infrastructure 
and its legal framework; settlement of issues of a clear 
demarcation of types of stock market instruments, 
legislative consolidation of the classification of secu‑
rities into unit, debt and derivatives; taking effective 
measures to legalize shadow capital, preventing the 
outflow of capital abroad; reorganization of tax leg‑
islation on investments; harmonization of Ukrainian 
and international standards; prevention of negative 
influence on the market of monetary, currency, fis‑
cal and tax state regulation; prevention of excessive 
development of government securities used to cover 
unproductive costs.

Gebba, T.R. notes that state regulation should 
provide the appropriate legislative support, rules for 
issuance and circulation, registration, protection of 
investors’ rights, control of the pricing system, while 
the main goal of the state should be to reach a compro‑

mise between fiscal function and overall cost‑effective 
efficiency [3, p. 62].

Prominent representatives of economic scientific 
thought outlined a number of principles for an effec‑
tive regulatory process and prudential supervision.

The first, most important principle of management 
is to ensure the independence of financial regulatory 
authorities, which should be combined with the relevant 
requirements of their reporting to the supreme state gov‑
erning bodies. Regulatory bodies and individuals should 
be protected from voluntaristic decisions, dismissals and 
cancellations, as well as from threats related to their 
rigorous performance of their regulatory functions.

The second principle is that government agencies 
(financial or non‑financial) should have clear objectives 
and operations that are supported by an adequate level 
of public accountability.

The third principle is that there should be agree‑
ments to ensure integrity and effective management 
within the regulatory authorities. For example, it is 
advisable to maintain and implement codes of conduct 
for regulating the state of the regulators, including the 
mechanism for legal review of decisions taken by the 
agency. It also emphasizes the importance of proactive 
anti‑corruption actions to prevent the “infection of 
public oversight” by financial institutions and markets.
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During financial stagnation and crisis, the goals of 
high‑level corporate governance can be distorted, so 
the whole system of regulatory institutions and assets 
at a disadvantage should be reformed by applying new 
institutional structures with a higher level of trans‑
parency and accountability.

Another key indicator of high‑level public admin‑
istration is the level of transparency of regulatory 
goals and operations, including interactions with other 
agencies. The Financial Sector Assessment Program 
shows that developing countries, including economies 
in transition, are far behind the developed countries. 
On the other hand, the supervision of the banking 
sector and payment systems, which is usually carried 
out by the central bank, is estimated even in devel‑
oping countries, which is rather high. Consequently, 
the effectiveness of regulatory procedures is closely 
linked to the existence of a regulatory and regulatory 
body with special powers.

Another aspect of the formation of a system of 
mechanisms of public administration is the definition 
of a system of measures aimed at improving the effi‑
ciency of the securities market. Based on the analysis 
of the research base of the research on regulation of the 
securities market, all measures can be divided into two 
groups: measures of direct and indirect intervention 
in its functioning and activities of its institutions.

Direct impact measures include:
– legislative and normative work on issues of forma‑

tion and development of the securities market;
– licensing of market participants;
– direct control over the circulation of certain types 

of securities;
– registration of securities;
– control of property rights and their change;
– establishment of rules for the implementation of 

certain types of transactions.
Indirect regulation of the work of the securities 

market is carried out through a general and special 
system of financial policy mechanisms. The first one 
includes:
– market (indirect) mechanisms of monetary policy, 

in particular open market operations;
– government guarantees of loans, loans, deposits, 

including on the euro‑market;
– putting into circulation various types of govern‑

ment bonds, promissory notes and other securi‑
ties;

– currency regulation and currency control.
The systemic effect of these measures generates a 

general microclimate of the stock market, influences 
the composition of securities portfolios, provides in‑
dicators and estimates that are targeted by investors. 
In addition, each of these mechanisms has its own 
nature of action on the market itself and on the work 
of its participants.

Mechanisms of monetary policy influence the ac‑
tivity of working with government securities, deter‑

mine the degree of attractiveness of this sector of the 
money market, and also determine the degree of giving 
preference to participants in securities transactions 
as reliable risk‑free instruments.

The mechanism of guaranteeing loans, loans, depos‑
its can affect the redistribution of investors between 
different markets, in particular banking and stock 
markets, as well as the issuers’ exit to foreign mar‑
kets. In addition, this mechanism, with its successful 
application, can increase the overall level of confidence 
in the financial market.

Through the introduction of certain instruments, 
for example, VAT bonds, central bank securities, the 
state influences the transformation of debts into a 
securitized form, increases or decreases the overall 
liquidity of the financial market, stimulates the pro‑
cesses of innovation.

Foreign exchange regulation and currency control 
determine the degree of attractiveness of working with 
stock market instruments denominated in the national 
currency, other principles of market formation and 
development.

In our opinion, special attention should be paid to 
special measures of state influence. Among the target 
mechanisms of state regulation of the stock market, 
based on the level of modern requirements for the 
work of the stock market, the most important are the 
following:
– formation and stimulation of application of vari‑

ous pricing methods, control over the level of pric‑
es for various instruments of the stock market;

– introduction of taxes on income from securities 
and introduction of other measures of tax policy;

– ensuring the application of a diverse range of stock 
indicators.
An important task of state regulation is to ensure 

the entry into the stock market of conscientious par‑
ticipants in financial processes. In this regard, the role 
of licensing as a regulator of civilized relations in the 
securities market is increasing.

The licensing system can be interpreted not only as a 
form of admission to the market. It also acts as a form 
of regulation of trading and certain types of economic 
activity, therefore, it can stimulate activity not only of 
different business entities, given their organizational 
form of management and types, as well as taking into 
account various branches and spheres of activity [4]. 
In this regard, it is important to regulate the powers 
of state licensing regulatory authorities; to organize 
systematization and consistency of laws and by‑laws; 
to strengthen state control over disclosure procedures 
for market participants.

For the formation of favorable tendencies in the 
stock market, a fair condition is price formation. In 
our opinion, the content of the state mechanism of 
pricing is, above all, that the state should control the 
initial price and the price of closing the market in 
order to avoid its “overheating”. This mechanism is 
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thoroughly studied by Western scholars. At the same 
time, Ukrainian scientists and practitioners paid little 
attention to this aspect, and if there were scientific 
developments, they were not sufficiently taken into 
account in the practice of state regulation. The stock 
market price is an incentive for investors to invest, an 
incentive for market professionals to revitalize their 
profits. For public authorities, it should serve as a 
benchmark for so‑called fair prices, as well as prices 
for blocking the work of a particular market.

There are several rules on the stock exchange that 
contribute to the formation of a fair price:
– the establishment by the state and self‑regulatory 

organizations of certain rules of registration on 
the stock exchange, which stipulates that the in‑
struments of these companies are reliable, which 
can undoubtedly invest;

– establishment of licensing rules for dealers who 
may participate in the exchange to prevent the ad‑
mission of fraudsters and non‑gamblers;

– Prevention of manipulation of prices, severe pun‑
ishment of those who contribute to this.
Hence, licensing and pricing are closely related to 

each other, but there are also peculiarities of pricing 
processes that combine market forces and state in‑
tervention.

One of the issues that is influenced by pricing pro‑
cesses in the securities market is the level of manage‑
ment of mergers and acquisitions of companies. In the 
case of an underestimation of the company’s assets 
and, consequently, the low cost of its shares, its low 
profitability there is a threat of absorption of it by 
national or foreign companies. Moreover, mergers 
and acquisitions of the company are carried out in a 
“cheap” way: the shares of the company being absorbed 
are bought up for nothing, regardless of whether the 
acquisition is desirable, voluntary or undesirable for 
the company. Often, the ratio of the price of shares to 
their returns are disturbed. In the system of state reg‑
ulation it is important to determine the bases of using 
price parameters in managing mergers and acquisitions 
of companies, to establish restrictions on violations of 
the basic relations developed by world practice.

Of particular importance is the assessment of the 
consequences of absorption processes when this pro‑
cess is carried out by a foreign company. Often, the 
purposeful absorption of this promotion is cheaper, 
without excessive investment, a means of penetra‑
tion into the country’s market. As a rule, of the three 
known forms of payment of the transaction — the 
exchange of shares in a predetermined proportion of 

shares of the newly formed company; use of stock and 
cash combinations; payment of shares in cash — the 
first or second one is chosen. Consequently, there is no 
receipt of investment resources in their most desirable 
form for young economies — in the form of cash flows.

To a large extent, processes for improving the 
pricing system in stock markets are associated with 
improvements in corporate governance. International 
practice has worked out a series of measures for the 
formation of an effective system of corporate gov‑
ernance and the work of the stock market. An inter‑
esting approach is the Center for International Pri‑
vate Enterprise [5, p. 40]. Executive Director of the 
Center, Andrew Wilson, sees the creation of a system 
of independent stock registers as one of the primary 
tasks of the government. Another task he considers the 
definition of standards of transparency and account‑
ability for the sale of property, along with coercive 
mechanisms and procedures through which investors 
can seek compensation for damages. In addition, the 
specialist emphasizes the need to use corporate gov‑
ernance standards; defining the function of internal 
audit and the mechanism for including independent 
auditors in the auditing commissions; definition of 
procedures for solving conflicts of interest and insider 
trading transactions with securities. The introduc‑
tion of these management procedures known in the 
corporate market of developed countries will provide 
the basis for the normalization of the stock market of 
countries in transition.

It is important to establish certain relations between 
direct and indirect mechanisms of state regulation, 
coordination of measures and mechanisms, which be‑
long to the general and special ones, directed directly 
to the participants of the securities market.

Pricing in the stock markets of countries with econ‑
omies in transition is imperfect in view of the lack of 
transparency in its work; numerous macroeconomic and 
political crises; the instability of the work of individ‑
ual branches; the lack of many market elements that 
contribute to optimal pricing, in particular, reliable 
risk assessment; ineffective corporate management. 
This entails the need for control over pricing processes 
by state authorities.

Consequently, the main tasks of state regulation 
in the field of development of the stock market is the 
introduction of a system of information adequacy, 
reporting and evaluation of its main players, achieved 
through the introduction of licensing, the opening of 
access to stock markets for its conscientious partici‑
pants.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ —  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ — 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE — 
THEORETICAL ASPECT

Анотація. У статті з’ясовано теоретичний аспект специфіки регулювання економіки на засадах сталого розвитку в кон-
тексті стратегічного планування сталого розвитку України. Здійснено аналіз основних понять стратегічного планування 
сталого розвитку. Наведено організаційні принципи забезпечення переходу України до сталого розвитку, серед яких відпо-
відність міжнародним нормам, регіональність, комплексність, структурність, системність, функціональність, керованість та 
етапність. Виділено основні групи інструментів та методів управління сталим розвитком, серед яких адміністративно-право-
ві, економічні, соціально-психологічні методи та інструменти, а також інструменти громадського регулювання та контролю.

Ключові слова: економіка, планування, специфіка регулювання, сталий розвиток, стратегічне планування, страте-
гічне управління.

Аннотация. В статье выяснено теоретический аспект специфики регулирования экономики на принципах устойчи-
вого развития в контексте стратегического планирования устойчивого развития Украины. Осуществлен анализ основ-
ных понятий стратегического планирования устойчивого развития. Приведены принципы обеспечения перехода Укра-
ины к устойчивому развитию, среди которых соответствие международным нормам, региональность, комплексность, 
структурность, системность, функциональность, управляемость и этапность. Выделены основные группы инструментов 
и методов управления устойчивым развитием, среди которых административно-правовые, экономические, социаль-
но-психологические методы и инструменты, а также инструменты общественного регулирования и контроля.

Ключевые слова: экономика, планирование, специфика регулирования, устойчивое развитие, стратегическое пла-
нирование, стратегическое управление.

Summary. The article analyzes the theoretical aspect of the specifics of the regulation of the economy on the basis of 
sustainable development in the context of strategic planning of sustainable development of Ukraine. The analysis of the main 
concepts of strategic planning of sustainable development is carried out. The organizational principles of ensuring the transition 
of Ukraine to sustainable development, including compliance with international norms, regionality, complexity, structural, sys-
tematic, functional, controllable and phased, are presented. The main groups of tools and methods of sustainable development 
management, including administrative, legal, economic, socio-psychological methods and tools, as well as instruments of public 
regulation and control are allocated.

Key words: economy, planning, specificity of regulation, sustainable development, strategic planning, strategic management.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими практичними завдан-

нями. У сучасних умовах господарювання, у яких 
перебуває Україна, існує потреба визначення фун‑
даментальних основ та орієнтирів, як передумови 
існування та поступового розвитку держави. Безу‑
мовно, на цьому шляху значна роль належить кон‑
цепції та стратегії сталого розвитку, яка визначає 
світоглядне бачення перспектив держави та відно‑
син стосовно використання наявних природних, 
екологічних, економічних та інших ресурсів. На 
сьогодні, важливості набувають питання організа‑
ції процесу стратегічного планування сталого роз‑
витку України та регулювання економіки на заса‑
дах сталого розвитку, які вимагають відновлення 
дієвого механізму розробки і реалізації стратегій 
сталого розвитку не тільки держави, а й регіонів 
на базі підвищення ефективності стратегічних ко‑
ординаційних процесів, а також залучення в про‑
цес планування широкого кола активних груп в ін‑
ституціональному механізмі розробки і реалізації 
стратегії розвитку України.

Останні дослідження та публікації, на які спи-
рається автор, виділення невирішених частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана 
стаття. Питання стратегічного планування стало‑
го розвитку розглядали такі науковці, як Кухар В. 
[1], Латишева О. [2], Малиновський В. [3], Свисто‑
вич М. [4], Смирнова І. [5], Томарева‑Патлахова 
В. [7], Харічков С. [8], Хлобистов Є. [9], Чухно І. 
[10], Ярмоленко Ю. [11] та інші. Проте, на сьогод‑
ні бракує комплексного дослідження теоретичного 
аспекту специфіки регулювання економіки на за‑
садах сталого розвитку в контексті стратегічного 
планування сталого розвитку України, що зумо‑
вило вибір теми цієї статті.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у з’ясуванні теоре‑
тичного аспекту специфіки регулювання економі‑
ки на засадах сталого розвитку в контексті страте‑
гічного планування сталого розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні широкого визнання набула концепція 
сталого розвитку, суть якої полягає в системі вза‑
ємоузгоджених управлінських заходів за еконо‑
мічними, соціальними та екологічними (природо‑
охоронними) характеристиками, що спрямовані 
на формування суспільних відносин на засадах до‑
віри, солідарності, рівності поколінь, безпечного 
навколишнього середовища. При цьому його осно‑
вою є невід’ємні права людини на життя та повно‑
цінний розвиток [11, с. 213].

Звернемося до основних понять стратегічного 
планування сталого розвитку.

Стратегічне планування у державному управлін‑
ні фактично поєднує в собі кілька видів управлін‑
ської діяльності, а саме: визначення цілей, прогно‑
зування, оцінку адекватності ресурсів, адаптацію 

до зовнішнього середовища та внутрішню коорди‑
націю, які відображені в докладному комплексно‑
му плані, спрямованому на забезпечення досягнен‑
ня поставлених цілей. Його характерною рисою є 
масштабне охоплення проблем. Результатом стра‑
тегічного планування у державному управлінні є 
стратегічний план (довгостроковий або середньо‑
строковий), який фактично є державно‑управлін‑
ським рішенням щодо реалізації стратегії й політи‑
ки відповідних суб’єктів державного управління. 
Цей план є науковим передбаченням стану держави 
як цілісного об’єкта управління на певний час [6].

В. Томарева‑Патлахова відзначає, що страте‑
гічне планування необхідно розглядати як систе‑
матичний процес визначення мети, завдань діяль‑
ності підприємства, організації, регіону, а також 
комплексу заходів з реалізації розробленої страте‑
гії, який спрямований на забезпечення їх ефектив‑
ного функціонування в майбутньому. Результатом 
стратегічного планування є розроблена стратегія, 
реалізація якої здійснюється в процесі стратегіч‑
ного управління [7]. Відповідно до вказаного вище, 
прогнозування є одним з базових етапів стратегіч‑
ного планування, в ході якого на основі передба‑
чення стану та динаміки змін зовнішнього сере‑
довища у майбутньому визначаються найбільш 
ефективні напрями, форми та методи економічної, 
соціальної чи іншої політики певної території чи 
регіону, сфери діяльності в їх межах [10].

Державне прогнозування економічного і со‑
ціального розвитку — це науково обґрунтоване 
передбачення напрямів розвитку країни, окре‑
мих галузей економіки або окремих адміністра‑
тивно‑територіальних одиниць, можливого стану 
економіки та соціальної сфери в майбутньому, 
а також — альтернативних шляхів і строків до‑
сягнення параметрів економічного та соціального 
розвитку [3, с. 86]. На основі аналізу наукових під‑
ходів до сутності і змісту стратегічного плануван‑
ня М. Свистович визначає його як формалізований 
процес постановки стратегічних цілей і розробки 
багатоваріантного стратегічного плану їх досяг‑
нення на основі обраної стратегії. Основними ком‑
понентами стратегічного планування при цьому є: 
1) системний аналіз внутрішнього і зовнішнього 
середовища; 2) встановлення стратегічних цілей 
та орієнтирів; 3) визначення стратегії їх досягнен‑
ня; 4) розробка стратегічного плану їх досягнення. 
Результатом стратегічного планування є стратегіч‑
ний план, який визначає головні завдання, кроки 
та ресурси, необхідні для досягнення стратегічних 
цілей з визначенням виконавців та термінів [4].

Як зазначає І. Смирнова, поняття «сталий роз‑
виток» має велику кількість визначень. Кожен 
науковець, який досліджує сталий розвиток, має 
своє визначення цього поняття з акцентом на тих 
або інших аспектах, що пов’язано зі сферою його 
діяльності [5]. Розглянемо кілька з них.



12

// Державне управління // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 7 (47), 2 т., 2018

В. Кухар визначає, що сталий розвиток — це 
розвиток, що самопідтримується, це ідеологія ро‑
зумної й обґрунтованої діяльності людини, яка 
живе у злагоді з природою та створює умови для 
кращого життя собі і наступним поколінням [1].

О. Латишева додержується думки, що сталий 
розвиток пов’язано з досягненням економічної 
безпеки з урахуванням соціальної та екологічної 
складових потенціалу, збалансування яких дося‑
гається за допомогою системи ефективного управ‑
ління та регулювання на різних ієрархічних рів‑
нях [2, с. 218].

Є. Хлобистов під сталим розвитком розуміє мето‑
дологічний орієнтир, який узгоджено з національ‑
ною ситуацією, особливостями національного соці‑
ально‑економічного зростання, ментальністю [9].

Як зазначає C. Харічков, організаційні прин‑
ципи забезпечення переходу України до сталого 
розвитку полягають у такому [8]: відповідність 
міжнародним нормам; регіональність — форму‑
вання національної програми сталого розвитку 
з урахуванням історичних, етнічних, кліматич‑
них, біотичних, соціально‑економічних, культу‑
рологічних та інших особливостей регіональних та 
місцевих програм; комплексність — збалансоване 
поєднання в єдиній програмі екологічної, еконо‑
мічної та соціально‑інституціональної складових 
сталого розвитку; структурність — можливість ви‑
ділення провідних структурних блоків, структур‑
но‑функціональних показників, необхідних для 
обґрунтування оптимізаційних заходів та управ‑
лінських рішень зі сталого розвитку.

Говорячи про стратегічне планування як ін‑
струмент забезпечення сталого розвитку України, 
слід виділити основні риси, які мають бути покла‑
дені в основу його розуміння та здійснення для за‑
безпечення ефективності цього процесу [10]:

 – реалізація стратегічного планування передба‑
чає дотримання двох вимог до нього: по‑перше, 
тривалий горизонт планування (5 і більше ро‑
ків), по‑друге, спрямування плану на подаль‑
ший розвиток країни, забезпечення позитивної 
динаміки за всіма напрямами діяльності, перед‑
баченими поставленими цілями з максималь‑
ним використанням наявного потенціалу;

 – стратегічне планування повинно давати чітке 
уявлення про цілі та пріоритети розвитку, ви‑
значаючи основні напрями діяльності, задачі та 
індикативні показники, які мають бути досягну‑
ті, без зайвої для планів такого рівня деталізації;

 – стратегічне планування повинно бути система‑
тичним і достатньо гнучким, адаптивним, та‑
ким що передбачає можливості внесення певних 
змін, які можуть бути зумовлені змінами в за‑
гальному суспільному та соціально‑економічно‑
му житті країни.
Стратегічні орієнтири державного регулювання, 

може бути розподілено за економічною, екологіч‑

ною та соціальною сферами. Так, до стратегічних 
завдань державного регулювання сталого розвитку 
України на даному етапі можуть належати:

За економічним вектором розвитку — забезпе‑
чення стабільного економічного зростання та роз‑
витку; забезпечення збалансованості економіки 
та екології: досягнення такого ступеню розвитку, 
коли люди у виробничій чи іншій економічній ді‑
яльності припиняють знищувати навколишнє се‑
редовище; цілеорієнтованість: досягнення такого 
співвідношення між елементами, за якого зберіга‑
тимуться довгострокові стимули стійкого розвит‑
ку [11]. За соціальним вектором розвитку — ство‑
рення системи соціальної безпеки і поліпшення 
системи соціального захисту, оптимізація демо‑
графічних процесів; формування нової «ноосфер‑
ної» культури і ідеології у населення, дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища.

За екологічним вектором розвитку — забезпе‑
чення збалансованості економічної та соціальної 
сфер у людському вимірі, що означає максималь‑
не використання в інтересах населення тих ресур‑
сів, які дає економічний розвиток; адаптивність: 
пристосовуватися до зміни в зовнішньому середо‑
вищі для того, щоб продовжити стійкий розвиток 
на довгострокову перспективу. Зовнішнє оточен‑
ня є джерелом проблемних ситуацій, які потрібно 
своєчасно виявляти для ухвалення адекватних рі‑
шень. Основною умовою адаптивності є гнучкість 
стратегічного управління [11].

За інституційним вектором розвитку — сти‑
мулювання демократичного розвитку інституцій, 
забезпечення публічності роботи органів влади, 
інформатизація, електронне урядування. В осно‑
ву стратегії державного регулювання сталого роз‑
витку та інших стратегій соціально‑економічного 
та екологічного спрямування має бути покладена 
відповідна Концепція сталого розвитку, що має 
відображати визначені стратегічні цілі, орієнтири 
та пріоритети сталого розвитку.

Мету державного регулювання сталого розвит‑
ку в загальному розумінні (враховуючи головні 
три складові сталого розвитку — економічну, еко‑
логічну та економічну) можемо формулювати та‑
ким чином: забезпечення сприятливих умов для 
сталого економічного розвитку та подальшого еко‑
номічного зростання в Україні, досягнення соці‑
альної стабільності, підвищення рівня глобальної 
конкурентоспроможності країни в умовах забезпе‑
чення екологічної стабільності.

Мета сталого розвитку у глобальному вимірі — 
гармонійний цивілізаційний розвиток, в якому 
економічні, суспільні і екологічні цілі є однаково 
вагомі.

Мета сталого розвитку в національному вимі‑
рі — системне узгодження та гармонізація трьох ос‑
новних компонент сталого розвитку суспільства (со‑
ціальної, екологічної та економічної) таким чином, 
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щоб якість і безпека життя наступних поколінь лю‑
дей не поступалися якості і безпеці теперішніх по‑
колінь. Окремої наукової уваги потребують дослі‑
дження щодо співвідношення суб’єктів та об’єктів 
державного регулювання сталого розвитку.

Висновки. Враховуючи отримані результати 
наукового дослідження, можемо стверджувати, 
що стратегічне планування виступає ключовим 
інструментом державного регулювання сталого 
розвитку. Основою стратегічного планування є 

правильна постановка цілей та завдань та пошуку 
ефективних шляхів їх досягнення та вирішення 
наявних проблем. Важливим аспектом стратегіч‑
ного планування сталого розвитку є досягнення 
балансу економічного зростання, якості життя 
громадян та забезпечення ефективного викори‑
стання наявних природних ресурсів і зменшення 
рівня забруднення навколишнього середовища. 
Перспективними у цьому контексті можуть стати 
дослідження можливостей пошуку такого балансу.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ

APPLICATION OF MODERN ACCOUNTING METHODS

Анотація. У статті зазначено, що в ринкових умовах ефективність управління підприємством, в значній мірі, залежить 
від повноти та якості інформаційного забезпечення та підготовки персоналу. Різні умови і цілі діяльності підприємств 
зумовили появу та розвиток великої кількості комбінацій методів обчислення витрат у рамках однієї класифікаційної 
форми. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції залежать від ряду об’єктивних факторів. Але 
в сучасних умовах українським підприємствам слід більше використовувати ціну готової продукції в якості інструменту 
управління його собівартості, відмовитись від затратного методу ціноутворення. Визначено основні проблеми при впро-
ваджені таким систем як: ФВА, «АВС-метод», «Target Costing», «Kaizen Costing», «Кост-кліринг», «CVP-аналіз», «Just in 
time», «Бенчмаркінг».

Ключові слова: витрати, методи обліку витрат, управління.

Аннотация. В статье определено, что в рыночных условиях эффективность управления предприятием, в значитель-
ной мере, зависит от полноты и  качества информационного обеспечения и  подготовки персонала. Разные условия 
и цели деятельности предприятий обусловили появление и развитие большого количества комбинаций методов исчис-
ления затрат в пределах одной классификационной формы. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции зависят от ряда объективных факторов. Но в современных условиях украинским предприятиям необходимо 
больше использовать цену готовой продукции в качестве инструмента управления его себестоимостью, отказавшись от 
затратного метода ценообразования. Определено основные проблемы внедрения таким систем как: ФВА, «АВС-метод», 
«Target Costing», «Kaizen Costing», «Кост-клиринг», «CVP-анализ», «Just in time», «Бенчмаркинг».

Ключевые слова: затраты, методы учета затрат, управление.

Summary. The article states that in the market conditions, the efficiency of enterprise management, to a large extent, 
depends on the completeness and quality of information provision and personnel training. Different conditions and objectives 
of the enterprises led to the emergence and development of a large number of combinations of methods for calculating costs 
within the framework of one classification form. Methods of accounting for costs and calculating the cost of production depend 
on a number of objective factors. But in modern terms the Ukrainian enterprises it follows anymore to use the cost of the pre-
pared products in quality the instrument of management of his prime price, to give up the expense method of pricing. Certainly 
basic problems at inculcated such the systems as: FVA, «АВС-method», «Target Costing», «Kaizen Costing», «Kost-clearing», 
«CVP-analysis», «Just of in time», «Benchmarking».

Key words: costs, cost accounting methods, management.
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сутність галузевих положень щодо їх застосування 
[2, с. 130–131].

Звертаючись до практики зарубіжних країн, Лин‑
ник О. І. виділяє системи управління витратами: 
«АВС‑метод», «Target Costing», «Kaizen Costing», 
«Кост‑кліринг», «CVP‑аналіз», «Just in time», ФВА, 
«Бенчмаркінг» витрат та інші. Погодимося з автором, 
що застосування будь‑якого одного методу обліку та 
управління витратами в ізоляції від інших процесів 
на підприємстві не може бути достатньо ефективним, 
а використання комплексного методу зможе більш 
повно врахувати всі витрати, виявити відхилення 
та встановити відповідальних осіб [3, с. 376–378].

Слід погодитися з тим, що кожен з зазначених 
методів має переваги та недоліки, які виділяють 
автори. Так, основною проблемою таких методів як: 
«таргет‑костинг», «кайзер‑костинг», система управ‑
ління менеджментом, бенчмаркінг є їх належність до 
інструментів планування прибутку і неможливість 
слугувати інструментом для визначення собіварто‑
сті продукції (робіт, послуг). Ще одним недоліком 
бенчмаркінгу є труднощі, пов’язані з отриманням 
оперативної та об’єктивної інформації для проведен‑
ня аналізу та впровадження удосконалень.

Недоліком кост‑клірингу є значна жорсткість, бо 
він передбачає зменшення витрат на заробітну плату 
і скорочення персоналу; використання його час від 
часу або лише у окремих підрозділах підприємства 
не дасть очікуваних результатів.

Недоліками методу «CVP‑аналіз» є поділ витрат 
підприємства на змінні, які лінійно залежать від об‑
сягу продукції, і постійні, які від нього не залежать, 
що на практиці зробити досить складно. Проблемою 
є те, що при розподілі витрат на умовно‑постійні 
та умовно‑змінні виходять із ряду припущень, ос‑
новними з яких є: на поведінку витрат впливає лише 
обсяг виробництва при незмінних якості сировини, 
технології тощо; структура та асортимент продук‑
ції, що виробляється залишаються незмінними, 
або є припущення, що випускається один умовний 
вид продукції; у межах так званого релевантного 
діапазону постійні витрати залишаються незмінни‑
ми, а між умовно‑змінними витратами та обсягом 
виробництва існує лінійна (чи будь‑яка інша) залеж‑
ність. Інакше кажучи, зв’язок «витрати — обсяг» 
у практичній фінансово‑господарській діяльності 
далеко не абсолютний.

Основними причинами недостатнього впрова‑
дження ФВА в практикує проблеми організаційного, 
методологічного характеру і психологічний бар’єр. 
Потрібний єдиний підхід до проведення ФВА та 
мотиваційні заходи персоналу.

TQM є системою управління, заснованою на ви‑
робництві якісних з точки зору замовника продукції 
та послуг. Вважається, що TQM спрямований на 
планомірне досягнення стратегічної мети організації 
через безперервне поліпшення роботи. До недоліків 
пропонують віднести: зосередження підприємства на 

Постановка проблеми. В сучасних економічних 
умовах ефективність управління в значній 

мірі залежить від повноти та якості інформаційно‑
го забезпечення, а також рівня кваліфікації управ‑
лінського персоналу. Враховуючи вид економічної 
діяльності підприємства, особливості виробничого 
і технологічного процесу, структуру управління та 
інші організаційні моменти, визначаються методи 
обліку витрат на виробництво продукції та каль‑
кулювання її собівартості. Існує думка, що всі су‑
часні методи обліку витрат і калькулювання собі‑
вартості продукції можна розділити на дві групи: 
традиційні і запозичені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що немає єдиного підходу до класифікації методів 
обліку витрат. При цьому простежується нечітке роз‑
межування методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції. У підходах вчених існують 
відмінності: одні ототожнюють методи обліку ви‑
трат і калькулювання, інші — в якості конкретного 
порядку розрахунку собівартості продукції розгля‑
дають методи калькулювання.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження особливостей та 
недоліків сучасних методів обліку витрат, обґрунту‑
вання доцільності використання таких методів облі‑
ку витрат, як ФВА, «АВС‑метод», «Target Costing», 
«Kaizen Costing», «Кост‑кліринг», «CVP‑аналіз», 
«Just in time», «Бенчмаркінг».

Виклад основного матеріалу. Практика органі‑
зації управлінського обліку в економічно розвине‑
них країнах передбачає різні варіанти класифікації 
методів обліку витрат залежно від кінцевої мети, 
структури виробництва та управління. Споживачі 
внутрішньої інформації визначають такий метод 
обліку витрат, який їм потрібен для забезпечення 
інформацією проблеми, що вирішується.

Давидюк Т. В. виділяє такі сучасні методи облі‑
ку витрат і калькулювання собівартості продукції 
(робіт, послуг): за повнотою включення витрат до со‑
бівартості — продукції («директ‑костинг», «абзорп‑
шен‑костинг»); за цільовим зниженням витрат («тар‑
гет‑костинг», «кайзер‑костинг», «стандарт‑костинг», 
система «точно в строк», стратегічне управління 
витратами); з метою безперервного удосконалення 
витрат — (функціональний облік — метод АВС, 
система управління менеджментом, бенчмаркнг — 
еталонне порівняння) [1, с. 10–11]. Автор зазначає, 
що такі методи калькулювання як, директ‑костинг 
та стандарт‑кост запропоновані до застосування чин‑
ним законодавством, чим встановлюється орієнтир 
на прогресивні методи калькулювання, але відсутні 
практичні методики їх застосування.

Іваницька Т. Є. особливу увагу пропонує при‑
ділити сучасним методам управління витратами: 
«точно в строк», таргет‑костинг, кайзен‑костінг, 
бенчмаркінг, TQM, стратегічного обліку витрат або 
«за стадіями життєвого циклу», але зауважує на від‑
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ефективності виробництва продукції та покращенні 
її якості заважає створенню інноваційної продукції; 
ТQM може викликати надмірні витрати впродовж 
виробництва та знизити творчий потенціал організа‑
ції; висока вартість програми тотального управління 
якістю, а також тривалий період її впровадження; 
TQM концентрується на завданні стандартизації, 
щоб гарантувати послідовність, тим самим відкидає 
креативність та нові ідеї, які можуть покращити 
продуктивність; впровадження TQM на підприєм‑
стві вимагає екстенсивної підготовки персоналу, 
тому впродовж початкового навчального періоду 
продуктивність може знизитися.

Застосування системи «Just in time» може при‑
звести до високих початкових інвестицій та витрат 
на реалізацію, збільшення транспортних витрат, 
додаткових витрат на розвантаження запасів, за‑
лежності від поставок та ін.

Дослідження методів обліку витрат показало, що 
на практиці вкрай рідко кожен із названих методів 
і підходів впроваджується у чистому вигляді. Різні 
цілі, переслідувані підприємствами, та особливості 
їх господарської діяльності зумовили появу великої 
кількості комбінацій базових методів обчислення 
витрат у рамках однієї класифікаційної форми.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Застосування 
зарубіжних методів обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) у вітчизняній 
практиці вимагає докорінних змін традиційних під‑
ходів до калькулювання, перегляду поглядів на його 
значення в управлінні діяльністю компанії. Вітчиз‑
няним компаніям варто відмовитись від затратного 
методу ціноутворення, використовувати ціну готової 
продукції в якості інструменту управління його со‑
бівартості і підвищення його конкурентоздатності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВА. ОГЛЯД

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБЗОР

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC  
DOCUMENT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE. REVIEW

Анотація. В статті досліджено актуальні питання впровадження систем електронного документообігу підприємства. 
Впровадження електронного документообігу на підприємстві є ефективним механізмом управління документаційними 
та інформаційними потоками. Досліджено переваги і труднощі впровадження електронного документообігу. Виявлено 
основні проблеми інформаційного забезпечення підприємства, що негативно впливають на кінцевий результат управ-
лінської діяльності. Встановлено, що впровадження систем електронного документообігу шляхом використання хмар-
них технології є ефективним, економічним, та надійним рішенням побудови даних систем.

Ключові слова: інформаційна система, система електронного документообігу, хмарні технології, віддалений доступ.

Аннотация. В статье исследованы актуальные вопросы внедрения систем электронного документооборота пред-
приятия. Внедрение электронного документооборота на предприятии является эффективным механизмом управления 
документационными и информационными потоками. Исследовано преимущества и трудности внедрения электронно-
го документооборота. Выявлены основные проблемы информационного обеспечения предприятия, которые негативно 
влияют на конечный результат управленческой деятельности. Установлено, что внедрение систем электронного доку-
ментооборота путем использования облачных технологии является эффективным, экономичным и надежным решени-
ем построения данных систем.

Ключевые слова: информационная система, система электронного документооборота, облачные технологии, уда-
ленный доступ.

Summary. The article deals with the actual issues of introduction of electronic document management systems of the enter-
prise. Implementation of electronic document management at an enterprise is an effective mechanism for managing documen-
tary and information flows. The advantages and difficulties of introduction of electronic document circulation are explored. The 
basic problems of information provision of the enterprise, which negatively influence the final result of management activity are 
revealed. It has been established that the introduction of electronic document circulation systems using cloud technologies is 
an efficient, economical, and reliable solution for building these systems.

Key words: information system, electronic document management system, cloud technologies, remote access.
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Постановка проблеми. Зменшення кількості 
паперового документообігу це один із головних на‑
прямків розвитку інформатизовано‑орієнтовано‑
го суспільства. Концепція вдосконалення роботи 
управлінського апарату державного або приватного 
підприємства потребує впровадження нових тех‑
нологій, за допомогою яких можливо налагодити 
сучасні, складні процеси діловодства. Ефективна 
обробка невпинно зростаючих обсягів інформації, 
можлива тільки при умові автоматизованої обробки 
документів та інформації. Впровадження систем 
електронного документообігу (СЕД) на підприєм‑
ствах сприяє покращенню його адміністрування 
та екологізації, та є ключовим фактором вдалого 
і успішного ведення бізнесу. Також впровадження 
СЕД на підприємствах вимагає від їх керівників 
прийняти правильні рішення про засіб для реалі‑
зації електронного документообігу. В даній статті 
пропонується огляд та аналіз основних засобів реа‑
лізації електронного документообігу на сучасному 
підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впро‑
вадження інноваційних технологій в управлінні 
інформаційним забезпеченням діяльності підпри‑
ємств вивчалось багатьма науковцями, такими як: 
Линьов К. О. [2], Колос І. В. [1], Денисенко М. П. [1], 
Купалова Г. І. [3], Матвієнко О. В. [5], Цвін М. Н. [5] 
та ін. Проте в умовах постійних змін та стрімкого 
розвитку інформаційних технологій дана тема по‑
требує постійних досліджень та детального аналізу. 
Це підтверджує актуальність та необхідність про‑
ведення дослідження.

Постановка завдання. Головною метою дослі‑
дження є аналіз існуючих засобів для впровадження 
СЕД на підприємстві, виявлення ризиків впрова‑
дження системи на підприємстві з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку інформаційно‑кому‑
нікаційних систем.

Виклад основного матеріалу. Функціонування 
підприємства в сучасних умовах потребує підви‑
щення рівня інформаційного забезпечення, що пе‑
редбачає інформатизацію управлінської діяльності. 
Одним із головних критеріїв ефективного управ‑
ління сучасними підприємствами є максимальне 
задоволення інформаційних потреб усіх учасників 
виробничо‑господарської діяльності. Інформаційне 
забезпечення управління підприємством передбачає 
створення інформаційної системи (ІС), в якій здійс‑
нюється обробка цілеспрямованих потоків масиву 
інформації, яка включає генерування, перенесен‑
ня, обробку, зберігання інформації, з подальшим її 
аналізом з ціллю прийняття управлінських рішень 
[1, с. 20].

У своїй праці Линьов К. О. приводить поняття 
«інформаційна система» і розглядає його як набір 
взаємопов’язаних компонентів, які збирають (або 
обирають), обробляють, зберігають і розповсюджу‑
ють інформацію, яка використовується у проце‑

сі прийняття рішень, координації та управлінні 
в організації. ІС допомагає аналізувати проблеми, 
виявляти і розглядати складні об’єкти і створювати 
нові продукти [2, с. 14].

СЕД можуть бути двох принципово різних ієрар‑
хічних рівнів. Прості СЕД мають нижчий ієрархічний 
рівень та можуть оптимізувати процеси управління 
з деякими локальними обмеженнями. Такі систе‑
ми реалізуються за допомогою таких програмних 
продуктів: M. E. Doc, elDoc, Бітрікс24, KAI‑Доку‑
ментообіг та ін. Особливістю впровадження таких 
систем є витрати на закупівлю програмного продукту, 
серверного обладнання, обслуговування та адаптація 
системи до умов виробництва. Вищий ієрархічний 
рівень мають системи в яких реалізовується більш 
складні процеси: управління віддаленим доступом; 
цифровий підпис документів, вбудований почтовий 
сервер, адаптація до соціальних мереж. Такі системи 
реалізуються за допомогою елементів Google services 
або Microsoft 365 (Microsoft Dynamics 365).

Реалізація складних СЕД з вище описаними про‑
дуктами потребує деяких капіталовкладень, але 
вони співвідносяться з витратами на реалізацію СЕД 
малого ієрархічного рівня. Це пов’язано з тим, що 
при реалізації систем електронного документообігу 
на базі елементів Google services або Microsoft 365 
відсутні витрати на закупівлю серверного облад‑
нання, та його обслуговування, по мірі збільшення 
інформаційної потужності системи пропорційно 
збільшується продуктивність серверного обладнання 
даних сервісів. Окрім того Google та Microsoft надає 
можливість платного користування хмарними тех‑
нологіями, які звільняють від вирішення проблеми 
збереження інформації. В запропонованих системах 
є мінімальна залежність від потреб обслуговування 
високо кваліфікаційними фахівцями створеної сис‑
теми електронного документообігу.

Основне призначення ІС — збір, зберігання та 
розповсюдження інформації з метою підтримки 
організаційних функцій та прийняття рішень. Крім 
того, вони виконують функції зв’язку, координації 
діяльності, контролю, аналізу і візуалізації даних. 
ІС перетворюють потік вихідних даних у корисну 
інформацію, використовуючи три основні процедури: 
введення, обробку та виведення даних. З точки зору 
бізнесу така система являє собою організаційне та 
управлінське рішення, засноване на інформаційних 
технологіях, призначене для роботи з виникаючими 
проблемами [2, c. 14].

До складу структури ІС входять наступні еле‑
менти (рис. 1):
1) організаційні, ІС є складовою підприємства разом 

із співробітниками;
2) управлінські, ІС є одним з інструментів менедже‑

ра, яка дає йому інформацію, необхідну для при‑
йняття рішення. Вона також допомагає у процесі 
виконання прийнятих рішень і використовуються 
в якості важелів управління;
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3) технологічні — апаратне та програмне забезпе‑
чення, засоби зберігання даних, засоби комуніка‑
цій, комп’ютерна мережа, що утворюють єдину 
інформаційну інфраструктуру [2, с. 15].

Рис. 1. Структура інформаційної системи
Джерело: складено на основі джерела [2, с. 15]

Серед основних функцій ІС можна виділити на‑
ступні:

 – вирішення програмно‑методологічних питань;
 – одержання інформації;
 – використання інформації;
 – поширення інформації;
 – зберігання інформації;
 – вилучення із обігу та знищення даних [3].

Такий спектр функціональних особливостей ІС за‑
безпечує розгортання ефективного механізму управ‑
ління інформаційним забезпеченням підприємства.

Серед суттєвих проблем управління інформа‑
ційним забезпеченням підприємства, що негативно 
впливають на кінцевий результат управлінської 
діяльності підприємства є:

 – відсутність відповідного матеріально‑технічно‑
го та програмного забезпечення системи управ‑
ління інформаційного забезпечення;

 – відсутність чітко сформованих комунікаційних 
каналів руху інформаційних ресурсів у вну‑
трішньому середовищі підприємства для при‑
йняття та реалізації управлінських рішень;

 – недосконалий механізм розподілу інформацій‑
них ресурсів відповідно до потреб різних рівнів 
управлінського персоналу, що призводить до 
дезорганізації цінної інформації та гальмує про‑
цес прийняття рішень [4, с. 2].
Ефективним механізмом удосконалення інфор‑

маційного забезпечення діяльності підприємства є 
впровадження інноваційної технології управління 
електронними документами — системи електронного 
документообігу (СЕД). Кожна СЕД в собі реалізує 

певну технологію електронного документообігу 
(ТЕД), яка ґрунтується на інтегрованій електронній 
обробці обліково‑звітної інформації, яка включає 
створення і життєвий цикл первинних електро‑
нних документів, алгоритми опрацювання інфор‑
мації, обробку масивів даних та ін. СЕД забезпечує 
управління потоків документів і масивів інформації 
у комп’ютерних мережах, а також контроль за рухом 
документів на підприємстві.

Серед обов’язкових функцій СЕД можна виділити 
наступні: вбудований почтовий сервер, електронний 
цифровий підпис, підтримка різних типів доку‑
ментів, оцифровування та архівування паперових 
документів, адаптація під потреби підприємства.

Останнім часом в світі ІТ технологій набувають 
глобальних масштабів хмарні сервіси. Одними з най‑
більшими є хмарне середовище Google та Microsoft. 
Впровадження СЕД шляхом використання хмарних 
технології забезпечує економічність, легкість роз‑
гортання, багатокористувацьку архітектуру. Саме 
це забезпечує надійність та захищеність зберігання, 
оперативність пошуку та передачі інформації.

Висновки. Впровадження СЕД на підприємстві 
позитивно впливають на процеси управління підпри‑
ємством в цілому, зокрема, допомагають провідним 
менеджерам у прийнятті ефективних управлінських 
рішень, аналізі бізнес‑процесів на підприємстві; 
контролі виконання завдань працівниками, забезпе‑
чення криптографічної безпеки захисту інформації.

Дана система передбачає оптимізацію роботи 
працівників середньої і нижньої ланок, а саме: під‑
вищення якості роботи працівників за рахунок 
зменшення помилок у процесі автоматизованої 
обробки великого об’єму інформації і масивів даних; 
зменшення витрат часу на пошук, обробку потріб‑
них інформаційних і документаційних ресурсів 
працівниками підприємства; зручний алгоритм 
роботи використання інформаційних ресурсів під‑
приємства.

Враховуючи вимоги до захисту СЕД та надійнос‑
ті збереження інформації в хмарних технологіях 
перспективним є створення електронного докумен‑
тообігу на базі існуючих великих хмарних сервісів 
таких як Google services або Microsoft 365, це дасть 
можливість зменшити витрати на створення по‑
тужної інформаційної системи, її обслуговування, 
адаптування до інших локальних мереж.

Одним із небажаних та гальмуючих процесів 
управління підприємством є незакінчена СЕД, (по‑
ловинний документообіг), при якому паралельно 
використовують паперовий документообіг.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА  
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

THE BANKING SYSTEM AS A BASIS FOR MACROECONOMIC  
DEVELOPMENT IN UKRAINE

Аннотация. Проанализированы особенности позиционирования банков и небанковских отечественных финансо-
вых учреждений. Дана сравнительная динамика использования долговых и долевых финансовых инструментов. Опре-
делены факторы, обусловливающие банковскую модель финансового рынка Украины.

Исследование направлено на такие особенности макроэкономических моделей развития как: а) оценка особенно-
стей банковского и небанковского обслуживания участников финансового рынка; б) сравнение объемов и характера 
сделок с использованием различных финансовых инструментов — долговых (с фиксированной доходностью) и паевых 
(с переменной доходностью), с помощью которых происходит финансирование потребностей хозяйствующих субъек-
тов как в секьюритизированной, так и в несекьюритизированой формах; в) обоснование приемлемой для отечествен-
ных условий макроэкономической модели развития финансового рынка, которая показала бы характеристики участия 
страны в глобализационных процессах.

Ключевые слова: экономические системы, банки, страховщики, структура собственности, инвестор, заемщик, фи-
нансовый продукт.

Анотація. Проаналізовано особливості позиціонування банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Дана 
порівняльна динаміка використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, що зумовлюють 
банківську модель фінансового ринку України.

Дослідження спрямовано на такі особливості макроекономічних моделей розвитку як: а) оцінка особливостей 
банківського і небанківського обслуговування учасників фінансового ринку; б) порівняння обсягів і характеру угод з ви-
користанням різних фінансових інструментів — боргових (з фіксованою доходністю) та пайових (із змінною доходністю), 
за допомогою яких відбувається фінансування потреб господарюючих суб’єктів як у сек’юритизованій, так і у несек’юри-
тизованій формах; в) обґрунтування прийнятної для вітчизняних умов моделі розвитку фінансового ринку, що засвідчу-
вала б індивідуальні та інтегративні характеристики участі країни у глобалізаційних процесах.

Ключові слова: економічні системи, банки, страховики, структура власності, інвестор, позичальник, фінансовий про-
дукт.

Summary. The features of the positioning of banks and non-bank domestic financial institutions.. Comparative dynamics 
of the use of debt and equity financial instruments is given. The factors determining the banking model of the financial market 
of Ukraine are determined.
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The research is aimed at such features of macroeconomic development models as: a) assessment of the specifics of banking 
and non-banking services for participants in the financial market; b) comparison of the volume and nature of transactions using 
various financial instruments — debt (with fixed yield) and unit (with variable yield), by means of which the needs of econom-
ic entities are financed in both securitized and non-securitized forms; c) justification of a macroeconomic model of financial 
market development that would be acceptable for domestic conditions, which would show the characteristics of the country’s 
participation in globalization processes.

Key words: economic systems, banks, insurers, ownership structure, investor, borrower, financial product.

Постановка проблемы. Проблематика разви‑
тия банковской системы в макроэкономике 

требует исследования взаимосвязанных аспектов 
капиталосоздания с введением массовых и избира‑
тельно‑индивидуальных рыночных сделок.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Исследования составляют труды таких специали‑
стов в области макроэкономического развития, 
как В. Корнеев [1], Ю. Коваленко [2], О. Снижко 
[3], Т. Клeбaнoвa [6], Ф. Ранверсе [7], J. Casero [8], 
В. Плиса [9].

Формулировка целей статьи (постановка зада-
ния). Анализ разносторонних научных работ и ис‑
следований. Использование в Украине элементов 
банковской системы для определения макроэконо‑
мических моделей рынка.

Изложение основного материала. До последнего 
времени во многих научных разработках отличались 
две модели становления экономических (в том числе 
и финансовых) систем: фондовая (или англо‑аме‑
риканская) и банковская («романо‑германская», 
«немецко‑японская», евроконтинентальная). Эконо‑
мические и другие результаты развития исламских 
стран поставили вопрос о все более четком проявле‑
нии исламской модели финансовых рынков. Обосно‑
вание наличия также отдельного, отличного от пре‑
дыдущих, типа финансовой системы — бюджетного 
с активной ролью государства как экономического 
института «‑ определяет особенности функциони‑
рования четвертой модели финансовых рынков.

Анализ соотношения позиций банков и небанков‑
ских финансовых учреждений в профессиональной 
рыночной среде с одновременным исследованием 
пропорций финансовых инструментов, используе‑
мых в отечественной практике, позволяет определить 
и соответствующий экономический контур модели 
финансового рынка Украины [1].

Среди четырех определенных финансовых моде‑
лей именно англо‑американская характеризуется 
сравнительно большим экономическим индивидуа‑
лизмом, с соответствующим преобладанием выпуска 
долевых ценных бумаг для финансирования разви‑
тия субъектов хозяйствования, а также развитой 
системой институтов и инструментов фондового 
рынка. В банковской (евроконтинентальной) мо‑
дели в совокупности финансовых инструментов 
преобладает кредит в разных формах и отличается 
приоритетное развитие банков как финансовых по‑
средников. В разных типах экономических систем 

структура кредитного механизма и соответствующие 
финансовые инструменты являются достаточно 
вариативными [2].

Принципиальное отличие этих двух моделей 
заключается в том, что евроконтинентальная оли‑
цетворяет доминирование кредитной формы финан‑
сирования с использованием инструментов долга, 
тогда как англо‑американская использует рынок 
ценных бумаг (особенно — рынок акций, инвестици‑
онных сертификатов и паев) в качестве приоритет‑
ного инструментария формирования контрактных 
отношений. При этом акционеры — поставщики 
ресурсов и акционерного капитала определяют си‑
стему общественных и экономических ценностей. 
Реализация англо‑американской модели требует 
более развитой сети финансовых посреднических 
структур (в частности — небанковских), а также 
предложения и потребления массовых услуг инди‑
видуальными участниками рынка.

Более «укрупненная» структура собственности 
в европейских странах вызывает необходимость уси‑
ленного администрирования и централизации потоков 
капитала именно через банковскую систему (из этих 
соображений подходящую модель рынков и назвали 
«банковская»). Ведь «экономика, базирующаяся на 
банковском финансировании, создает сравнительно 
больше возможностей для регулирования в оператив‑
ном плане — она не такая зависимая от институцио‑
нальной среды, менее восприимчива к асимметрии 
экономической информации и существенно в меньшей 
степени ограничивает трансформацию ресурсов» [3].

Становление системы исламских финансов, ос‑
новывается во многом на религиозной основе, од‑
нако, как отмечает Е. Гидденс, «восстановление 
ислама … отчасти является реакцией на влияние 
Запада и представляет собой движение за националь‑
ное и культурное самоутверждение» [9]. При этом 
в экономических отношениях имеет место запрет 
на получение процентного вознаграждения за про‑
ведение финансовых операций: доходы в основном 
выплачиваются как результат участия в прибылях, 
а не как процентные начисления. Исламские фи‑
нансовые институты не взимают предварительно 
фиксированную плату, соглашения заключаются 
в форме соучастия в капитале, а также приобретения 
имущества посредником и перепродажи его клиенту 
в рассрочку с увеличенной платой за риск.

В исламских государствах финансовые рынки 
характеризуются сравнительно упрощенной ин‑
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ституциональной структурой и унификацией при‑
меняемых финансовых инструментов. При этом 
в акционерных капиталах преобладают крупные 
(в частности — семейные) владельцы‑инвесторы, 
отсутствуют массовые мелкие инвесторы и спеку‑
лянты. Эти аспекты указывают на сравнительно 
закрытый характер и ограниченную ликвидность 
финансовых рынков, использующих исламскую 
модель экономического развития.

Особенностью развития финансовых рынков 
в последние десятилетия стало сочетание элемен‑
тов англо‑американской и евроконтинентальной 
моделей, что, в свою очередь, обусловило универса‑
лизацию деятельности финансовых институтов (и в 
частности — банков). В США, после принятия в 1999 
закона Грэмма — Лича — Блайли (The Gramm — 
Leach — Bliley Act, известного также как Закон 
США о финансовой модернизации), было отменено 
разграничение коммерческой и инвестиционной 
банковской деятельности, которое существовало 
с начала 30‑х годов ХХ ст. Такое законодательное 
нововведение стимулировало обеспечения конку‑
рентоспособности профессиональных участников 
финансового рынка.

С этого момента банки получили возможность 
трансформироваться в финансовые холдинговые 
компании универсального типа и диверсифициро‑
вать спектр банковских услуг [1]. В зависимости от 
количества банков в таких новообразованиях речь 
идет о одно‑ и мультибанковые холдинги [6].

Хотя в Европе регулирование финансовой де‑
ятельности давно уже стало более либеральным 
(например, европейские банки в разных странах 
традиционно удерживают более 20% и более рынка 
страхования жизни), все же в США именно воз‑
можность финансовой модернизации признается 
отправной точкой в развитии международных (а не 
только региональных) финансовых рынков в новей‑
шей истории.

Комбинирование различных форм и инструментов 
финансирования экономических потребностей раз‑
вивается как использование новых возможностей, 
возникших в результате уже глобальной финансо‑
вой модернизации. Так, Ф. Ранверсе показывает, 
что «современные финансовые системы Франции 
и Германии соединяют традиционно высокую. зна‑
чимость финансовых посредников, которая имеет 
исторические корни, с прогрессирующей ролью 
финансовых рынков» [7].

Однако такие сигнальные признаки унифика‑
ции ведения финансового бизнеса не сводятся к его 
полной стандартизации. В разных странах мира, 
отличающихся экономическим строем, имеют место 
вариативность пропорций между формами обслу‑
живания участников рынка и существования раз‑
ветвленной сети своеобразных финансовых агентов 
для неофициальных денежных трансакций. Расчеты 
и переводы денег, наряду с традиционными методами 

их организации (с использованием услуг банков), 
могут быть обеспечены также в нетрадиционных 
формах — без участия законных финансовых по‑
средников (например, сделки «хавала» [5]).

Во многих случаях мигранты‑гастарбайтеры по 
разным причинам скрывают заработанное и исполь‑
зуют подобные услуги для адресного и дешевого пе‑
ревода этих денег на родину. В 2017 г. Объем таких 
неофициальных соглашений оценивался Всемирным 
банком в 450 млрд долл. [5].

На развитие финансовых рынков всегда влияет 
в большей или меньшей степени скрытая, а не толь‑
ко меркантильно‑калькулятивная составляющая.

Акцентирование внимания на существенном вли‑
янии культурных ценностей, религиозного мировоз‑
зрения и социальных отношений на формирование 
рыночного экономического порядка встречается 
в различных источниках. Современное теоретиче‑
ское течение бихевиоризма имеет достаточно четкую 
социально‑психологическую направленность на 
обоснование проявления различных экономических 
интересов.

Итак, совокупность и неэкономических (психо‑
логических, религиозных, этических и культур‑
ных) факторов играют роль важного побудитель‑
ного мотива к отказу от пользования финансовыми 
услугами, предлагаемыми участникам рынка, или 
согласия на него, а поиск и проявление четкой де‑
терминации социокультурных и экономических 
компонентов финансовых новаций приобретают 
решающее значение для их распространения. В рам‑
ках устоявшейся социокультурной среды именно 
формы финансового посредничества (банковское 
и небанковское), позиционирования финансовых 
институтов и спектр задействованных финансовых 
инструментов определяют легитимизацию той или 
иной модели финансовых рынков.

Развитие финансового рынка Украины сопрово‑
ждается модификацией соответствующих количе‑
ственных и качественных характеристик (прежде 
всего, из‑за введения новых финансовых инстру‑
ментов, операций и услуг). Одновременно с имею‑
щимися проблемами (неудовлетворительные оценки 
капитализации, ликвидности и «прозрачности», 
слабая защита прав собственности) наблюдаются 
ожидаемые признаки институционализации рынка. 
К последним относятся: а) преобладание институ‑
циональных участников (инвесторов, кредиторов 
и реципиентов капитала) над индивидуальными, 
свидетельствует о зрелости корпоративных (объеди‑
ненных) вариантов размещения активов и професси‑
ональное использование средств; б) распространение 
организованных форм становления и реализации 
финансовых отношений, что означает легитимность 
и «прозрачность» намерений участников‑контрак‑
торов при совершении сделок.

Динамика развития рынка, конкуренция и (или) 
сотрудничество между банковскими и небанковски‑
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ми институтами, с надлежащим качеством финан‑
совых услуг, определяют зрелость экономических 
(и особенно — денежно‑кредитных) отношений. 
Выделить особенности модели финансового рынка 
Украины возможно через характеристики пози‑
ционирования банков и небанковских структур 
с анализом использования тех или иных финансовых 
инструментов.

Значение банков как финансовых институтов 
в экономике любых стран достаточно акцентиро‑
вано — банки контролируют механизм выплат, 
обслуживают сделки, поддерживают ликвидность 
экономики и служат проводниками монетарной 
политики. Однако роль небанковских финансо‑
вых учреждений растет в связи с преимуществами 
в специализации деятельности и распределением 
рисков по отдельным операциям.

В Украине сравнения рыночных ниш банков 
и страховщиков, несомненно, складывается в пользу 
первых — как в целом, так и особенно в расчете на 
1 учреждение. Банки экспансивно предлагают и ре‑
ализуют широкий диверсифицированный спектр 
услуг. Ведущие конкурентные позиции банков на 
финансовом рынке обусловлены также характером 
их деятельности: «Банки производят уникальную 
продукцию — такие разнообразные финансовые 
технологии обслуживания клиентов (решение их 
проблем), без которых не может обойтись ни один 
субъект хозяйствования» [9]. По этим и другим 
причинам ограничивается конкурентоспособность 
небанковских структур.

В контексте распространения комплексного 
финансового обслуживания предоставление услуг 
требует совместного участия нескольких финан‑
совых институтов, и поэтому следует говорить не 
о конкуренции между ними, а о сотрудничестве 
и взаимной ответственности перед клиентом. Кру‑
гооборот капитала дифференцирует использования 
соответствующих финансовых инструментов.

Приведем факторы формирования банковской 
модели финансового рынка Украины.

1. Усиление инсайдерской структуры собственно‑
сти, с преобладанием крупных корпоративных вла‑
дельцев. Корпоративная собственность (в том числе 
и с участием государства) постоянно переформати‑
руется и концентрируется в интересах инсайдеров.

В условиях постепенной концентрации капи‑
тала мажоритарные собственники предприятий 
не заинтересованы в «размывании» собственности 
в акционерных капиталах и поэтому все больше 
склоняются к использованию средств долгового 
финансирования.

2. Стабильно высокая доля банковского кредита 
в совокупности инструментов финансирования. Объ‑
емы кредитного портфеля отечественной банковской 
системы существенно выросли за 2010–2017 гг.: в не‑
сколько раз — относительно ВВП страны (по пред‑
варительным данным, почти до 60%) и более чем 
в 20 раз — в стоимостном выражении.

С учетом незначительных объемов вторичного 
рынка акций по сравнению с объемами кредитного 
рынка диспропорции в выборе финансовых инстру‑
ментов привлечения и размещения капитала, отра‑
жающие соответствующие предпочтения участников 
рынка, являются достаточно очевидными.

3. Ограниченность и консервативность в выбо‑
ре финансовых продуктов физических лиц (домо‑
хозяйств) как массового инвестора и заемщика. 
Предложения по размещению свободных средств 
домохозяйств остаются недостаточно диверсифици‑
рованными вследствие ограниченного перечня име‑
ющихся финансовых инструментов. Действительно 
новаторские предложения банков и небанковских 
структур по управлению капиталом клиентов встре‑
чаются все еще лишь эпизодически.

Большинство населения при выборе инвестици‑
онных финансовых инструментов ориентируется 
на депонирование собственных свободных средств 
в банках.

4. Связанность отраслевой структуры экономи‑
ки и отраслевой характеристики ценных бумаг. 
Структурные диспропорции экспортозависимой 
экономики известны. В рамках отечественного фон‑
дового рынка доминируют активы предприятий 
базовых отраслей экономики (в частности — ТЭК, 
металлургии и др.). Но поскольку акционирование 
таких предприятий, в основном, уже произошло, 
или в отдельных случаях сохраняются ограниче‑
ния на их приватизацию, то в первую очередь для 
финансирования своего развития они используют 
эмиссии корпоративных облигаций и инструменты 
банковского кредитования.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. 
Рыночная трансформация национальной экономики, 
а также становление институтов и инструментов 
финансового рынка имеют четкое отображение ев‑
роконтинентального типа хозяйствования, с фор‑
мированием банковской финансовой модели. Под‑
тверждением тому служат доминирование банков 
в совокупности финансовых учреждений, преимуще‑
ственное использование кредита и сложившихся на 
его основе долговых инструментов для обеспечения 
потребностей экономического развития.
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СТАН СВІТОВОГО РИНКУ НАФТИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УКРАЇНУ

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УКРАИНУ

THE STATE OF THE WORLD OIL MARKET AND ITS IMPACT ON UKRAINE

Анотація. На сьогодні нафта як енергоносій знаходиться на вершині життєвого циклу і має найвищий рівень конку-
рентоспроможності. Потреби світової економіки в нафті з кожним роком зростають, а оскільки ринок цих стратегічних 
товарів взаємодіє з іншими ринками (валютним, фондовим, інвестицій, праці тощо), то стан його впливає на розвиток 
усієї світової економіки сприяє економічному зростанню або спричиняє настання рецесії.

Від кон’юнктури нафтового ринку особливо потерпає економіка країн- імпортерів нафти, серед яких й Україна. Останні 
десятиліття довели, що енергетична безпека цих країн пов’язана не стільки з гарантіями безперебійних поставок нафти, 
скільки з прийнятним рівнем цін. Для України, де власний видобуток нафти забезпечує лише 16,1 % сучасних потреб еко-
номіки, цінова стабільність нафтового ринку є визначальною складовою енергетичної безпеки держави і важливим фак-
тором забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки. Формування цілісного бачення 
та послідовного втілення національної енергетичної стратегії, мінімізація негативних зовнішніх впливів на економіку по-
требують аналізу закономірностей функціонування національного ринку нафтопродуктів в контексті світових тенденцій, 
оцінювання відповідності його стану 4 національним інтересам держави та визначення перспектив подальшого розвитку.

Україна належить до групи енергетично залежних країн, що пов’язано насамперед з неможливістю виробляти необ-
хідну кількість якісних нафтопродуктів. Зокрема, у 2016 році Україна понад 80 % нафтопродуктів змушена була імпорту-
вати, за 2017 рік імпорт сирої нафти і газового конденсату зріс в 2,5 рази у порівнянні з попереднім роком.

Власний видобуток нафти протягом останніх років поступово зменшується, можливості нарощування обсягів видо-
бутку є обмеженими через те, що основні родовища в Україні вичерпуються, а потенційні джерела збільшення видобутку 
нафти для внутрішнього ринку не освоюються через відсутність інвестицій. Загалом, за останні 10 років видобуток укра-
їнської нафти знизився на понад 45 %.

Ключові слова: ринок нафти, світові ціни нафти, нафта-бензин.

Аннотация. Сегодня нефть как энергоноситель находится на вершине жизненного цикла и имеет самый высокий 
уровень конкурентоспособности. Потребности мировой экономики в нефти с каждым годом растут, а поскольку рынок 
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тиха стратегических товаров взаимодействует с другими рынками (валютным, фондовым, инвестиций, труда и т. д.), то 
состояние его влияние на развитие всей мировой экономики способствует экономическому росту или влечет наступле-
ния рецессии.

От конъюнктуры нефтяного рынка особенно страдает экономика стран импортеров нефти, среди которых и Укра-
ина. Последние десятилетия показали, что энергетическая безопасность этих стран связана не столько с  гарантия-
ми бесперебойных поставок нефти, сколько с приемлемым уровнем цен. Для Украины, где собственная добыча неф-
ти обеспечивает лишь 16,1 % современных потребностей экономики, ценовая стабильность нефтяного рынка является 
определяющей составляющей энергетической безопасности государства и важным фактором обеспечения устойчивого 
развития и повышения конкурентоспособности экономики. Формирование целостного видения и последовательного 
воплощения национальной энергетической стратегии, минимизация негативных внешних воздействий на экономику 
требуют анализа закономерностей функционирования национального рынка в контексте мировых тенденций, оценки 
соответствия его состояния 4 национальным интересам государства и определение перспектив дальнейшего развития.

Украина относится к группе энергетически зависимых стран, что связано, прежде всего, с невозможностью произ-
водить необходимое количество качественных нефтепродуктов. В частности, в 2016 году Украина более 80 % нефте-
продуктов вынуждена была импортировать, по 2017 импорт сырой нефти и газового конденсата вырос в 2,5 раза по 
сравнению с предыдущим годом.

Собственная добыча нефти в последние годы постепенно уменьшается, возможности наращивания объемов добычи 
ограничены из-за того, что основные месторождения в Украине исчерпываются, а потенциальные источники увеличе-
ния добычи нефти для внутреннего рынка не осваиваются из-за отсутствия инвестиций. В общем, за последние 10 лет 
добыча украинской нефти снизилась на более 45 %.

Ключевые слова: рынок нефти, мировые цены нефти, нефть-бензин.

Summary. For today oil as power medium is on the top of life cycle and has the greatest level of competitiveness. The re-
quirements of world economy in oil with every year grow, and as a market of these strategic commodities co-operates with other 
markets (currency, fund, investments, labours and others like that), the state of him influences on development of all world 
economy instrumental in the economy growing or draws the offensive of recession.

The economy of countries especially suffers from the state of affairs of oil market — importers of oil, among which and 
Ukraine. The last decades proved that power safety of these countries of associated with is not so much with the guarantees 
of trouble-free deliveries of oil, how with the acceptable standard of prices. For Ukraine, where the own booty of oil provides 
16,1 % modern necessities of economy only, price stability of oil market is the determining constituent of power safety of the 
state and important factor of providing of steady development and increase of competitiveness of economy. Forming of integral 
vision and successive embodiment of national power strategy, minimization of negative external influences on an economy need 
analysis of conformities to law of functioning of national market of oil products in the context of world tendencies, evaluation 
of accordance of his state, 4 to national interests of the state and determination of prospects of subsequent development.

Ukraine belongs to the group of energy dependent countries, which is primarily due to the inability to produce the required 
quantity of qualitative oil products. In particular, in 2016 Ukraine had to import more than 80 % of oil products, import of crude 
oil and gas condensate increased by 2,5 times compared to the previous year.

Its own oil extraction has been gradually decreased over the last few years, the possibilities of increasing production volumes 
are limited due to the fact that the main deposits in Ukraine are exhausted, and potential sources of increasing in oil extraction 
for the domestic market are not mastered due to the lack of investments. In total, Ukrainian oil, extraction has been fallen by 
over 45 % for the last 10 years.

Key words: oil market, world oil prices, oil-petrol.

Постановка проблеми. Нафта і природні гази 
відносяться до основних джерел енергії, 

і в нинішньому столітті вони є основним компо‑
нентом паливно‑енергетичних балансів більшості 
країн світу. Наприклад, дорожній транспорт зале‑
жить від нафти на 98 %. Нафта складає 36 % енер‑
гії, що поглинається в світі, і виробляє 9 % елек‑
троенергії всієї планети.

Ринок нафти має величезний вплив на всесвітню 
економіку, а також на економіку окремих країн, 
а також на добробут громадян країн‑експортерів та 
імпортерів нафти. Протягом 2016–2017 рр. ціни на 
світовому ринку нафти значно зменшилися, що, як 
наслідок, не могло не відобразитися на національній 

економіці. Зокрема, ціни на нафту повинні були б 
вплинути на вартість бензину на вітчизняних автоза‑
правних комплексах, курс долара у співвідношенні 
до гривні, індекс інфляції, тощо.

Постановка останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами розвитку ринку нафтопродуктів свого 
часу приділялося достатньо уваги. Це питання роз‑
глядали Кауфманн, Гейтлі, Аль Фаріс, Бекон. Ще 
задовго до цього Хабберт розглядав періодичність 
світового видобування нафти, а Хотеллінг вивчав 
вартість запасів нафти, що стало основою для бага‑
тьох сучасніших моделей.

Серед вітчизняних вчених даній проблемі при‑
свячено праці В. Бурлаки, Г. Бурлаки, І. Веременко, 



28

// Економічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 7 (47), 2 т., 2018

Л. Гальперіної, А. Дронової, М. Ковалка, В. Омель‑
ченка, Г. Рябцева, С. Денисюка, В. Точиліна, 
А. Шидловського та ін.

Постановка завдання. Визначення наявності 
впливу світових цін нафти на вартість бензину на 
вітчизняних автозаправних комплексах, курс долара 
у співвідношенні до гривні, індекс інфляції.

Виклад основного матеріалу досліджень. За ос‑
танні півстоліття трапилось півтора десятка криз на 
нафтовому ринку, через які ціни на «чорне золото» 
або різко зростали, або падали донизу.

На сучасному етапі розвитку світового ринку 
нафти ціни формуються на біржах на основі попиту 
і пропозиції, а також під впливом факторів, які фор‑
мують даний попит і пропозицію. Попит на нафту 
визначається насамперед темпами зростання світової 
економіки, а також низкою інших факторів, до числа 
яких відносяться структурні характеристики попиту 
на нафту, енергоємність і нафтоємкість економіки, 
кліматичні (погодні) умови, рівень ефективності 
енергоспоживаючих технологій і відносна конку‑
рентоспроможність інших видів палива. Пропозиція 
нафти на світовому ринку визначається світовим 

попитом, геолого‑технологічними факторами, струк‑
турними характеристиками світового виробництва 
й експорту нафти, політикою нафтовидобувних дер‑
жав, а також рядом інших факторів, включаючи 
чинники випадкового характеру, такі як військові 
і дії в регіонах видобутку нафти [1, c. 34].

На значне падіння ціни на ринку нафти, яке роз‑
почалося у 2015 році перш за все впливає надлишок 
пропозиції над попитом. Крім цього, США та Ірак 
нарощували видобування «чорного золота»; крім 
цього, на ринку з’явився новий гравець — Іран, 
з якого зняли санкції. Ще однією причиною стало 
сповільнення економіки Китаю [7, с. 237].

Динаміка зміни курсу вартості нафти за період 
2016–2018 наведено на рис. 1.

Зниження ціни на нафту з 2015 року дало надію, 
що Україна зможе реалізувати можливість забезпе‑
чення недорогою енергією населення, комунального 
господарства і промисловості. Уряд України не може 
впливати на світову ціну нафти, але разом з усіма гро‑
мадянами із задоволенням пожинав плоди зниження 
вартості нафти для економіки. Наскільки життєво 
важливим було і залишається питання низької ціни 

Таблиця 1
Дані за період 2016–2018 рр.

Місяць
Світові ціни нафти 

(USD)
Індекс інфляції (%)

Курс долара  
(USD до грн.)

Ціна бензину (грн.)

січень 2016 30,5 100,9 24,3 19,4

лютий 2016 29,8 99,6 26,4 19,1

березень 2016 36,4 101,0 26,4 19,1

квітень 2016 40,4 103,5 25,6 20,1

травень 2016 48,4 100,1 25,2 21,3

червень 2016 47,8 99,8 25,0 22,2

липень 2016 45,9 99,9 24,8 22,3

серпень 2016 46,4 99,7 25,1 22,3

вересень 2016 44,4 101,8 26,3 22,3

жовтень 2016 50,3 102,8 25,8 22,4

листопад 2016 45,9 101,8 25,7 23,0

грудень 2016 51,1 100,9 26,2 23,1

січень 2017 55,6 101,1 27,2 23,8

лютий 2017 55,7 101,0 27,0 24,4

березень 2017 52,0 101,8 27,0 24,6

квітень 2017 55,3 100,9 26,9 24,5

травень 2017 51,8 101,3 26,4 25,1

червень 2017 46,9 101,6 26,1 25,1

липень 2017 48,4 100,2 26,0 24,6

серпень 2017 50,9 99,9 25,6 24,6

вересень 2017 49,9 102,0 26,1 24,6

жовтень 2017 57,8 101,2 26,7 26,3

листопад 2017 55,3 100,9 26,7 27,0

грудень 2017 63,2 101,0 27,5 28,0

січень 2018 70,2 101,5 28,4 28,4

лютий 2018 64,5 100,9 27,2 30,4
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Рис. 1. Динаміка курсу нафти Brent дол./барель

Таблиця 2
Співставлення рівнянь парної регресії

Пара Назва регресії Рівняння
Коефіцієнт 
кореляції

Коефіцієнт  
детермінації

Нафта — інфляція

Лінійна y 100,5 0,01X= + 0,10 0,01

Степенева 0,006y 4,6X= 0,01

Показова ( )Xy 4,6* 0,0001= 0,01

Гіпербола
28,2

y 101,6
X

= − 0,02

Нафта — долар

Лінійна y 22,7 0,07X= + 0,70 0,50

Степенева 0,1y 2,8X= 0,41

Показова ( )Xy 3,1* 0,003= 0,49

Гіпербола
117,5

y 28,7
X

= − 0,33

Нафта — Бензин

Лінійна y 9,5 0,29X= + 0,92 0,85

Степенева 0,56y 1,01X= 0,83

Показова Xy 2,6*0,01= 0,86

Гіпербола
542,8

y 35,2
X

= − 0,73

на нафту для України, демонстрував факт зниження 
ціни газу, яка визначається формулою, прив’язаною 
до вартості нафти. Якщо згадати курс валюти до 
2014 року, то за таких цін на нафту українці могли б 
купувати пальне за ціною 5–7 гривень [6, с. 5–6].

Переваги від дешевої нафти для ослабленої еко‑
номіки України були знівельовані здешевленням 
продукції на сировинних ринках, які «впали» вслід 
за нафтою. Залізна руда і група товарів металургійної 
промисловості перебувають, як і нафта, на своєму 
дні. Фактично в обох сегментах ціни зменшилися 
удвічі. Для України ситуація погіршилася втратою 
ринків країн СНД, Китаю і Росії.

Для визначення впливу світових цін нафти на 
вартість бензину на вітчизняних автозаправних 
комплексах, курс долара у співвідношенні до гривні, 
індекс інфляції використано дані показники в роз‑
різі місяців за період 2016–2018 (січень‑лютий) 
(таблиця 1).

Для проведення дослідження наявності взаємо‑
зв’язку було спів вставлено рівняння парної регресії 
для показників (таблиця 2).

За результатами розрахунків можна робити на‑
ступні висновки:

1. Нафта‑інфляція — взаємозв’язок практично 
відсутній;
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2. Нафта‑долар — наявний середній взаємозв’язок 
(про що свідчить коефіцієнт детермінації), найкра‑
щою моделлю є лінійна (притаманний рівномір‑
ний прямий зв’язок). Вплив ціни нафти є однією 
з причин відповідної зміни долара. Це насамперед 
пов’язано з наявністю інших факторів, які мають 
значний вплив на ціну долару, зокрема: платіжний 
баланс, зовнішня торгівля, темпи інфляції, дефіцит 
державного бюджету, ВВП, військові дії на Сході 
України, зовнішньоекономічні відносини, тощо.

3. Нафта‑бензин — наявний значний взаємозв’я‑
зок, найкращою моделлю є показова (притаманна 
тенденція прискореного зростання ціни пального при 
збільшенні ціни нафти). Отже, світова ціна нафти є 
основним фактором, що впливає на ціну пального 
в Україні, вплив інших факторів є несуттєвим.

Проте, можливий варіант, що вплив зміни ціни 
нафти на світовому ринку не відразу впливає на 
національну економіку, а з часом. Наприклад, при 
збільшенні ціни нафти, ціни на пальне на вітчизня‑
них автозаправних комплексах (АЗС) зростають не 
відразу, а з певною затримкою, адже, АЗС ще мають 
запаси пального за попередньої — нижчої ціни.

Тому повторно досліджено наявність зв’язку за 
допомогою рівнянь парної регресії, проте, дані щодо 
вартості пального, ціною долара та темпу інфляції 

для порівняння взято з запізненням у місяць. Тобто, 
якщо ціна нафти за січень 2016, то інші показники 
вже за лютий 2016. Результати дослідження відо‑
бражено у таблиці 3.

Отже, згідно отриманих результатів можна зро‑
бити наступні висновки:

1. Нафта‑інфляція — результати є незмінними, 
що свідчить про практично відсутній зв’язок та 
вплив інших факторів;

2. Нафта‑долар — зміна ціни нафтопродуктів 
відразу впливає на вартість іноземної валюти, хоча 
наявні інші суттєві чинники впливу;

3. Нафта‑бензин — зміна ціни нафтопродуктів на 
світовому ринку впливає на ціну палива в Україні 
із незначним запізненням.

Висновки і перспективи досліджень. Ринок на‑
фти має величезний вплив на всесвітню економіку, 
а також на економіку окремих країн, а також на 
добробут громадян країн‑експортерів та імпорте‑
рів нафти. На сучасному етапі розвитку світового 
ринку нафти ціни формуються на біржах на основі 
попиту і пропозиції, а також під впливом факторів, 
які формують даний попит і пропозицію. Попит на 
нафту визначається насамперед темпами зростання 
світової економіки, а також низкою інших факторів, 
таких як енергоємність і нафтоємкість економіки, 

Таблиця 3
Спів ставлення рівнянь парної регресії

Пара Назва регресії Рівняння
Коефіцієнт коре-

ляції
Коефіцієнт детер-

мінації

Нафта — інфляція

Лінійна y 100,6 0,009X= + 0,08 0,01

Степенева 0,004y 4,6X= 0,01

Показова ( )Xy 4,6* 0,00009= 0,01

Гіпербола
19,3

y 101,5
X

= − 0,01

Нафта — долар

Лінійна y 23,8 0,05X= + 0,53 0,28

Степенева 0,08y 3,0X= 0,21

Показова ( )Xy 3,2* 0,002= 0,28

Гіпербола
72,7

y 27,8
X

= − 0,15

Нафта — Бензин

Лінійна y 9,8 0,29X= + 0,92 0,85

Степенева 0,55y 1,04X= 0,85

Показова ( )Xy 2,6* 0,01= 0,87

Гіпербола

 

537,1
y 35,4 �

X
= − 0,75
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кліматичні (погодні) умови, рівень ефективності 
енергоспоживаючих технологій і відносна конку‑
рентоспроможність інших видів палива. Пропозиція 
нафти на світовому ринку визначається світовим 

попитом, геолого‑технологічними факторами, струк‑
турними характеристиками світового виробництва 
й експорту нафти, політикою нафтовидобувних 
держав.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

WORLD EXPERIENCE OF THE NATIONAL WORKING ORGANIZATION

Анотація. В статті розглядаються особливості кадрової політики, основні напрями роботи з персоналом на підпри-
ємствах провідних європейських країн, США та Японії.

Ключові слова: кадрова політика, професійне зростання, управління персоналом.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности кадровой политики, основные направления работы с персона-
лом на предприятиях ведущих европейских стран, США и Японии.

Ключевые слова: кадровая политика, профессиональный рост, управление персоналом.

Summary. The article deals with the peculiarities of personnel policy, the main directions of work with personnel at the en-
terprises of the leading European countries, the USA and Japan.

Key words: personnel policy, professional growth, personnel management.

Актуальність теми дослідження. Сучасна си‑
стема управління кадрами, в умовах ринкової 

економіки, представляє можливості розробки но‑
вої, гнучкої стратегії розвитку кадрового потенці‑
алу підприємств.

Більшість вітчизняних та зарубіжних авторів 
розглядають у зв’язку один з одним такі поняття, 
як «кадровий потенціал» та «управління кадрами», 
оскільки тільки при вмілому управлінні можливе 
раціональне використання кадрів і, як наслідок, 
ефективна діяльність підприємств в умовах гострої 
конкурентної боротьби.

Проблеми кадрової політики знаходять своє ві‑
дображення у працях таких вчених: Одегова Ю. Г., 
Пошерстник Н. В., Філіпової Т. І., Щокіна Г. В., 
Щербак В. Г., Яковенко О.М, проте проблеми форму‑
вання кадрової політики підприємства потребують 
подальшого вирішення.

Управління кадрами — це багатогранний та 
складний процес, який має свої специфічні особли‑
вості та закони. В загальному вигляді під управлін‑
ням кадрами розуміють цілеспрямовану діяльність 
керівного складу підприємства, керівників та спе‑
ціалістів підрозділів системи управління кадрами, 
котрі включають розробку концепції та стратегії 
кадрової політики, принципів та методів управління 
кадрами.

Досвід роботи провідних підприємств свідчить 
про те, що їх головною конкурентною перевагою є 
унікальний кадровий потенціал. Досить високий 
рівень корпоративної культури робить підприємство 
привабливим для талановитих працівників, утримує 
їх в організації, а результати їх праці, в свою чергу, 
створюють відповідну репутацію фірми, привертають 
нових споживачів та висококваліфікованих співро‑
бітників. Головним завданням таких підприємств є 
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сприяння зростанню професійної компетенції робіт‑
ників та розвитку їх навичок і вмінь. Тому актуаль‑
ним виявляється вивчення особливостей формування 
кадрової політики на вітчизняних підприємствах 
та розробка рекомендацій щодо її ефективної реа‑
лізації [3, c. 355].

У практиці управління персоналом в останні роки 
чітко просліджується переплітання різних його 
моделей: американської, японської і західноєвро‑
пейської. В цьому проявляється процес інтернаціо‑
налізації сучасного менеджменту. Важливим етапом 
цього процесу стали асиміляція ідей системного 
підходу, розробка різних моделей організації, як 
системи — не тільки функціонуючої, але й такої, 
що розвивається, на основі яких сформувався но‑
вий підхід у кадровому менеджменті — управлінні 
людськими ресурсами.

В сучасній теорії і практиці управління персо‑
налом на фірмах індустріально розвинутих країн 
домінують два діаметрально протилежних підхо‑
ди — американський і японський.

Американський — передбачає початкове визна‑
чення професійно‑кваліфікаційної моделі «посади» 
і «підтягування» до найбільш відповідних праців‑
ників за схемою «посада — працівник». Особливос‑
тями системи управління в американських фірмах 
є те, що персонал розглядається як основне джерело 
підвищення ефективності виробництва; йому на‑
дається певна автономія; підбір здійснюється за 
такими критеріями, як освіта, практичний досвід 
роботи, психологічна сумісність, уміння працюва‑
ти в колективі; орієнтація на вузьку спеціалізацію 
менеджерів, інженерів, вчених [5].

Американські менеджери традиційно орієнтовані 
на індивідуальні цінності та результати. Управлін‑
ські рішення, як правило, приймають конкретні 
особи і несуть відповідальність за їх реалізацію [5, 
с. 135].

Характерними умовами праці є:
 – зменшення обсягів роботи в центральних служ‑

бах і скорочення адміністративного апарату;
 – більш широкий перелік професій і посадових ін‑

струкцій;
 – перехід на гнучкі форми оплати праці;
 – об’єднання інженерів, вчених і виробничників 

у наскрізні колективи — проектно‑цільові групи.
Американські фірми, які використовують тради‑

ційні принципи відбору кадрів при наймі на роботу, 
головну увагу приділяють спеціалізованим знанням 
і професійним навичкам. Вони орієнтуються на ву‑
зьку спеціалізацію менеджерів, тому просування їх 
по ієрархії управління проходить тільки по верти‑
калі, а це означає, що менеджер робитиме кар’єру 
тільки у цій галузі.

В американських фірмах прийом на роботу пе‑
редбачає такі етапи:

1. Ознайомлення працівника з майбутніми функ‑
ціями, правами і відповідальністю.

2. Якщо конкретну роботу, на яку наймається 
працівник, не включено у річний план, її потрібно 
обґрунтувати, зареєструвати у відділі кадрів для 
встановлення відповідної системи оплати праці.

3. Відділ персоналу допомагає керівникові під‑
розділу, де є вакансія, підібрати кандидатуру. Він 
готує короткий список кандидатів по цій посаді.

4. Кандидати, внесені у список, проходять через 
декілька інтерв’ю зі своїми майбутніми керівниками 
(на 2–3 рівні вгору), колегами і у разі необхідності — 
з підлеглими. Остаточний вибір робить безпосередній 
керівник.

Робота кожного працівника оцінюється один‑
два рази на рік. Результати оцінки обговорюються 
працівником і його керівником та підписуються 
обома сторонами. Остаточне рішення про звільнення 
працівника приймає керівник на 2–3 рівня вищий 
за безпосереднього керівника. Якщо працівник, 
котрий звільняється, є членом профспілки, то при‑
чини звільнення обговорюються з її представниками 
і у відповідності з трудовим договором (контрактом). 
Рішення про звільнення працівник може оскаржити 
на більш високому рівні керівництва або через суд 
[1, с. 115].

В американських фірмах кадрова політика бу‑
дується майже за такими принципами:

1. При доборі персоналу загальними критеріями 
є: освіта, досвід роботи, психологічна сумісність, 
вміння працювати у колективі. Керівні кадри у фірмі 
призначаються.

2. Запровадження автоматизації у виробництво 
внесло суттєві зміни в роботу персоналу:

 – заміна жорстких переліків професій і посадових 
інструкцій більш широкими, більш прийнятни‑
ми і зручними для працівників;

 – зменшення обсягу роботи у центральних служ‑
бах і скорочення адміністративного апарату;

 – перехід на гнучкі форми оплати праці;
 – об’єднання спеціалістів у наскрізні (від кон‑

струювання до виробництва) колективи — про‑
ектно‑цільові групи.
Традиційно в індустріальних країнах, Канаді, 

США як малі, так і великі підприємства дотримують‑
ся відкритої політики «вхід‑вихід», при якій проце‑
дура підбору кадрів проста, тому робітника можна 
звільнити або перемістити, якщо це потрібно фірмі.

Основними напрямами роботи щодо управління 
персоналом у США є: підбір, селекція (розвиток), 
розстановка, інструктаж.

Крім того, це функція планування професійного 
зростання; професійного навчання; контролю дис‑
ципліни; обґрунтованості винагород; забезпечення 
здоров’я і безпеки; переміщення; пониження на 
посаді; звільнення [4, с. 104].

До функції трудових відносин належать: прове‑
дення переговорів, бесід; розгляд скарг; вирішення 
трудових спорів; недопущення дискримінації праців‑
ників за ознаками раси, національності, статі, віку.
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Кадрові служби фірм і корпорацій США є вели‑
кими підрозділами, в яких працюють 50 і більше 
службовців з дуже високим статусом. Віце‑прези‑
дент компанії по кадрах звичайно є другою особою 
у компанії, і всі стратегічні рішення приймаються 
тільки за його участю.

Японська модель передбачає початкове вивчення 
сильних і слабких сторін особистості працівника 
і підбір для нього відповідного робочого місця (си‑
стема «працівник — посада»).

Японській моделі характерна орієнтація на:
– довгу перспективу роботи на одному підприєм‑

стві;
– якість освіти й особистий потенціал робітника;
– оплата праці визначається комплексно, з ураху‑

ванням віку, стажу роботи, освіти та здібностей 
до виконання поставленого завдання;

– участь працівників у профспілках, що створю‑
ються в межах організації, а не галузі.
Основними принципами управління персоналом 

є [1, с. 137]:
– переплетіння інтересів і сфер життєдіяльності 

фірми і працівників;
– висока залежність працівників від фірми, на‑

дання йому значних гарантій в обмін на відда‑
ність фірмі і бажання захищати її інтереси;

– пріоритет колективним формам, заохочення 
трудової кооперації всередині фірми в рамках 
невеликих груп;

– атмосфера рівності між працівниками незалеж‑
но від їхніх посад;

– підтримання балансу впливу та інтересів трьох 
основних сил, що забезпечують діяльність фір‑
ми: керівників, інвесторів і працівників.
В Японії не існує традиції розподілу працівників 

на три категорії (висококваліфікованих, малоквалі‑
фікованих і некваліфікованих). Всі робітники в час 
прийняття їх на роботу є некваліфікованими. Вони 
обов’язково будуть підвищувати свою кваліфікацію.

В японських фірмах вважають, що менеджер 
повинен бути спеціалістом, який може працювати 
на будь‑якій ділянці, а не виконувати окремі функ‑
ції, тому під час підвищення кваліфікації керівник 
відділу підрозділу вибирає для вивчення нову сферу 
діяльності, в якій він раніше не працював.

Приймаючи на роботу, японські фірми дотри‑
муються таких критеріїв: суміщення професій, 
спроможність працювати у колективі, розуміння 
значення своєї професії для загальної справи, вміння 
вирішувати виробничі проблеми, пов’язувати ви‑
рішення різних завдань, писати службові записки 
і уміння накреслювати графіки. Потенційні канди‑
дати проходять попередню перевірку на здатність 
працювати у напівавтономних колективах.

В Японії головною проблемою управління персо‑
налом є збільшення витрат на утримання персоналу, 
зниження рентабельності і ефективності управління. 
Основна причина — старіння зайнятого населення. 

Заходи, які вживаються для удосконалення кадрової 
політики, зачіпають основи традиційного японського 
управління:
– принципи довічного наймання;
– підвищення заробітної плати і просування на 

посаді в залежності від стажу роботи.
– участь працівників у профспілках, які створю‑

ються у рамках фірми (а не галузі, як у США).
Отже, система управління персоналом у Японії 

передбачає гарантію зайнятості, приваблювання 
нових працівників, їх підготовку, оплату праці 
у залежності від стажу роботи, гнучку систему за‑
робітної плати.

Таке довічне наймання поширюється і на праців‑
ників, які досягли пенсійного віку (55–60 років). 
Воно охоплює приблизно 25–30 % японців, зайнятих 
на великих фірмах. Але з погіршенням фінансового 
стану фірми проводять звільнення, тому що офіцій‑
них документів, які гарантують довічне наймання, 
немає. Це є традиція: гарантована зайнятість, яка 
ґрунтується на високій продуктивності праці та 
якості продукції.

В Європі й США чітко визначені службові обов’яз‑
ки інженера, техніка і робітника. Обидві моделі — 
американська і японська мають як «плюси», так 
і «мінуси». Тому у світовій практиці намітилась 
тенденція застосування змішаної системи управ‑
ління людськими ресурсами.

Управління персоналом в різних формах має свої 
особливості, але загальними для них є такі заходи:

1. Надання підлеглими своєму керівництву робо‑
чих звітів або доповідей про виконану роботу і про 
плани на майбутнє. Такі звіти складаються праців‑
никами усіх рівнів управління і подаються в залеж‑
ності від встановленого на фірмі порядку: щоденно, 
щотижня, щомісяця або наприкінці року. Вони є 
інструментом контролю і сприяють підвищенню 
відповідальності за доручену справу, а також роз‑
витку ініціативи працівників щодо удосконалення 
господарської діяльності фірми.

2. Проведення щотижня оперативних нарад на 
вищому рівні управління за участі керівників вироб‑
ничих підрозділів і центральних служб. Оперативні 
наради дають змогу президентові або головному ад‑
міністратору фірми ознайомитись з поточним станом 
справ і внести корективи у господарську діяльність 
фірми. Менеджери, у свою чергу, звітують перед 
вищими управлінськими рівнями. У звітах мене‑
джерів дається оцінка змін у діяльності персоналу, 
змін вартості робочої сили, вартості переміщення 
людей або обладнання, відповідності принципам 
технічної політики [5, с. 62].

Аналіз проблем кадрового складу і розробку мето‑
дів управління персоналом менеджери здійснюють 
на основі такої інформації:
– витрати на добір і розстановку персоналу;
– сучасний рівень плинності персоналу;
– прогнозна потреба у персоналі різних професій.
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Щоб поліпшити контакти між менеджерами і ря‑
довими працівниками, спрощується фінансова звіт‑
ність фірми, яка стала доступною для працівників, 
що створює для них можливість брати участь у при‑
йнятті управлінських рішень як на стратегічному, 
так і на оперативному рівні управління.

Нові виробничі системи, засновані на колектив‑
ній праці, вимагають, щоб працівники‑виконавці 
мали всю інформацію для розробки заходів щодо 
підвищення продуктивності праці.

В тенденціях, які стали характерними для захід‑
них компаній, можна відмітити зростання чисель‑
ності кадрових служб. На підприємствах західно‑
європейських країн у кадрових службах працюють 
спеціалісти гуманітарного профілю та менеджменту.

В таблиці 1 показано зміни й нові тенденції 
в управлінні персоналом: велика індивідуальність 
праці, зміна характеру ієрархічної структури [2, 
с. 167].

У Німеччині кадрова політика на великих фір‑
мах проводиться спеціальними службами, розмір 
яких прямо залежить від чисельності зайнятих: на 
130–150 працівників — один співробітник кадрової 
служби. На більшості фірм кадрові служби зайняті не 
тільки кадровими питаннями, але й виконують деякі 
економічні функції (розрахунок зарплати) [2, 168].

Працівники служби управління персоналом в Єв‑
ропі зобов’язані:
– знати: трудове законодавство, методичні, норма‑

тивні та інші матеріали, які відносяться до особо‑
вого складу; основи педагогіки, соціології і психо‑
логії праці, передовий закордонний і вітчизняний 
досвід у галузі управління персоналом;

– володіти: сучасними методами оцінки персо‑
налу; профорієнтаційною роботою; довготер‑
міновим та оперативним плануванням роботи 
з персоналом; регламентаціями функцій струк‑
турних підрозділів і працівників; спеціальними 
технологіями управління;

– мати: ясне уявлення про перспективу розвитку 
свого підприємства, кон’юнктуру ринку праці, 
про основи наукової організації праці, виробни‑
цтва й управління; здібності до навчання, розвит‑
ку та постійного оновлення професійних знань.
На малих підприємствах, де кадрові служби як 

такі відсутні і їх функції виконує один‑два праців‑

ники, ситуація з професійною підготовкою цих 
працівників дещо інша. Менеджер з персоналу має 
бути провідником кадрової та соціальної політики, 
соціальним лідером колективу, його моральним ета‑
лоном, самокритичним, мати високі моральні якості, 
виражену направленість на роботу з людьми і вміти 
вирішувати нестандартні управлінські проблеми, які 
не мають готових рецептів вирішення, пов’язаних 
з конкретними конфліктними ситуаціями, мислити 
масштабно, забезпечити позитивну самоорганіза‑
цію управлінської системи, підтримувати почуття 
власної гідності кожного працівника, ініціативу 
і творчий підхід до справи.

Головний менеджер в організації, що відповідає 
за людські ресурси:
– працює як повноправний член команди вищого 

керівництва організації;
– пропонує стратегії, які дають можливість ство‑

рювати, розвивати та постійно регулювати дов‑
гострокові програми в галузі людських ресурсів;

– стежить за узгодженістю програм у галузі люд‑
ських ресурсів з організаційною культурою;

– проінформований про нинішні та майбутні, вну‑
трішні та зовнішні події та проблеми, та розуміє 
їх потенційний вплив на робітників;

– відстоює перед вищим керівництвом найбільш 
ефективні стратегії використання людських ре‑
сурсів;

– є захисником професії менеджера з людських 
ресурсів та її професіоналів. Відстоює важли‑
вість цієї сфери діяльності [2, с. 170].
Висновки. Отже, служби управління персона‑

лом повинні бути укомплектовані спеціалістами, 
здатними успішно вирішувати широкий спектр 
питань діяльності підприємства і разом з іншими 
службами активно впливати на ефективність робо‑
ти підприємства. Закордонний досвід показує, що 
керівник служби управління персоналом наділений 
широкими повноваженнями, є членом правління 
підприємства й активно впливає на його політику. 
Діяльність працівників служби управління персо‑
налу регламентується посадовими інструкціями, 
розробленими відповідно до кваліфікаційного довід‑
ника посад службовців і затвердженого керівником 
підприємства або структурного підрозділу.

Таблиця 1
Зміни та нові тенденції в управлінні персоналом в Японії

Заходи Традиційне управління Нові тенденції

Набір робочої сили Набір молоді. Напрямок на кількісний ас‑
пект

Відбір досвідчених спеціалістів. Увага до 
якісних аспектів

Функції Колективна відповідальність за результа‑
ти. Відсутність чіткого розподілу функцій

Індивідуальна відповідальність. Розробка 
посадових інструкцій

Контроль Перевірка знань і навичок Виявлення поведінкових аспектів

Просування по службі У залежності від стажу У залежності від індивідуальних результа‑
тів
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ

MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE CREDIT MARKET OF UKRAINE

Анотація. В статті розглядаються основні проблеми та тенденції розвитку кредитного ринку України в умовах фінансо-
во-економічної нестабільності. Визначені основні напрями забезпечення ефективного функціонування кредитного ринку.

Ключові слова: кредит, фінанси, ринок, фінансові ресурси, ефективність, соціально-економічний розвиток.

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и тенденции развития кредитного рынка Украины в ус-
ловиях финансово-экономической нестабильности. Определены основные направления обеспечения эффективного 
функционирования кредитного рынка.

Ключевые слова: кредит, финансы, рынок, финансовые ресурсы, эффективность, социально-экономическое развитие.

Summary. The article deals with the main problems and trends of the development of the credit market of Ukraine in the 
conditions of financial and economic instability. The main directions of ensuring the effective functioning of the credit market 
are determined.

Key words: credit, finance, market, financial resources, efficiency, socio-economic development.

Постановка проблеми. Сучасний кризовий стан 
національної економіки, скрутний соціаль‑

но‑економічний стан населення та нестабільна 
військово‑політична ситуація в державі вимага‑
ють пошуку неординарних шляхів їх розв’язання 
й розробки превентивних програм подолання по‑
літико‑економічної кризи, що охопила усі сфери 
та ланки життя населення України. Однак реалі‑
зація таких програм потребує значних фінансових 
ресурсів, вагому частку з яких могли б забезпечи‑

ти кредитні кошти, залучені в установ кредитного 
ринку.

Проте, відзначається вкрай неефективне функ‑
ціонування національного кредитного ринку, спри‑
чинене недосконалим законодавчим регламенту‑
ванням та інституційною структурою, значними 
кредитними ризиками, надвисокими процентними 
ставками, обмеженим переліком кредитних послуг, 
які зосереджені переважно у сегменті банківсько‑
го кредитування, дефіцитом кредитних ресурсів, 
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недовірою населення до фінансових посередників 
тощо. Сьогодні системною проблемою національ‑
ного кредитного ринку є, насамперед, нагромад‑
ження значних масштабів проблемної кредитної 
заборгованості та зростаючі кредитні ризики в усіх 
сегментах кредитного ринку через політико‑еконо‑
мічну нестабільність, що обмежує кредитування 
національної економіки [2, c. 17]. Відтак виникає 
гостра необхідність дослідження функціонування 
кредитного ринку України задля вироблення систем‑
них пропозицій щодо його подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Тенденції та пробле‑
ми сучасного розвитку кредитного ринку України 
впродовж останніх років досліджені у наукових пра‑
цях багатьох вчених: Барановського О., Васюренка 
О., Вовчак О., Глущенко С., Заруби О., Івасіва Б., 
Ілляшенка С., Карасика О., Кириченка О., Кова‑
льової З., Міщенко В., Морозової О., Одінцова А., 
Рогожнікової Н., Рудь Л., Павлової Л., Поляк Г., 
Хмелярчук М., Ходаківської В., Чайковського Я. 
та інших [4, c. 35]. Однак, ситуація у сфері креди‑
тування змінюється надзвичайно динамічно, що 
вимагає постійного моніторингу, аналізу та виро‑
блення подальших пропозицій.

Метою дослідження є вивчення основних проблем 
та тенденцій розвитку кредитного ринку України 
в умовах економічної та політичної нестабільності.

Результати дослідження. Кредитний ринок як 
економічна категорія виражає соціально‑економічні 
відносини, які визначаються ринковими законами 
господарювання, що формують в остаточному під‑
сумку його сутність, тобто зв’язки та відносини як 
усередині самого ринку, так і у взаємодії з іншими 
економічними категоріями. Кредитний ринок як 
історично, так і за його значущістю та вагою є основ‑
ною складовою фінансового ринку. Він забезпечує 
найшвидший доступ до ресурсів. Випуск в обіг цінних 
паперів і мобілізація з їх допомогою ресурсів потребує 
певного часу, тоді як кредит можна отримати у до‑
сить стислі терміни — протягом кількох днів. Така 
перевага дуже важлива як з погляду фінансового 
забезпечення потреб окремих суб’єктів, так і з по‑
зицій функціонування усієї фінансової системи [6].

Переваги кредитного ринку випливають із функ‑
ціонального потенціалу основних суб’єктів цього 
ринку — комерційних банків, які не тільки опо‑
середковують рух фінансових ресурсів, а й певною 
мірою продукують їх.

Сучасний розвиток кредитного ринку у визна‑
чальній мірі залежить від військово‑політичної та 
фінансово‑економічної ситуації в державі, нега‑
тивний вплив яких відображається у падінні ВВП, 
девальвації гривні, зростанні рівня інфляції, скоро‑
ченні економічної активності економічних суб’єктів, 
зниженні соціальних стандартів життя, падінні до‑
бробуту населення, і все це, своєю чергою, зумовлює 
зниження довіри споживачів до фінансових, і в тому 
числі, кредитних послуг [1, c. 153].

Тобто, сприятлива макроекономічна ситуація 
позитивно відображається на тенденціях форму‑
вання та функціонування кредитного ринку, а не‑
стабільний розвиток економіки негативно впливає 
на кредитування.

Кредитування економіки в Україні здійснюється 
банками. У сучасних трансформаційних умовах 
в країні, відстежується тенденція зниження кіль‑
кості банківських установ. За офіційними даними 
НБУ, станом на 1 січня 2017 року в Україні зареє‑
стровано 96 банків, що на 21 установу менше ніж 
роком на 01.01.2016 (Табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка кількості банків в Україні  

2014–2016 рр.

Дата Кількість банків, шт.

01.01.2015 130

01.01.2016 117

01.01.2017 96

З 2014 року НБУ почав масштабний кліринг бан‑
ківського сектора. На 1 січня 2016 року, з 182 зареє‑
строваних банків лише 117 були діючими [13]. Один 
безпосередній наслідок закриття такої великої кіль‑
кості банків — це припинення кредитування цими 
банками підприємств і домогосподарств. Правильна 
організація банківського кредитування, розробка 
ефективної та гнучкої системи управління кредит‑
ними операціями, належне забезпечення його опе‑
ративною та достовірною обліковою інформацією ви‑
ступають основою фінансової стабільності й ринкової 
стійкості комерційних банків. З метою забезпечення 
організації ефективної кредитної діяльності комер‑
ційні банки розробляють власну внутрішню кредитну 
політику та впроваджують практичні механізми 
її реалізації. Саме тому однією з найважливіших 
задач управління кредитним ринком є формування 
та аналіз кредитної системи в загальному.

Не секрет, що потужний кредитний ринок здат‑
ний забезпечити активне економічне зростання у всіх 
сферах економіки, адже, крім того, що кредитний 
ринок дозволяє суб’єктам підприємницької діяльно‑
сті оперативно поповнювати власні обігові кошти та 
фінансувати інноваційні й інфраструктурні проекти, 
кредитний ринок також сприяє формуванню та під‑
тримці платоспроможного попиту на продукцію, що 
також є запорукою економічного росту країни [7; 8].

Традиційно, кредитний ринок за ознакою сегмен‑
тарної належності позичальника можна поділити 
на ринок корпоративного кредитування та ринок 
роздрібного кредитування, який часто також нази‑
вають ринком споживчого кредитування, оскільки 
саме поняття споживання характерне переважною 
мірою саме фізичним особам, які і є позичальника‑
ми при роздрібному кредитуванні [14]. Кожний із 
перерахованих видів ринків протягом 2014–2017 
років зазнали значного зменшення споживачі.
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Такі тенденції спричинені тим, що розвитку рин‑
ку кредитування заважають певні фактори, зокрема:
– відносно високий рівень банківських ризиків: 

валютного та кредитного;
– внаслідок високого рівня доларизації активів 

банківського сектору; операційного та регуля‑
торного — внаслідок політичної нестабільності 
та мінливого нормативно‑правового середови‑
ща; ліквідності — внаслідок переважання ко‑
роткострокових зобов’язань у структурі ресурс‑
ної бази та збереження ризиків їх дострокових 
вимог, обмежених можливостей реструктуриза‑
ції зовнішньої заборгованості;

– збереження великої питомої ваги неробочих ак‑
тивів внаслідок відкладених кредитних ризи‑
ків у процесі реструктуризації банками наявної 
проблемної заборгованості;

– збереження критично низького рівня довіри 
зовнішніх та внутрішніх інвесторів та кредито‑
рів до вітчизняної банківської системи, що об‑
межує можливості банків залучати додатковий 
фінансовий капітал на внутрішньому та зовніш‑
ньому фінансових ринках;

– низький рівень фінансової підтримки трансна‑
ціональними банківськими групами своїх дочір‑
ніх українських банків, причиною чого є високі 
кредитні та валютні ризики, а також проблеми 
з ліквідністю в самих материнських транснаціо‑
нальних групах [10, c. 34–36].
Скорочення кредитування фізичних осіб та за‑

гальне подорожчання споживчих кредитів негатив‑
но вплинуло на платоспроможний попит та обсяг 
споживання в окремих групах товарів. На кінець 
2017 р. залишки за кредитами в національній ва‑
люті зменшилися на 14,9% — до 462,2 млрд грн за 
рахунок зростання кредитів, наданих юридичним 
особам, на 0,1% (з початку року зменшилися на 
12,3%) — до 382,4 млрд грн та кредитів, наданих 
фізичним особам, на 0,3% (з початку року змен‑
шилися на 25,4%) — до 79,8 млрд грн. Залишки 
за кредитами в іноземній валюті з початку року 
зменшилися на 19,8% і становили 24,0 млрд дол 
США, у тому числі юридичних осіб зменшилися 
на 15,9% — до 19,9 млрд дол США, фізичних осіб 
зменшилися на 34,7% — до 4,1 млрд дол США. 
При цьому слід зазначити, що пропозицію креди‑
ту в основному забезпечували банки 1 групи, які 
закумулювали понад 78% сукупного кредитного 
портфеля банківської системи, на 2 групу припадало 
11,3%, на 3 групу — 6,39%, на 4 групу — 4,13% 

[8, c. 170]. Дані показники показують, що кредитна 
діяльність в Україні потребує управління та покра‑
щення. Покращення ситуації у сфері кредитування 
юридичних та фізичних осіб можливе за рахунок 
удосконалення організаційної фінансово‑еконо‑
мічної діяльності банківської системи України, 
пропонування нових підходів та вдосконалення 
галузі бізнес‑планування фінансової та операційної 
діяльності.

Таким чином, проаналізувавши сучасний стан 
функціонування та розвитку кредитного ринку 
України, можемо виділити такі основні проблеми, 
що йому притаманні:
– визначальний вплив на сучасний розвиток кре‑

дитування в Україні справляє нестабільна вій‑
ськово‑політична та фінансово‑економічна си‑
туація, а також зниження довіри населення до 
кредитних установ;

– обсяги кредитів, наданих в економіку держави, 
зростають у номінальному вираженні та скоро‑
чуються — у реальному;

– ліквідація значної кількості банків упродовж 
2015–2017 рр. (34 банків);

– значне погіршення якості кредитних портфелів 
комерційних банків України: частка простро‑
ченої заборгованості за кредитами наприкінці 
2017 р. становила 21,2% та зросла на 11,6 порів‑
няно із 2015 р.;

– збитковість банківської системи України;
– динаміка залучення депозитних коштів є не‑

стабільною, що негативно відображається на 
можливості формування кредитних ресурсів та 
зростанні їх вартості [13].
Висновки. Підводячи підсумки дослідженого, 

можна стверджувати, розвиток кредитування на 
даний час в нашій країні знижується. Скорочується 
кількість фінансових установ, знижується кількість 
виданих споживчих та іпотечних кредитів. Зроста‑
ють процентні ставки за кредитами. Визначено, що 
головним фактором, що впливає на сучасну кредитну 
діяльність банків в Україні є політична та соціальна 
нестабільність.

За таких обставин вкрай важливим є розроблення 
загальнонаціональної концепції розвитку кредит‑
ного ринку України, яка б дозволяла його суб’єктам 
протистояти зростаючим політико‑економічним 
викликам та перманентним кризовим явищам, 
зміцнити їх конкурентні позиції на вітчизняному 
фінансовому ринку та інтегруватися у світовий фі‑
нансовий простір.
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МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО  
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МОТИВАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

MOTIVATION AS PART OF EFFECTIVE  
PERSONNEL MANAGEMENT

Анотація. У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в сучасних умовах господарювання 
та визначено їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Виявлено, що для посилення мотиваційного впливу на 
персонал підприємства слід більше уваги приділяти поєднанню матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. 
Доведено, що при вдалому поєднанні різних методів мотивації можна активізувати роботу працівників, підвищити їх 
особистий інтерес та позитивно впливати на ефективність діяльності підприємства.

Ключові слова: мотивація, працівник, мотив, нематеріальне мотивування, матеріальне мотивування, мотиваційний 
механізм.

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы мотивации труда персонала в современных условиях хозяй-
ствования и определено их влияние на эффективность деятельности предприятия. Выявлено, что для усиления мотиваци-
онного воздействия на персонал предприятия следует больше внимания уделять сочетанию материальной и нематериаль-
ной мотивации работников. Доказано, что при удачном сочетании различных методов мотивации можно активизировать 
работу сотрудников, повысить их личный интерес и положительно влиять на эффективность деятельности предприятия.

Ключевые слова: мотивация, работник, мотив, нематериальное мотивирование, материальное мотивирование, мо-
тивационный механизм.

Summary. The article deals with the current problems of personnel motivation in modern conditions of management and 
their influence on the efficiency of the enterprise is determined. It was revealed that in order to increase the motivational 
influence on the personnel of the enterprise, more attention should be paid to the combination of material and non-material 
motivation of employees. It is proved that with the successful combination of different methods of motivation it is possible to 
increase the work of employees, to increase their personal interest and to positively influence the efficiency of the enterprise.

Key words: motivation, worker, motive, non-material motivation, material motivation, motivational mechanism.

Постановка проблеми. Класична школа менедж‑
менту вчить, що необхідними умовами забезпечення 
успішної роботи компанії є: вдале формулювання 
системи цілей, чітке доведення її до кожного праців‑
ника, мотивація персоналу на основі оцінки внеску 

кожного робітника в досягненні визначеної мети 
організації на ринку. Проблема пошуку і утримання 
кваліфікованих фахівців сьогодні як ніколи набуває 
виключно важливого значення для підприємства. 
Адже саме люди і їхня зацікавленість в успіху — це 
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той основний актив, який багато в чому визначає 
успішність тієї або іншої компанії.

Ринок праці диктує як вимоги до людини, яка 
займає певну позицію, так і умови оплати її праці. 
Проте цей зовнішній чинник є далеко не єдиним 
і, як показує практика, не завжди вирішальним. 
Завжди знайдеться конкурент, який зможе запро‑
понувати більш придатні умови. Крім того, навряд 
чи знайдеться людина, яка буде повністю задоволена 
своєю заробітною платою. Прикладом цієї тези мо‑
жуть бути слова Генрі Форда, засновника корпорації 
«Форд Моторс»: «Тільки два стимули примушують 
працювати людей: бажання заробітної плати і боязнь 
її втратити» [1, с. 27].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здо‑
бутки сучасної науки та практики в галузі моти‑
вації та стимулювання праці персоналу базуються 
більш ніж на столітньому світовому досвіді роботи 
провідних фірм країн світу. Так, закономірності 
дії, побудови методів, механізмів мотивації та сти‑
мулювання трудової діяльності відображені в працях 
відомих економістів‑класиків таких як: Ф. Тейлор, 
А. Маслоу, Ф. Герцберга, Е. Лоулера, Д. Мак‑Гре‑
гора, Ф. Гілбрета. Питанням мотивації трудової 
діяльності присвячені праці багатьох вітчизняних 
науковців, а саме: О. Бакуліна, Н. Майорова, О. Рез‑
нікова, С. Розумовського, О. Мачтакова та інших 
[5, с. 197].

Формулювання цілей статті. Ціль даної статті 
полягає в обґрунтуванні сучасних чинників акти‑
візації системи управління людськими ресурсами 
на основі формування відповідної мотиваційної 
системи, яка спонукала б до максимізації трудових 
зусиль і підвищенню професійних навичок і вмінь 
персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про‑
блема мотивації до ефективної продуктивної діяль‑
ності постійно знаходилась в полі зору провідних 
наукових та господарських діячів. Так, засновник 
теорії мотивації Ф. Тейлор запропонував власне 
бачення системи організації праці. Дана система 
передбачала детальне вивчення трудових процесів 
встановлення жорсткого регламенту їх виконан‑
ня, підбору і спеціального тренування робітників 
для виконання робіт за умов високої інтенсивності 
трудових процесів. Тейлор вважав, що висока за‑
робітна плата і низькі затрати складають основу 
ефективного менеджменту підприємства. Тому він 
пропонував [2, с. 528]:
1) робітнику по можливості доручати виконання 

найбільш складної роботи, яку він може викону‑
вати. Ця праця повинна максимально відповідати 
його умінням і здібностям;

2) кожного працівника потрібно стимулювати так, 
щоб його вироблена продукція досягла рівня 
кращого виробничого робітника того ж розряду;

3) робітникові, який досяг найвищих показників 
для працівників тієї ж кваліфікації, слід доплачу‑

вати в залежності від характеру роботи надбавку 
від 30 до 100% у порівнянні із середнім заробіт‑
ком робітників за відповідним розрядом.
Трудова мотивація працівника — важливий фак‑

тор його результативної роботи, що складає основу 
його трудового потенціалу. Для забезпечення ефек‑
тивної роботи підприємства необхідні відповідальні, 
високоорганізовані та ініціативні працівники з праг‑
ненням до трудової самореалізації, професійного 
зростання, задоволення від досягнутих результатів 
діяльності та можливостями прояву ініціативи.

З економічної точки зору, люди є надзвичайно 
дорогим ресурсом, а, отже, повинні використовува‑
тися з максимальною ефективністю для забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Керівник пови‑
нен розуміти, що поряд з економічною складовою 
існує і моральна складова ефективного управління 
персоналом.

Отже, ідеальні умови роботи персоналу, які має 
створювати адміністрація повинні [3, с. 10]:
– мати добрий результат стосовно кожного окре‑

мого взятого працівника так і підприємства в ці‑
лому;

– надавати можливість персоналу самостійно при‑
ймати управлінські рішення, необхідні для ви‑
конання доручених завдань;

– забезпечувати зворотний зв’язок з робітником;
– приносити винагороду, як матеріальну, так і не‑

матеріальну.
В рамках формування ефективної системи управ‑

ління персоналом необхідно розрізняти, і відповід‑
но визначати зміст і наповнення таких понять як: 
«система мотивації» та «мотиваційний механізм 
діяльності». На наш погляд мотиваційна система 
повинна розглядатись як комплекс відповідних, які 
містять згруповані певним чином мотиви. Найчас‑
тіше виділяють наступні складові даної системи, 
а саме: матеріальну, соціальну, духовну та інтелек‑
туальну складову.

Мотиваційний механізм є своєрідною силою 
мотивації, що забезпечує умови стимулювання 
роботи персоналу, перетворює мотивацію із мож‑
ливості у реальність, відтворює єдність соціаль‑
но‑економічної функції праці як засобу до життя. 
Отже, ефективний мотиваційний механізм повинен 
формуватись на дієвій системі матеріального і не‑
матеріального заохочення працівників до висо‑
ко ефективної, продуктивної праці, а також бути 
узгодженим зі стратегією розвитку підприємства 
на ринку (рис. 1).

Аналізуючи дані рисунку 1 можна стверджувати, 
що основою мотиваційного механізму управління 
персоналом є діюча система матеріального та нема‑
теріального заохочення працівників. Матеріальна 
складова є найбільш очевидним засобом винагороди 
персоналу. Вона повинна включати в себе як пряме 
матеріальне заохочення до високоефективної про‑
дуктивної праці, так і непрямі матеріальні виплати 
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Рис. 1. Схема мотиваційного механізму управління персоналом

у вигляді обов’язково соціального пакету та по мож‑
ливості додаткових соціальних пільг.

Пряме матеріальне мотивування праці за своїм 
змістом є надбавкою за якісне і своєчасне виконан‑
ня поставлених завдань, яке стимулює працівника 
виконувати власні функціональні обов’язки. На 
відмінну від прямої мотивації, непрямі матеріаль‑
ні мотиваційні заходи являють собою сукупність 
додаткових пільг та можливостей матеріального 
характеру, що змушують працівників підтриму‑
вати досить високий рівень продуктивності пра‑

ці. Рішення стосовно кількості і якості непрямих 
матеріальних виплат персоналу є дуже важливим 
і актуальним в менеджменті підприємства. Ефек‑
тивна система компенсаційних виплат з грамотно 
побудованою системою матеріального заохочення 
дозволить підприємству забезпечувати конкурен‑
тоспроможній бізнес, знаходити висококваліфіко‑
ваних фахівців і мати значну конкурентну перевагу 
порівняно з іншими.

Нематеріальна складова мотиваційного механізму 
управління персоналом навпаки повинна сприяти 
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формуванню сучасних корпоративних відносин у ко‑
лективі які б сприяли підвищенню зацікавленості 
персоналу в якості виконання службових завдань 
та підвищення економічної безпеки підприємства 
[4, с. 414].

Основними заходами повинні стати: забезпе‑
чення можливості кар’єрного зростання; участь 
у культурних масових заходах; надання гнучкого 
графіку роботи персоналу; визначення та оприлюд‑
нення рейтингу працівників; надання можливості 
мобільного зв’язку тощо. Дані заходи, у свою чергу 
сприятимуть підвищенню продуктивності праці та 

позитивно впливатимуть на конкурентні позиції 
підприємства на ринку.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Можна стверджувати, що 
всі складові мотиваційного механізму спрямовані 
на підвищення продуктивності праці персоналу та 
рівня його конкурентоспроможності. Враховуючи 
те, що персонал є основним ресурсом організації 
локомотивом його розвитку та процвітання, комп‑
лексне використання вище зазначених мотива‑
ційних складових дасть потрібний ефект в роботі 
підприємства.
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

INNOVATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN MANAGEMENT

Анотація. В статті описуються основні області і проблеми управлінського підходу. Ці проблеми пов’язані із змінами 
економічної та ділової структури на регіональному, державному та міжнародному рівнях. Всі зміни можна розділити на 
три групи інновацій. Перша пов’язана з методологією управління, друга — з внутрішніми структурами і остання обумов-
лена змінами в науково-технічному і діловому розвитку. Описані поширені теоретичні і практичні інноваційні підходи 
в сучасному менеджменті.

Ключові слова: менеджмент, інновації, синергетичний менеджмент, гендерний менеджмент, мережевий менедж-
мент, креативний менеджмент, командний менеджмент, комунікативний менеджмент.

Аннотация. В статье описываются основные области и проблемы управленческого подхода. Эти проблемы связаны 
с изменениями экономической и деловой структуры на региональном, государственном и международном уровнях. 
Все изменения можно разделить на три группы инноваций. Первая связана с методологией управления, вторая — с вну-
тренними структурами и последняя обусловлена   изменениями в научно-техническом и деловом развитии. Описаны 
распространённые теоретические и практические инновационные подходы в современном менеджменте.

Ключевые слова: менеджмент, инновации, синергетический менеджмент, гендерный менеджмент, сетевой менед-
жмент, креативный менеджмент, командный менеджмент, коммуникативный менеджмент.

Summary. The article describes basic areas and issues management approach. These problems are associated with changes 
in economic and business structures on regional, national and international levels. All changes can be divided into three groups 
of innovations. The first is connected with the control methodology, the second — with the internal structures and the latter due 
to changes in scientific, technological and business development. Describes the common theoretical and practical innovative 
approaches in modern management.

Key words: management, innovations, synergistic management, gender management, network management, creative man-
agement, team management, communication management.

Постановка проблеми. Проблеми та перспекти‑
ви розвитку сучасної економіки в масштабах 

світу, країни, регіону і бізнесу суттєво впливають, 
а в деяких випадках просто вимагають змін у те‑
орії та практиці управління. До сучасних тенден‑
цій динаміки економіки, що тягне за собою істотні 
зміни та інноваційні підходи у менеджменті, мож‑
на віднести:

– погіршення макроекономічної ситуації, обумов‑
лене уповільненням зростання сировинного екс‑
порту;

– асинхронність процесів глобалізації, що відбу‑
ваються в різних сферах економіки. Процеси 
значно прискоряться у сферах обігу і споживан‑
ня, а в сфері виробництва глобалізація протікає 
повільно в силу недостатньої конкурентоспро‑
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можності та низької капіталізації українських 
компаній;

– погіршення соціального середовища, пов’язане 
з високим рівнем бідності і деградації соціаль‑
ної інфраструктури. Продовжує погіршуватися 
ряд соціальних індикаторів: середня тривалість 
життя, збільшення смертності у працездатному 
віці, зростання захворюваності деякими видами 
соціальних хвороб і т. д.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑

дженню теоретичних і прикладних проблем роз‑
витку сучасного менеджменту присвячено чимало 
наукових робіт як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Розробкою теоретичних засад менеджменту займа‑
лись такі дослідники, як Н. Бугайова [7], В. Васи‑
ленко [1], Ж. Вірна [2], Т. Говорун [3], М. Дороніна 
[4], П. Друкер [5], С. Ілляшенко [6], Н. Євдокимова 
[9], В. Кравець [3], В. Маценко [7], А. Наливайко 
[9], В. Пересунько [4], Т. Решетняк [9], О. Фенина 
[2] та ін. Віддаючи належне їх науковим напрацю‑
ванням з цієї проблематики, слід зауважити, що 
дослідження інноваційних напрямків розвитку су‑
часного менеджменту мають загально науковий сенс 
і носять більш описовий характер. Однією з причин 
такої спрямованості досліджень є відсутність дієво‑
го, науково обґрунтованого підходу і методу, який 
би враховував комплексну природу менеджменту.

Формулювання цілей статті. Ціллю даної стат‑
ті є визначення основних інноваційних напрямів 
розвитку сучасного менеджменту, а також надання 
пропозицій з удосконалення даного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В да‑
ний час у багатьох вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладах вивчається навчальна дисци‑
пліна «Менеджмент». Сучасні керівники відчувають 
велику потребу в отриманні нових управлінських 
знань, і насамперед у галузі менеджменту, теорії та 
практики управління організацією в умовах ринко‑
вої конкуренції.

Виникнення терміна «менеджмент» відноситься 
до сфери комерційних організацій, бізнесу. Зміст 
управління розкривається в процесі управлінської 
праці, що відноситься до виробничої діяльності: 
технологічної, науково‑технічної, облікової, фінан‑
сової та ін. Але багато хто видів подібної діяльності 
застосовні також у некомерційних організаціях. 
Не випадково, наприклад, керівники вищої ланки 
у вузах США зобов’язані успішно освоїти спеціаль‑
ний курс менеджменту, перш ніж зайняти керівну 
посаду. І нині, на думку патріарха менеджменту 
П. Друкера, всі інститути, урядові установи, вій‑
ськові організації, церкви, лікарні і навіть бойскаути 
чудово знайомі з менеджментом [5, с. 62]. Остан‑
ня обставина лише підтверджує багатогранність 
і значимість менеджменту. Менеджмент як нау‑
ка про управління активно вбирає в себе, інтегрує 
соціально‑економічні, соціально‑психологічні та 
організаційно‑технічні знання. Однак центральне 

місце в управлінні мають організаційно‑економічні 
відносини.

Проаналізуємо відомі визначення загального ме‑
неджменту. Менеджмент являє міждисциплінарну 
область, поєднує науку, досвід, ноу‑хау, збільшену 
мистецтвом [2, с. 37]. Повнота даного визначення 
залежить від уявлень про міждисциплінарну галузь 
економіки, права, соціології та ін. Перелік можна 
продовжити. Природно, для того щоб дати повне 
визначення, в ньому повинні бути видні складові 
дисципліни. Це означає, що дане визначення не 
можна визнати вичерпним.

Інша дефініція менеджменту заснована на ви‑
користанні абстрактної схеми. У теорії управління 
зазначається, що управління — це цілеспрямований 
вплив суб’єкта на об’єкт управління при заданій 
системі обмежень і вибраних критеріях ефектив‑
ності. Але подібне визначення доречно використо‑
вувати лише за умови, що терміни «управління» 
і «менеджмент» синонімічні. Слово «менеджмент» 
походить від латинського слова «manus» — «рука». 
А по‑англійськи термін «management» дослівно 
означає «управління», «керівництво» [8. c. 258]. 
Однак у класичному поданні управління ширше 
менеджменту. Адже можна управляти літаком або 
технічним пристроєм. Тому використовувати ви‑
значення, придатне і для технічних і соціальних 
систем, — аж надто абстрактна, абстрактна ідея.

У визначенні також можна узагальнити процеси, 
що розкривають зміст менеджменту. Багато джерел 
вказують, що менеджмент — це управління соціаль‑
но‑економічними процесами на рівні організації, 
тобто це управління господарською діяльністю та 
управління особистістю або персоналом. Але така 
формула не може бути повною. Адже тут не присутні, 
зокрема, соціально‑психологічні процеси.

Раніше зазначалося, що управління включає 
соціально‑економічні, соціально‑психологічні та 
організаційно‑технічні процеси. Якщо це врахува‑
ти, то отримаємо більш повне визначення. Але воно 
вносить мало ясності. З нього не зовсім зрозуміло, 
всі перераховані процеси одночасно характеризують 
менеджмент, що буде, якщо якісь з них виключити. 
Адже еволюція управління свідчить, що на різних 
етапах розвитку виробництва перевага надавалася 
різним процесам.

Визначення можна уточнити доповненням про 
еволюційний характер процесів. Але в цьому ви‑
падку може залишитися непоміченим, що в ряді 
галузей — машинобудування, великосерійному 
виробництві та інших — цілком застосовні і «ар‑
хаїчні» організаційно‑технічні відносини. Остання 
обставина навіть дає одне з напрямків науки про 
управління — технологічний менеджмент. І ще одне, 
не менш важлива обставина обмежує застосування 
зазначеної трактування. Школа кількісних методів 
управління розуміє менеджмент як інформаційний 
процес. Це фактично означає, що всі характеристики 
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управління даються в числовому вигляді. Іншими 
словами, управління розуміється у вузькому сен‑
сі, як організаційно‑технічні відносини. Та опис 
соціально‑економічних і соціально‑психологічних 
відносин тут присутній опосередковано. Вони відо‑
бражаються в організаційно‑технічних відносинах 
шляхом встановлення кількісних характеристик, 
що описують ці процеси. Все це приводить до деякої 
плутанини, пов’язаної з неоднозначністю і такого 
визначення.

Все це дозволяє зробити висновок, що вкрай 
складно однозначно і повно дати визначення менедж‑
менту, яке влаштувало б усіх. А якщо врахувати, 
що подібні визначення даються в першу чергу для 
тих, хто приступає до вивчення менеджменту, то 
доводиться констатувати наступне: після першого 
прочитання визначення менеджменту у непідготов‑
лених читачів відразу ж можуть виникнути питання, 
неясності, що ускладнюють подальше сприйняття 
матеріалу. Але це також потрібно зауважити, що 
різні визначення менеджменту ефективні, кожне 
з тих чи інших позицій. Слід лише розуміти, що 
в цьому сенсі можливий односторонній підхід, до‑
сягти універсальності складно.

Джерелом економічного розвитку, як відомо, 
є суперечності між виробництвом і навколишнім 
середовищем. При цьому відносини в менеджменті 
належать до виробничих і вивчаються в економі‑
ці, а лідерство як прояв поведінки людини в соці‑
альній психології. У той же час остання обставина 
часто призводить до деякого перебільшення ролі 
соціально‑психологічних факторів. Наприклад, 
М. Дороніна пише, що пріоритетним у навчанні 
та постійному поповненні знань менеджерів є не 
економіка, не право, не техніка, а поведінка лю‑
дини в організації, суспільстві, закони розкриття 
людського потенціалу [4, с. 17]. Звичайно, сучасні 
тенденції розвитку вимагають нових підходів до еко‑
номіки, до визначення життєвих цінностей людини 
і суспільства в цілому. І хоча головний критерій 
ефективності в ринковій економіці — задоволення 
потреб, не можна орієнтуватися лише на тенденції 
соціально‑економічного розвитку. Але не можна впа‑
дати й в іншу, вказану вище крайність. П. Друкер, 
зокрема, вважав біхевіористичні (поведінкові) ідеї 
«психологічним деспотизмом» і вважав, що головне 
завдання менеджменту — робити людей продуктив‑
ними, що менеджер повинен дбати про досягнення 
економічних цілей організації, а не про створення 
«радості для робітників» [5, с. 17].

У той же час у найближчі роки очікується поява 
нових можливостей прискореного розвитку еко‑
номіки, які дозволять вийти за межі інерційного 
варіанти:
– розширення інвестиційного потенціалу у зв’яз‑

ку з збільшенням обсягу «довгих грошей» в еко‑
номіці та зростанням імпорту іноземного капі‑
талу;

– зростання капіталізації українських компаній 
і міжнародної технологічної кооперації;

– розширення інвестиційного попиту галузей 
природних монополій;

– розширення інвестиційного та споживчого по‑
питу з боку населення, пов’язаного із збільшен‑
ням іпотечного і споживчого кредитування;

– поліпшення інфраструктури економіки та ін.
Таким чином, у сучасному економічному середо‑

вищі немає нічого сталого і прогнозованого. Інновації 
і зміни проникають у всі галузі господарювання. 
У таких умовах менеджмент як найбільш мобільна 
і така, що відповідає потребам ринку галузь знань, 
безумовно, вимушена відповідати сьогоднішнім 
реаліям.

Сучасні зміни, що відбуваються в менеджменті як 
в науці і практиці, можна для розуміння розділити 
на три групи:

1. Інновації в методології менеджменту, поляга‑
ють у появі нових напрямів та відгалужень в теорії 
управління. Впливу різних культур та національних 
особливостей, а також різноспрямованих позитивних 
дій процесів глобалізації та інтеграції у середовищі 
функціонування методології менеджменту сприяють 
появі нових, змінених напрямків розвитку теорії 
управління, до яких можна віднести наступні: си‑
нергетичний; гендерний; мережевий; креативний; 
командний; комунікативний менеджмент.

Синергетичний менеджмент, де через хронічну 
неврівноваженість будь‑яких соціально‑економічних 
систем спонтанно реалізується феномен самооргані‑
зації (синергізму) в системах управління [7, с. 97]. 
З урахуванням принципів і властивостей систем‑
ності у нових структурних утвореннях з’являються 
«проривні», поліпшені властивості, що дозволяють 
організаціям самонавчатися і сприймати себе (ор‑
ганізацію) як цілісне утворення, що складається 
з підсистем зі специфічними властивостями.

Гендерний менеджмент. З 80‑х рр. ХХ ст. у працях 
зарубіжних і вітчизняних фахівців почалося погли‑
блене вивчення різних гендерних аспектів економіки 
і управління. Викликано це тим, що в постіндустрі‑
альному суспільстві змінився характер відносин між 
статями. Під впливом постфеміністичної психології 
на зміну ієрархії патріархату поступово прийшло 
юридичне зрівняння прав і можливостей чоловіків 
і жінок як у виробничій, так і у приватній сфері.

Численні дослідження фахівців підтверджують, 
що по ряду параметрів (як психологічних, так і фізі‑
ологічних) жінки порівняно з чоловіками володіють 
явними перевагами для ефективної управлінської 
діяльності. Жінка‑керівник володіє інтуїцією, умін‑
ням домовлятися, не відступає від прийнятого рі‑
шення, не сприймає інтриг, проявляє турботу про 
службовців і багато іншого, що не властиве чолові‑
кам‑керівникам [3, с. 17].

Мережевий менеджмент проявляється через побу‑
дову мережевої структури організації та ефективного 
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управління цією структурою. Необхідність появи 
мережевих структур продиктована динамікою пере‑
творень, що відбуваються у зовнішньому середовищі, 
мережева структура є однією з форм адаптації до 
швидко мінливих умов. Ознаки мережевої органі‑
заційної структури такі:
– в мережевій структурі використовуються ре‑

сурси багатьох зовнішніх організацій, на відмі‑
ну від класичної організації, в якій всі ресурси 
сконцентровані всередині неї;

– основні функції компанії розподілені між окре‑
мими мережевими структурами;

– взаємодія компаній‑членів мережевої структу‑
ри відбувається на основі ринкового механізму 
[6, с. 39].
Таким чином, при створенні компанії‑мережі 

підприємство розбивається на самостійні у госпо‑
дарському і правовому відношенні центри для більш 
гнучкого виконання програм. При цьому компанія 
отримує ряд переваг: адаптивність системи; концен‑
трація діяльності головної компанії на пріоритетних 
галузях, унікальних та перспективних процесах; 
зниження витрат; відсутність дублювання посад 
і кваліфікацій; залучення зовнішніх ресурсів; ре‑
сурсів мережевих компаній; пошук та залучення 
найкращих партнерів для спільної діяльності.

Типи мережевих організацій поділяються на 
внутрішню мережу, коли в рамках великої компанії 
створюється система вільного підприємництва на 
основі ринкових цін, де агенти виконують функції 
постачання, збуту, виробництва. Стабільна мережа, 
де частина робіт передається зовнішнім підрозділам, 
які не належать до основної компанії. Прикладом 
тому можуть служити офіційні дистриб’ютори ав‑
томобільних компаній. Динамічна мережа, в якій 
всі основні функції виконують незалежні організації 
(так звані агенти), а ядро компанії акумулює пи‑
тання професійного менеджменту, розвитку нових 
ідей, формування іміджу і know‑how. За великим 
рахунком, головна компанія відстежує виключно 
фінансові потоки, встановлює цільові орієнтири та 
контролює ступінь їх виконання. Приклади подіб‑
них структур реалізовані в галузі комп’ютерних 
технологій, видавничій справі.

Креативний менеджмент використовується, коли 
економічні та(або) технічні проблеми не піддаються 
формалізації, а застосування стандартних схем до 
вирішення завдань не приносить бажаних резуль‑
татів. Креативний менеджмент спрямований на 
найбільш повну реалізацію творчого потенціалу 
працівників і, відповідно, застосовується при роботі 
з представниками творчих професій (дизайнери, пе‑
рекладачі, актори), при необхідності «прориву» (ге‑
нерація і розвиток новаторських ідей, впровадження 
інновацій). Творчий процес вимагає відповідного 
управління. У зв’язку з цим фахівці пропонують 
розглядати організацію як об’єкт підприємницької 
ініціативи. Основне завдання менеджера в цьому 

випадку — організація процесу виробництва як 
нового з’єднання ресурсів.

Творчість незамінна при пошуку нових ефек‑
тивних прийомів роботи, при реалізації якісного 
прориву. Проблема полягає в тому, що в одному 
працівнику рідко вживаються виконавчий і твор‑
чий початок. Таким чином, керівник змушений 
шукати оптимальне співвідношення між «вільними 
художниками» і «робочими конячками», а також 
організовувати їх спільну діяльність, нівелювати 
недоліки кожної групи і стимулювати сильні сторо‑
ни. Прийоми творчого вирішення проблем: ідеальна 
модель — виконання функцій при відсутності при‑
строю; перехід у надсистему — вирішення проблем 
спільно, комплексно; прийом інверсії — прийом 
зворотного руху, або зворотний принцип вирішення 
проблеми; проміжне поле — з’єднання непоєднува‑
ного, консенсус полярних інтересів.

До використовуваних креативних методик можна 
віднести: спостереження, інтерв’ю, зміна перспекти‑
ви, мобільна фокус‑група, завантаження асоціацій, 
ланцюгові асоціації, візуальна підстановка, мозко‑
вий штурм, пінг‑понг, свідоме марення, абсурдна 
альтернатива, екстремальні наслідки [1, с. 64].

Командний менеджмент — напрям теорії і прак‑
тики управління організацією, що спирається на 
комплексне і конструктивне використання команд‑
них ефектів: взаємодопомога та взаємопосилення 
в досягненні спільної мети; самомотивація співробіт‑
ників; налагоджений механізм зворотного зв’язку; 
готовність прийняти особисту відповідальність за 
невдалу роботу групи і розділити командний успіх; 
ініціативний обмін ресурсами; розвинена корпора‑
тивна культура та ін. Самоврядна команда здатна 
ініціативно ставити амбітні цілі і домагатися без‑
прецедентних результатів, привносячи в проект 
найвищу мотивацію і з максимальною ефективністю 
використовуючи особистий ресурс кожного чле‑
на команди. У процесі свого становлення команди 
послідовно проходять етапи біологічного життя: 
народження, зрілість і згасання.

У практиці командного менеджменту використо‑
вуються різні методи:
– перепроектування команди з участю персона‑

лу — залучення працівників у процес змін, сти‑
мулювання їх активності й ініціативи;

– навчання лідерів команд — розвиток професій‑
них навичок по встановленню продуктивних ко‑
мандних взаємозв’язків;

– забезпечення зворотного зв’язку — налагоджен‑
ня системи ефективних комунікацій з метою от‑
римання реакції і здійснення при необхідності 
коригувань;

– введення нових членів команди — забезпечення 
припливу свіжих «мізків» для підтримки висо‑
кого командного потенціалу.
Комунікативний та комунікаційний менеджмент. 

Основою такого виду менеджменту є комунікація, 



49

// Международный научный журнал «Интернаука» // № 7 (47), 2 т., 2018 // Экономические науки //

яка визначається як процес обміну інформацією між 
двома і більше людьми. Поняття «комунікативний» 
і «комунікаційний» часто виступають як синоніми, 
але при найближчому розгляді мають деякі суттєві 
відмінності. Поняття «комунікаційний» показує 
процес формування та налаштування комунікацій‑
них мереж в організації. У цьому випадку керуючий 
вплив направлено на канали комунікації. Основною 
функцією комунікативного менеджменту є нала‑
годження ефективної передачі інформації, а саме: 
аналіз кількості переданої інформації, пропускна 
здатність каналу комунікації, вразливість переда‑
ної інформації для шуму і т. д., але без урахування 
семантики повідомлення.

Поняття «комунікативний», навпаки, підкреслює 
комунікацію, здійснювану «з перенесенням сен‑
су», тобто такий процес комунікації, який містить 
у собі семантичну складову. Суть комунікативного 
менеджменту зводиться до управління смисловим 
наповненням повідомлення, часто без урахування 
руху повідомлення в організації, каналів, що його 
передають, часу «ходіння» повідомлення в орга‑
нізації і т. д. В силу того, що налагодження ефек‑
тивної системи комунікації в організації охоплює 
і комунікативну та комунікаційну стороні передачі 
інформації, то їх часто об’єднують під однією назвою. 
Існують, можливо, й інші напрями розвитку теорії 
і практики сучасного менеджменту.

2. Інновації у внутрішніх структурних підвидах 
(видах) загального менеджменту, який у великих 
корпораціях та підприємствах різних галузей еконо‑
міки диференціюється на: виробничий менеджмент, 
управління маркетингом, фінансовий менеджмент, 
кадровий менеджмент, зовнішньоекономічний (між‑
народний) менеджмент, менеджмент інновацій та 
ін. Зрозуміло, що кожен такий вид менеджменту 
можна розглядати не тільки як окрему дисципліну 
в освітньому процесі майбутніх менеджерів, але і як 
специфічну галузь науки управління, яка розвива‑
ється і вносить свої інноваційні зміни в механізми, 
системи, інструментарій, удосконалюючи методи 
дослідження в даних областях знань.

Так, у сучасному виробничому менеджменті 
відбуваються інновації в організації виробництва; 
ресурсозбереження; в технічних і конструктивних 
особливостях продукції, які, природно, змінюють 
технологію виробництва і управління нею. Тенденції 
і закономірності розвитку інноваційних процесів 
у промисловості модернізують методи і рішення 
з урахуванням основних факторів і умов, які ви‑
значають ефективну реалізацію процесу сучасного 
виробничого менеджменту.

Істотно в останнє десятиліття змінився фінансо‑
вий менеджмент. З’явилися нові фінансові інстру‑
менти і методи управління фінансовим портфелем, 
цікаві напрями процесу фінансового управління. До 
таких інновацій у фінансовому менеджменті можна 
віднести: аутсорсинг, фандрайзинг, оновлені фор‑

ми кредиту, формування нових грошових фондів 
(наприклад, ендаумент), зміни в методах мотивації 
і стимулювання.

Сучасний маркетинг — це не тільки і не стільки 
певна ринкова технологія, скільки певна філософія 
бізнесу, яка активно формує ринок (потреби свого 
покупця). В сучасному маркетингу з’явилися: ди‑
рект‑маркетинг — будь‑який захід, спрямований 
на одержання відгуку від споживача; фінансовий 
маркетинг — системний підхід інвесторів‑продавців 
до управління реалізацією фінансових активів та 
інвесторів‑покупців до управління накопиченням 
фінансових активів; некомерційний маркетинг, 
здійснюваний організаціями і окремими особами, які 
діють у суспільних інтересах і не прагнуть до отри‑
мання фінансових прибутків; мережевий маркетинг, 
соціальний маркетинг, стратегічний маркетинг, що 
полягає в аналізі потреб фізичних осіб і організацій; 
брендинг; бенчмаркінг і багато іншого.

У зв’язку з розвитком малого бізнесу і підпри‑
ємництва в Україні істотно змінюються кадровий 
менеджмент та інші види менеджменту. Всі разом 
ці види сучасного менеджменту вносять свої резуль‑
тативні зміни у стратегічний менеджмент.

3. Інновації в основах науки і практики загаль‑
ного (класичного) менеджменту. Особливо це стосу‑
ється механізму менеджменту як комплексу взаємо‑
пов’язаних елементів впливу на об’єкт управління 
(принципів, методів, функцій управління і елементів 
нормативно‑інформаційного та кадрового забезпе‑
чення).

У механізмі управління з’явилися нові принципи 
управління організацією: децентрація — збереження 
автономії при визнанні надіндивідуальної логіки; 
самогенерація; самоколлаж — посередництво; хре‑
матика — мистецтво «робити гроші»; полисемич‑
ность — самоформирование безлічі інтерпретацій; 
панетрація — вимірювання рівнів фузності (fuzzy) 
бізнес‑процесів: дифузії (поширення, розтікання, 
розсіювання), трансфузії (переливання), ефузії (роз‑
ливання); безпрецедентність — відсутність попе‑
реднього розвитку; кризу; інволюція — спрощення 
структуризації в процесі менеджменту як відмова 
від наукового раціоналізму та ін. [9, с. 51].

Складність та багатоаспектність сучасного ме‑
неджменту найбільш видна у вживаних сьогодні 
методах управління організацією. Умови і фактори 
зміни середовища функціонування організацій, 
спотворені образи реальної і віртуальної дійсності 
змушують розвиватись способи досягнення цілей 
організації. У зв’язку зі спрощенням організаційних 
структур управління з’явилися нові вектори роз‑
витку методів самоврядування та самоорганізації. 
Класичний аналіз і контроль як методи і функції 
управління поступово витісняються системою мо‑
ніторингу і контролінгу, при одночасній мінімізації 
інструкцій, приписів і правил. У цілому можна помі‑
тити, що сучасні методи менеджменту розвиваються 
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від адміністративних і дисциплінарних в бік креа‑
тивних та таких, що самоорганізуються.

Дослідникам і практикам відомі три джерела 
ресурсного забезпечення процесу управління: за‑
соби праці (матеріальні ресурси), предмети праці 
(фінансові ресурси) і праця (кадри). На початку 
минулого століття з’явився новий вид ресурсу — 
інформаційний, який сьогодні змінився настіль‑
ки, що вчені в галузі управління говорять вже про 
інформаційний менеджмент. Тим не менш, навіть 
залишаючись у ресурсній базі менеджменту, сучас‑
на інформація та її носії забезпечують формування 
ринкового середовища, допомагають відстежувати 
мінливі макро‑ та мезоекономічні умови господа‑
рювання, які сприяють отриманню додаткового 
прибутку і залучення клієнтів, а також пошуку 
більш ефективних методів моніторингу і контролінгу 
результатів управління організацією.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок. Таким чином, сучасні та 
оновлені методи пізнання науки менеджменту, те‑
оретичні погляди на природу, сутність та розвиток 
сучасного менеджменту, сучасні напрямки теорети‑
ко‑методологічних розробок в області менеджменту, 
реформи в системі управління підвищують роль 
лідера, нового керівника і, відповідно, змінюють 
підготовку менеджерів у ВНЗ. Сучасні менеджери 
повинні бути здатні: генерувати інноваційні ідеї; 
мобілізувати персонал для адекватної відповіді на 
виклики; організувати процес управління сталим 
розвитком організації; сформувати середовище 
з умовами, в яких співробітники стануть частиною 
організації, а не агентами. Компетенції майбутніх 
менеджерів повинні сприяти скороченню розриву 
між організаційними та економічними аспектами 
науки і практики управління.
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Инвестиционная и налоговая политика правитель‑
ства страны определяют общую экономическую 

стратегию развития государства. При этом инвести‑
ционная политика во многом зависит от налогового 
климата в стране. Эта зависимость, точнее взаимос‑
вязь, имеет прямой характер. Чем благоприятнее 
налоговый климат, тем больше приток инвестиции, 
при неблагоприятном налоговом климате происхо‑
дит отток инвестиционных ресурсов. Для того, чтобы 
инвестирование расширялось необходимо постоян‑
ное реформирование налоговых механизмов.

В свою очередь, налоговый механизм формирует 
сильные налоговый стимулы, компенсирующие 
риски инвесторов и побуждающие их к активным 
вложениям в модернизацию и диверсификацию 
производства, и инновационные проекты.

Необходимо отметить, что на практике использу‑
ются различные методы стимулирования инвести‑
ционной деятельности. Но при этом основную роль 
играет система налогообложения. Это обусловлено 
тем, что от нее зависит величина всех источников 
инвестиций предприятий. Налоговые стимулы важ‑

ны и для предприятий, так как вследствие, неблаго‑
приятного налогового климата предприятия могут 
скрывать свои финансовые накопления которые 
могли бы направляться на внутренние накопления. 
С другой стороны, иностранные инвесторы стре‑
мятся инвестировать в страны с благоприятным 
налоговым климатом для вложения своего капитала 
с минимальными рисками. Это показывает важность 
налоговых стимулов для иностранных инвесторов.

В целях активизации инвестиционного процесса 
налоговые инструменты могут использоваться по 
следующим направлениям:
– с помощью налоговой системы государство воз‑

действует на уровень сбережений населения, 
величину чистой прибыли и амортизационных 
отчислений предприятий и соответственно опре‑
деляет объем потенциальных источников фи‑
нансирования инвестиционных программ фирм 
и важнейшие макроэкономические пропорции: 
потребление, накопление, инвестирование;

– используя целенаправленные налоговые льготы, 
государство направляет инвестиции организаций 
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в приобретение сферы деятельности и влияет на 
размещение капитала.
В связи с необходимостью стимулирования инве‑

стиционной деятельности можно также целенаправ‑
ленно использовать дифференцированные налоговые 
льготы по капитальным вложениям. Налоговый 
кодекс Узбекистана является документом прямого 
действия через совершенствование и систематизацию 
всех действующих норм и положений, регулирую‑
щих вопросы налогообложения, действующих на 
территории Республики Узбекистан, что позволило 
создать единую законодательную базу в системе на‑
логовых отношений. В частности, в этом документе 
в направлении льгот для иностранных инвесторов 
и отечественных предприятий предусмотрены: 
уменьшение налогооблагаемой прибыли, льготы 
по уплате налога на добавленную стоимость, льготы 
по уплате налога на имущество юридических лиц, 
льготы по уплате таможенной пошлины [2].

Налоговые льготы способствуют формированию 
экономической среды, благоприятной для развития 
реального сектора экономики, привлечения инвести‑
ций и создания на этой основе целенаправленный 
и адресный характер и не противоречить фискаль‑
ным функциям обеспечения доходов бюджета.

Необходимо подчеркнуть, что в Узбекистане соз‑
дан и успешно функционирует механизм налогового 
стимулирования привлечения инвестиции в эконо‑
мику страны. Однако, это не говорит о том, что в этом 
направлении не существуют проблемы. В частности, 
в стране наблюдается снижение притока, прямых 
инвестиции за последние годы. Так если в 2015 году 
объём иностранных инвестиции составил 3,3 млрд 
долларов, то в 2017 году — 2,4 млрд долларов.

Анализ показывает, что существует ряд факторов 
отрицательно влияющих на условия инвестирова‑
ния:
– вложение на инвесторов обязательств без учета 

их прав и интересов;
– вложение на инвесторов обязательств по приоб‑

ретению материалов, оборудования, его компо‑
нентов и других товаров, в которых они не заин‑
тересованы по цене и качеству;

– определение случаи по завышению долговой на‑
грузки во вновь создаваемых предприятиях;

– отсутствие современной эффективной системы 
мониторинга предоставляемых налоговых и та‑
моженных льгот, а также государственных га‑
рантий;

– не обеспечение в полном объёме защиты прав 
и интересов инвесторов при наличии достаточ‑
но большого количество нормативно‑правовых 
актов.
Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что на‑

логовые льготы в определённой мере способствуют 
созданию монопольных условий для производите‑
лей, что, в конечном счете, отрицательно влияет 
на уровень удовлетворения спроса потребителей. 

Это показывает необходимость совершенствования 
налоговой системы в целях совершенствования на‑
логового стимулирования, привлечения инвестиций 
в экономику страны.

В целях повышения привлекательности страны 
для инвесторов, намеренных осуществить в Узбе‑
кистане крупные инвестиционные проекты, со‑
вершенствования налоговой системы. Необходимо 
уменьшить и оптимизировать налоговое бремя для 
всех категорий бизнеса, на этой основе расширить 
производство и налогооблагаемую базу [1].

Для совершенствования налогового механизма, 
стимулирования инвестиционной активности пред‑
приятий реального сектора необходимо решение 
таких вопросов, как совершенствование путём пра‑
вового регулирования инвестиционных отношений 
и реформирования налоговой системы с целью сти‑
мулирования инвестирования. Это обусловлено тем, 
что инвестиционная политика во многом зависит от 
налогового климата в стране. На данном этапе уже 
начата работа по модернизации инвестиционного 
климата. Для этого разрабатывается инвестицион‑
ный кодекс. Разработчики данного кодекса пред‑
лагают осуществить кодификацию, унификацию 
и систематизацию действующих нормативно‑пра‑
вовых актов, а также создать действенный право‑
применительный механизм в сфере инвестиционных 
отношений. В этом направлений необходимо решение 
следующих вопросов:
– обеспечение эффективной административно‑ 

правовой и судебной защиты прав и законных 
интересов инвесторов;

– повышение эффективности инвестиционного 
рынка путем стимулирование развития конку‑
ренции;

– совершенствование правоприменительной прак‑
тики и кодификации законодательства в инве‑
стиционном климате и общем развитии эконо‑
мики страны.
В частности налогового стимулирования при‑

влечения инвестиции необходимо, прежде всего 
добиться того, чтобы она в течении длительного 
периода оставалось определенной и понятной для 
инвесторов.

Стратегия действий по пяти приоритетным на‑
правлениям развития РУ в 2017–2021 годах одним 
из ключевых направлений в сфере развития и ли‑
берализации экономики определены предложение 
курса на снижения налогового бремени и упроще‑
ния системы налогообложения, совершенствование 
налоговой администрирования и расширение мер 
соответствующего стимулирования. В Узбекистане 
разработано концепция реформирования налоговой 
системы Республики Узбекистан и представлена на 
широкое обсуждение. Согласно данному документу 
переход на среднесрочное налоговое планирова‑
ние и усиление гарантий стабильности налогово‑
го законодательства, повышение инвестиционной 
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привлекательности республики является одним из 
ключевых приоритетов реформирования налоговой 
системы Республики Узбекистан. При этом основ‑
ными направлениями реформирования системы 
налогообложения касательно юридических лиц 
является отмена налога на прибыль юридических 
лиц (за исключением коммерческих банков и страхо‑
вых организации), с установлением порядка соглас‑
но которому обложению налогом на дивиденды по 
ставке 25% подлежит только выплачиваемая в виде 
дивидендов прибыль. Снижение ставки НДС с 20 до 
12%, с распространением обязанности по его уплате 
на все категории налогоплательщиков, включая 
индивидуальных предпринимателей с оборотом 1 
млрд сумм, а также созданием полноценной системы 
зачета налога, конкретизация налогооблагаемой 
базы, с освобождением от уплаты НДС оборотов по 
реализации, оборотов по реализации сельскохозяй‑
ственной продукции и отдельных производственных 
товаров, произведенных в республике в целях недо‑
пущение роста цен:
– инвентаризация и отмена неэффективных льгот 

по уплате НДС, в том числе при импорте това‑
ров;

– отмена всех обязательных платежей, взимае‑
мых в Государственные целевые фонды с оборо‑
та юридических лиц;

– снижения налоговой нагрузки по налогу на 
имущество юридических лиц за счёт поэтапно‑

го снижения ставки (в 2019 году до 2,5% и до 
2021 года до 1%) и исключения из объектов на‑
логообложения производственных зданий и соо‑
ружений [3].
В направлении совершенствования механизма 

стимулирования инвестиционной активности, на 
наш взгляд необходимо:
– создать эффективную и современную систему 

мониторинга предоставляемых налоговых и та‑
моженных льгот, а также государственных га‑
рантий;

– при представлении налоговых льгот необходимо 
отказаться от индивидуальных льгот и перейти 
к их применению только для определенных от‑
раслей экономики;

– активизировать политику стимулирования ди‑
намично развивающихся и укрепляющихся 
предприятий;

– осуществлять постоянный мониторинг исполь‑
зования всех источников инвестиций по регио‑
нам страны для определения имеющихся у них 
резервов и объема ресурсов, которые предстоит 
выделить из бюджета для их экономического 
роста;

– стимулирование инвестиций откроет новые во‑
зможности для устойчивого экономического 
развития, модернизации технического перевоо‑
ружения предприятий реального сектора эконо‑
мики и повышение их конкурентоспособности.
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