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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

PREDICTION OF ENTERPRISES PROFITS  
IN AN INSTABLE ECONOMY

Анотація. Стаття присвячена дослідженню специфіки прогнозування прибутку підприємств в умовах нестабільної 
економіки. Показано, що нестабільність середовища негативно впливає на прибутковість підприємств. Виділено комп-
лекс факторів, які обумовлюють рівень непередбачуваності ринкового середовища: соціально-політична нестабільність, 
низька ефективність державного регулювання національної економіки, нестійкість нормативно-правової бази, знецінен-
ня національної валюти, «в’язкість» економічного середовища.

Визначено вимоги до управління прибутком, а саме комплексний характер, швидка управлінська реакція, багато-
варіантність рішень, базування на стратегічних напрямах розвитку підприємства. Запропоновано модель формування 
прибутку, яка враховує ресурсний потенціал, попит на продукцію, параметри системи управління, а також фінансові 
наслідки функціонування підприємства. Обґрунтовано необхідність зміни критерію ефективного управління з максимі-
зації прибутку на забезпечення отримання його достатнього рівня з урахуванням динаміки процесів у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі. Визначено задачі управління прибутком підприємств: оптимізація прибутку з урахуванням 
попиту на продукцію та ресурсного потенціалу, забезпечення достатньо високої якості прибутку, формування достатніх 
фінансових ресурсів, створення умов для збільшення ринкової вартості. Показано, що величина отримуваного прибутку 
є відображенням спроможності підприємства своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, своєчасно адап-
туватися до них. При цьому прибуток є елементом системи як до пасивної, так і активної адаптації.

Показано, що в умовах нестабільної економіки для прогнозування прибутку слід використовувати моделі прогнозу-
вання, які будуть коректно описувати його формування на конкретному підприємстві у вигляді функціонального зв’язку. 
Визначено, що така модель має задовольняти таким вимогам: бути достатньо гнучкою для безперервного врахування 
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// Економіка та конкурентоспроможність підприємств //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

Cерія: «Економічні науки» // № 1 (1), 2017

виникаючих змін, забезпечувати своєчасну реакцію на зміни в ринковому середовищі. Запропоновано прогнозування 
прибутку підприємств здійснювати на основі адаптивного підходу, який дозволяє безперервно враховувати якісні і кількіс-
ні зміни. Обґрунтовано доцільність використання моделей, які базуються на процедурі експоненціального згладжування.

Ключові слова: прибуток, підприємство, прогнозування, модель, нестабільна економіка.

Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики прогнозирования прибыли предприятий в условиях неста-
бильной экономики. Показано, что нестабильность среды негативно влияет на прибыльность предприятий. Выделен 
комплекс факторов, обуславливающих уровень непредсказуемости рыночной среды: социально-политическая неста-
бильность, низкая эффективность государственного регулирования национальной экономики, неустойчивость норма-
тивно-правовой базы, обесценивание национальной валюты, «вязкость» экономической среды.

Определены требования к управлению прибылью, а именно комплексный характер, быстрая управленческая реак-
ция, многовариантность решений, базирование на стратегических направлениях развития предприятия. Предложена 
модель формирования прибыли, которая учитывает ресурсный потенциал, спрос на продукцию, параметры системы 
управления, а также финансовые последствия функционирования предприятия. Обоснована необходимость измене-
ния критерия эффективного управления с максимизации прибыли на обеспечение получения её достаточного уровня 
с учетом динамики процессов во внутренней и внешней среде. Определены задачи управления прибылью предприятий: 
оптимизация прибыли с  учетом спроса на продукцию и  ресурсного потенциала, обеспечение достаточно высокого 
качества прибыли, формирования достаточных финансовых ресурсов, создание условий для увеличения рыночной сто-
имости. Показано, что величина получаемой прибыли является отражением способности предприятия своевременно 
реагировать на изменения во внешней среде, своевременно адаптироваться к ним. При этом прибыль является элемен-
том системы как пассивной, так и активной адаптации.

Показано, что в  условиях нестабильной экономики для прогнозирования прибыли следует использовать модели 
прогнозирования, которые будут корректно описывать её формирование на конкретном предприятии в виде функци-
ональной зависимости. Определено, что такая модель должна удовлетворять следующим требованиям: быть доста-
точно гибкой для непрерывного учета возникающих изменений, обеспечивать своевременную реакцию на изменения 
в рыночной среде. Предложено прогнозирования прибыли предприятий осуществлять на основе адаптивного подхода, 
который позволяет непрерывно учитывать качественные и количественные изменения. Обоснована целесообразность 
использования моделей, основанных на процедуре экспоненциального сглаживания.

Ключевые слова: прибыль, предприятие, прогнозирование, метод, нестабильная экономика.

Summary. The article investigates the specificity of the prediction of enterprises profits in an instable economy. It is shown 
that the instability of the environment adversely affects the profitability of enterprises. It is highlighted a set of factors that lead 
to the level of unpredictability of the market environment: the socio-political instability, low efficiency of state regulation of the 
national economy, the instability of the legal framework, the depreciation of the national currency, «viscosity» of the economic 
environment.

The requirements for the management of enterprises profits are defined, namely, comprehensive, rapid management re-
sponse, multiplicity of solutions, basing on the strategic directions of development of the enterprises. Is proposed the model 
of profits formation, which takes into account the resource potential, the demand for products, parameters of management 
system and the financial implications of the operation of enterprises. The necessity of changing the criterion of effective man-
agement to maximize profits at ensuring receipt of its adequate level taking into account the dynamics of the processes in the 
internal and external environment is substantiated. The management tasks of enterprises profits are defined: profits optimi-
zation, taking into account demand for production and resource potential, ensuring a sufficiently high quality of profits, the 
formation of sufficient financial resources, creating conditions for increasing the market value. It is shown that the amount of 
profits reflects the company’s ability to react promptly to changes in the external environment. This profit is an element of a 
system of both passive and active adaptation.

It is shown that in a instable economy to predict the profits should be used forecasting models that will correctly describe 
its formation on a particular enterprises in a functional relationship. It has been determined that such a model should meet the 
following requirements: to be flexible enough to account for continuous changes, to ensure a timely response to changes in the 
market environment. It is proposed forecasting of enterprises profits to carry out in an adaptive approach, which allows to con-
tinuously taking into account the qualitative and quantitative changes. The expediency of using models based on exponential 
smoothing procedure is substantiated.

Key words: profits, enterprises, prediction, method, instable economy.
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Постановка проблеми. В умовах ринкового середо‑
вища підприємства отримали реальну самостій‑

ність, наслідком чого стала необхідність підвищення 
ефективності управління виробничо‑економічною та 
фінансовою діяльністю для отримання стабільного 
прибутку як основного джерела формування власних 
фінансових ресурсів, достатніх не тільки для забезпе‑
чення безперервної операційної діяльності, а й ціле‑
спрямованого розвитку. Однак слабка прогнозованість 
соціально‑економічних процесів у державі та світі ста‑
ла однією з причин зниження ефективності управлін‑
ня підприємствами. Так, рентабельність операційної 
діяльності підприємств в Україні протягом 2011–2014 
рр. постійно зменшувалася, а у 2014 р. рівень збитко‑
вості склав 4,1% (табл. 1). Ситуація дещо покращилася 
у 2015 р. —  рентабельність зросла до 1,0%, а кількість 
суб’єктів господарювання, які отримали збиток змен‑
шилася з 34,5% до 26,7%. Однак така ефективність опе‑
раційної діяльності є незадовільною і ставить підпри‑
ємства на межу виживання. Це обумовлює необхідність 
постійного удосконалення методів управління прибут‑
ком відповідно до умов і вимог ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні ас‑
пекти проблеми управління прибутком підприємств 
достатньо широко розглянуті в наукових працях 
провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме 
І. Т. Балабанова, І. О. Бланка, В. В. Бочарова, В. В. Ко‑
вальова, Л. А. Костирко, Р. Брейлі, Е. Ф. Брігхема, 
С. Майерcа, Дж. К. ван Хорна, Дж. Ф. Хьюстона [2–9] 
та ін. Визнаючи наукову і практичну цінність їх до‑
сліджень, слід зазначити, що середовище, в якому 
функціонують підприємства, задає свої «правила гри» 
і, тим самим, впливає на процеси формування та роз‑
поділу їх прибутку. В умовах нестабільної економіки 
ці правила можуть змінюватися дуже швидко і при‑
зводити до непрогнозованого зменшення прибутку 
навіть у короткостроковій перспективі. Тому в умовах 
підвищення невизначеності майбутнього необхідно 
проводити подальші дослідження щодо прогнозуван‑
ня прибутку для коректного його планування і, як на‑

слідок, ефективного управління формуванням і вико‑
ристанням фінансових ресурсів підприємства

Тому метою статті є дослідження специфіки про‑
гнозування прибутку підприємства в умовах неста‑
більної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Уп‑
равління прибутком є процесом прийняття рішень 
щодо його формування, розподілу та використання 
із врахуванням особливостей виробничо‑економіч‑
ної діяльності підприємства та параметрів ринково‑
го середовища. В умовах нестабільності здійснювати 
управління підприємствами, зокрема його прибутком, 
дуже складно через нестійкість та непередбачуваність 
якісних і кількісних змін в національній та світовій 
економіці. Така непередбачуваність є результатом дії 
комплексу факторів, основними з яких є такі: (а) соці‑
ально‑політична нестабільність у державі; (б) низька 
ефективність державного регулювання національної 
економіки; (в) нестійкість нормативно‑правової бази, 
зокрема податкової; (г) знецінення національної ва‑
люти внаслідок інфляції; (д) «в’язкість» економічного 
середовища, тобто складнощі переміщення (залучен‑
ня) необхідних ресурсів для виробництва продукції.

В таких умовах управління прибутком (1) має но‑
сити комплексний характер і охоплювати всі напрями 
діяльності підприємства; (2) враховувати необхідність 
швидкої управлінської реакції при виникненні дестабі‑
лізуючих ситуацій у зовнішньому та внутрішньому се‑
редовищі; (3) передбачати розробку багатоваріантних 
рішень для врахування альтернативних можливостей 
формування та використання прибутку; (4) базувати‑
ся на стратегічних напрямах розвитку підприємства.

Це обумовлює необхідність зміни підходу до фор‑
малізації критерію ефективного управління прибутком 
підприємств. Так, у якості критерію має бути не його 
максимізація (за неокласичною теорією), а забезпечення 
отримання достатнього рівня прибутку з урахуванням 
динаміки розвитку (еволюції) процесів у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі підприємства. Відповідно, 
задачами управління прибутком будуть: (а) оптимізація 

Таблиця 1
Результати операційної діяльності підприємств у 2011–2015 рр.

Показники
Роки

2011 2012 2013 2014 2015

Результат від операційної діяльності, млн грн. 186600,8 146404,8 108626,3 ‑133698,7 42155,2

Витрати операційної діяльності, млн грн. 3164788,0 2938536,6 2790647,9 3296514,5 4149202,2

Рівень рентабельності (збитковості), % 5,9 5,0 3,9 ‑4,1 1,0

Чистий прибуток (збиток), млн грн. 67797,9 35067,3 ‑22839,7 ‑590066,9 ‑373516,0

Підприємства, які одержали прибуток, % 63,5 63,0 65,0 65,5 73,3

Джерело: складено авторами на основі даних Державної служби статистики України [1]
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величини прибутку з урахуванням потенційного попиту 
на продукцію та існуючого ресурсного потенціалу для її 
виробництва; (б) забезпечення високої якості прибутку, 
тобто його зростання має забезпечуватися в основному 
в процесі операційної діяльності, а також капітальних 
вкладень у розвиток підприємства; (в) формування 
власних фінансових ресурсів, достатніх для фінансуван‑
ня операційних витрат, капітальних вкладень та пога‑
шення зобов’язань; (г) створення умов для збільшення 
ринкової вартості підприємства.

При такому підході будь‑яке підприємство слід 
розглядати як складну систему, яка постійно «пе‑
ревіряється на міцність» через випадкові зміни зо‑
внішнього середовища [11], а величину отримуваного 
прибутку —  як показник спроможності підприємства 
своєчасно реагувати на ці зміни, адаптуватися до них. 
Тоді модель формування прибутку можна представи‑
ти у такому вигляді:

( )FR t ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1P t RP t D t EM t FR t= × × → +  ⇒
 ⇒ ( ) ( ) ( )1 1 1 ,FR t FN t P t+ × + → +             (1)

де ( ) ( ), 1P t P t +  —  величина прибутку, отриманого 
у поточному ( )t  та наступному ( )1t +  періодах відпо‑
відно; 

( )RP t  —  ресурсний потенціал у період часу t ;
( )D t  —  попит на продукцію; 
( )EM t  —  параметри системи управління підпри‑

ємства; 
( )1FR t +  —  доступні фінансові ресурси в період 

часу 1t + ; 
( )1FN t +  —  фінансові наслідки для підприємства 

(фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність).
Здатність до адаптації є важливим критерієм функ‑

ціонування в нестабільному середовищі: у 90‑ті роки 
ХХ ст., коли рівень нестабільності середовища був 
надзвичайно високим, біля 48% підприємств вижива‑
ли за рахунок пасивної (орієнтація на пристосування 
до існуючого середовища для отримання найкращої 
ефективності в ньому), а 44% —  за рахунок активної 
(орієнтація на зміну середовища, в якому функціонує 
підприємство для забезпечення бажаної ефективнос‑
ті) адаптації [12, с. 182]. У першому випадку прибуток 
може розглядатися як резерв підтримки платоспро‑
можності та ліквідності підприємства при виникненні 
небажаних змін в його зовнішньому та внутрішньому 
середовищі. У другому випадку прибуток виступає як 
джерело фінансових ресурсів, за допомогою яких під‑
приємство впливатиме на зовнішнє середовище, під‑
строюючи його під свої потреби.

В таких умовах використовувати стандартні методи 
прогнозування, які базуються на перенесенні минулих 
тенденцій у майбутнє, не можна, а необхідно будувати 
модель прогнозування, яка буде коректно описувати 
у вигляді функціонального зв’язку формування при‑

бутку на конкретному підприємстві. При цьому обра‑
на модель прогнозування прибутку має задовольняти 
таким вимогам: вона має (1) бути достатньо гнучкою 
для безперервного врахування змін у виробничо‑еко‑
номічній та фінансовій діяльності підприємства; (2) 
забезпечувати своєчасну реакцію на кількісні й якісні 
стрибкоподібні зміни у ринковому середовищі.

При прогнозуванні такого складного показника як 
прибуток також слід враховувати зворотній зв’язок 
між прогнозом (передбаченням) і управлінським рі‑
шенням, яке буде прийматися на його основі. З одно‑
го боку, в умовах нестабільної економіки переважна 
більшість процесів у зовнішньому середовищі є неке‑
рованою, тому вироблення управлінських рішень має 
орієнтуватися на отримання прогнозного (бажаного) 
стану об’єкта очікуваному значенню, тобто отриман‑
ня необхідного розміру прибутку з бажаною якістю. 
З іншого боку, прийняте рішення з урахуванням зро‑
бленого прогнозу може призвести до його саморуй‑
нування, тобто до його нереалізації у майбутньому. 
Тому результатом прогнозування має бути отримання 
інформації щодо очікуваного прибутку для вироблен‑
ня обґрунтованих виробничих і фінансових планів на 
короткострокову та довгострокову перспективу.

Підходом, який задовольняє цим вимогам є адап‑
тивне прогнозування. Його характерною особливістю є 
здатність безперервного врахування якісних і кількісних 
змін у динаміці процесів, які досліджуються, за рахунок 
надання більшої інформаційної цінності даним, що отри‑
мані у періоди часу, найближчі до моменту прогнозуван‑
ня, Це дозволяє оновлювати прогнози достатньо швид‑
ко, за допомогою нескладних математичних процедур 
і, як наслідок, своєчасно корегувати управлінські рішен‑
ня для отримання бажаного або можливого прибутку.

Серед адаптивних моделей найбільше розповсю‑
дження отримали ті, що базуються на процедурі екс‑
поненціального згладжування. Це пояснюється тим, 
що такі моделі дозволяють отримувати верифіковані 
результати в умовах нестабільного середовища, тобто 
коли відсутня достовірна інформація про динаміку як 
окремих економічних процесів, так і зовнішнього се‑
редовищ в цілому.

Висновки та пропозиції. Отже, управління при‑
бутком має орієнтуватися на забезпечення його до‑
статнього рівня для поточного функціонування та 
розвитку підприємства з урахуванням особливостей 
еволюції ринкового середовища. Величина отриму‑
ваного прибутку є відображенням спроможності під‑
приємства своєчасно реагувати на зміни у зовніш‑
ньому середовищі, тому прогнозування прибутку має 
здійснюватися за допомогою моделей адаптивного 
прогнозування, які базуються на процедурі експонен‑
ціального згладжування (Брауна або Хольта).
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

USE OF WASTE AGRICULTURAL PRODUCTION  
TO IMPROVE EFFICIENCY POWER SUPPLY

Анотація. В статті представлені результатів оцінки використання відходів агропромислового виробництва, зокрема 
цукробурякового, як напряму підвищення ефективності енергопостачання продукуючих виробничих структур, так і шля-
ху вирішення пов’язаних проблем (енергозабезпечення населення, екологічних тощо).

Встановлено, що в  світовій практиці активно розвивається виробництво біометану із відходів аграрного сектору 
економіки, комунального господарства, а також спеціально вирощених енергетичних культур. Цей процес відбувається 
не на шкоду забезпечення сировиною продовольчих галузей, а навпаки покращує екологічний стан територій. Наразі 
одним із світових лідерів виробництва та використання біогазу є Німеччина, яка продовжує їх нарощувати в агросфері 
та комунальному господарстві.

Аналіз засвідчив, що одними з головних організаційно-економічних причин недостатнього розвитку біоенергетики 
в Україні є недостатність задіяння програмного підходу до вирішення проблеми та практична відсутність цільового фі-
нансування, в першу чергу з боку держави, створення на території країни біогазових проектів.

Обґрунтовано, що використання відновлюваних джерел енергії потенційно може як поліпшити рівень енергетичної без-
пеки, так і зменшити антропогенний вплив на довкілля. Тому одним із найважливіших напрямів енергетичної політики Укра-
їни має стати стимулювання поширення використання нетрадиційних джерел енергії, зокрема органічного походження.

Перспективним, економічно вигідним, з огляду на постійно зростаючу вартість природного газу, є виробництво біога-
зу на цукрових заводах України, враховуючи, що енергоємність цукру складає за вартісними показниками близько 40%.
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Першопрохідцем в галузі біоенергетики в Україні став агрохолдинг «Астарта-Київ» —  найбільший виробник цукру 
в країні.

Вивчено, що в 2014 г. компанія побудувала в м. Глобіно біоенергетичний комплекс потужністю 150 тыс. м³ біогазу на 
добу, який формує промисловий комплекс із найближчими підприємствами Глобинського кластеру «Астарта-Київ» —  цу-
кровим та соєпереробним заводами. Комплекс використовує в якості сировини побічну продукцію виробництва цукру, від-
ходи переробки сої та інші рослинницькі залишки. Біоенергетичний комплекс «Астарти» функціонує цілий рік. Компанія за 
рахунок біогазу на 50% забезпечує потреби свого Глобинського цукрового заводу. Наразі агрохолдинг «Астарта-Київ» роз-
робив проект комплексу з виробництва біогазу, електроенергії та пару на базі когенераційної установки потужністю 12 МВт.

Переробляючи біомасу шляхом анаеробного зброджування отримуємо біогаз, спаливши який в  котлах теплових 
електростанціях цукрового заводу або в газодизель-генераторах, отримуємо електричну та теплову енергію, а також 
високоякісне, позбавлене домішок та патогенної мікрофлори органічне добриво, яке може бути використане на сіль-
ськогосподарських угіддях.

Досліджені передбачені проектом «Нової енергетичної стратегії України: безпека, енергоефективність, конкуренція» 
на період до 2030 р. напрями дій щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії та підвищення їх еко-
номічної ефективності, результати їх впровадження.

Це дало підстави розробити висновки та напрями подальших досліджень в сфері застосування енергозберігаючих 
технологій та використання альтернативних джерел енергії.

Ключові слова: енергозабезпечення, відновлювані джерела енергії, переробка відходів, ефективність.

Аннотация. В статье представлены результаты оценки использования отходов агропромышленного производства, 
в  частности свеклосахарного, как направления повышения эффективности энергоснабжения продуцирующих про-
изводственных структур, так и пути решения связанных проблем (энергообеспечение населения, экологических и т. д.).

Установлено, что в мировой практике активно развивается производство биометана из отходов аграрного секто-
ра экономики, коммунального хозяйства, а также специально выращенных энергетических культур. Этот процесс не 
в ущерб обеспечения сырьем продовольственных отраслей, а наоборот улучшает экологическое состояние территорий.

Сейчас одним из мировых лидеров производства и использования биогаза является Германия, которая продолжает 
их наращивать в агросфере и коммунальном хозяйстве.

Анализ показал, что одними из главных организационно-экономических причин недостаточного развития биоэнергетики 
в Украине является недостаточность задействования программного подхода к решению проблемы и практическое отсутствие 
целевого финансирования, в первую очередь со стороны государства, создание на территории страны биогазовых проектов.

Обосновано, что использование возобновляемых источников энергии потенциально может как улучшить уровень 
энергетической безопасности, так и уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду. Поэтому одним из 
важнейших направлений энергетической политики Украины должно стать стимулирование распространения использо-
вания нетрадиционных источников энергии, в частности органического происхождения.

Перспективным, экономически выгодным, учитывая постоянно растущую стоимость природного газа, является про-
изводство биогаза на сахарных заводах Украины, учитывая, что энергоемкость сахара составляет по стоимостным 
показателям около 40%.

Первопроходцем в области биоэнергетики в Украине стал агрохолдинг «Астарта-Киев» —  крупнейший производи-
тель сахара в стране.

Изучено, что в 2014 г. компания построила в г. Глобино биоэнергетический комплекс мощностью 150 тыс. м³ биогаза 
в сутки, который формирует промышленный комплекс с ближайшими предприятиями Глобинского кластера «Астар-
та-Киев» —  сахарным и перерабатывающим сою заводами. Комплекс использует в качестве сырья побочную продук-
цию производства сахара, отходы переработки сои и другие растениеводческие остатки.

Биоэнергетический комплекс «Астарты» функционирует круглый год. Компания за счет биогаза на 50% обеспечива-
ет потребности своего Глобинского сахарного завода. Сейчас агрохолдинг «Астарта-Киев» разработал проект комплек-
са по производству биогаза, электроэнергии и пара на базе когенерационной установки мощностью 12 МВт.

Перерабатывая биомассу путем анаэробного сбраживания получаем биогаз, сжигая который в котлах тепловых 
электростанциях сахарного завода или в газодизель-генераторах, получаем электрическую и тепловую энергию, а так-
же высококачественное, лишенное примесей и патогенной микрофлоры органическое удобрение, которое может быть 
использовано на сельскохозяйственных угодьях.

Исследованы предусмотренные проектом «Новой энергетической стратегии Украины: безопасность, энергоэффек-
тивность, конкуренция» на период до 2030 г. Направления действий по расширению использования возобновляемых 
источников энергии и повышения их экономической эффективности, результаты их внедрения.
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Это дало основания разработать выводы и направления дальнейших исследований в области применения энергос-
берегающих технологий и использования альтернативных источников энергии.

Ключевые слова: энергообеспечение, возобновляемые источники энергии, переработка отходов, эффективность.

Summary. The article presents the results of evaluation of the use of waste agricultural production, particularly sugar beet 
as directly improving the efficiency of energy producing industrial structures and the way of solving related problems (power of 
the population, environmental, etc.).

Found that in the world practice actively developing the production of biomethane from waste agricultural sector, utilities 
and specially grown energy crops. This process is not at the expense of providing raw food sectors, but rather improves the 
ecological status of the territories. Currently, one of the world leaders in the production and use of biogas is Germany, which 
continues to increase in the agricultural domain and utilities.

The analysis showed that one of the main organizational and economic reasons, lack of bioenergy development in Ukraine is 
the lack of involvement of a programmatic approach to solving problems and the virtual absence of dedicated funding, primarily 
from the state, creating the country biogas projects.

Proved that renewable energy has the potential to improve energy security and reduce human impact on the environment. 
Therefore, one of the most important directions of Ukraine’s energy policy should be to stimulate widespread use of alternative 
energy sources, including fossil origin.

Promising, cost-effective, given the increasing cost of natural gas is biogas production in the sugar factories Ukraine, given 
that sugar is energy cost indices for about 40%.

Pioneer in the field of bioenergy in Ukraine became agricultural holding «Astarta-Kyiv» —  the largest sugar producer in the 
country.

A study that in 2014 the company built in Globyne bioenergy complex with capacity of 150 thousand cubic meters of biogas 
per day, which forms a complex with the nearest industrial enterprises Globinskiy cluster «Astarta-Kyiv» —  sugar and soybean 
processing plants. The complex is used as raw material by-products of sugar production, soybean waste and other arable debris.

Bioenergetic Complex «Astarte» operates all year round. Company by 50% biogas provides Globinskiy needs of its sugar 
factory. Currently agricultural holding «Astarta-Kyiv» drafted a set of biogas, electricity and steam cogeneration plant at the 
capacity of 12 MW.

Transforming biomass by anaerobic digestion obtain biogas, which in boilers burning thermal power plant or sugar into 
gas-generators, we get electricity and heat, as well as high-quality, devoid of contaminants and pathogenic organic fertilizer 
that can be used on farmland.

Investigated by the project «New Energy Strategy of Ukraine: safety, efficiency, competition» for the period to 2030 lines of 
action to increase the use of renewable energy sources and increase their economic efficiency, the results of their implementation.

This gave grounds to develop conclusions and directions for future research in the field of energy saving measures and al-
ternative energy sources.

Keywords: energy, renewable energy, recycling, efficiency.

Постановка проблеми. Україна належить до країн 
з дефіцитом власного викопного палива. Потре‑

ба держави в природному газові задовольняється за 
рахунок власних запасів тільки на 35%. Частка від‑
новлюваної в кінцевому споживанні енергії в Україні 
у 2012р. становила близько 3,4% [3]. Цей показник є 
в 4 рази нижчим, ніж у середньому у ЄС‑28. При цьо‑
му, близько 60% енергії від відновлюваних джерел 
енергії (ВДЕ) було отримано з продуктів біологічно‑
го походження (тверда біомаса, біогаз, біопаливо та 
ін.) [4].

Аналіз останніх досліджень. Стан та перспекти‑
ви розвитку біоенергетики в Україні на базі викори‑
стання світового досвіду досліджували Г. Гелетуха, 
Т. Желєзна, П. Кучерук, Ю. Матвєєв, Д. Науменко, 
Є. Олійник та ін.

Метою даної статті є представлення результатів 
оцінки використання відходів агропромислового ви‑
робництва, зокрема цукробурякового, як напряму 
підвищення ефективності енергопостачання проду‑
куючих виробничих структур, так і шляху вирішення 
пов’язаних проблем (енергозабезпечення населення, 
екологічних тощо).

Виклад основного матеріалу. Нині біометан ви‑
роб ляється у 15 європейських країнах (Австрія, Чехія, 
Німеччина, Данія, Фінляндія, Франція, Люксембург, 
Нідерланди, Норвегія, Швеція, Великобританія та 
ін.). У великих азіатських країнах (Китай, Індія, В’єт‑
нам, Непал та ін.) будують малі (на одну сім’ю) біога‑
зові установки, найбільше їх у Китаї.

Наразі одним із світових лідерів виробництва та 
використання біогазу є Німеччина, яка продовжує їх 
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нарощувати в агросфері та комунальному господар‑
стві. Основним фактором розвитку біоенергетики 
в Німеччині є створення так званих «рамкових» умов 
для цього процесу. В країні діє фіксовано‑бонусна си‑
стема вирахування розміру «зеленого» тарифу: здійс‑
нюється диференціювання фіксованих тарифів на 
енергетичні ресурси із біогазу в залежності від масш‑
табів проектів його виробництва. Другою відмінністю 
є наявність надбавок до основної ставки «зеленого» 
тарифу з врахуванням виду використаної сировини 
та особливостей технології переробки (наприклад, 
виробництва із силосу кукурудзи, гною та ін.). Така 
система дозволяє ціле направлено обирати шлях роз‑
витку, найбільш придатний для поточних умов, сти‑
мулюючи не тільки кількісні показники виробництва 
енергії із біогазу, але й регулювати способи їх досяг‑
нення та використання отриманої енергії. В результа‑
ті така «рамкова» система дозволила забезпечити за 
рахунок біогазу 25% потреби в енергії. [1].

Аналогічна система гнучких стимулів була дореч‑
ною і в умовах вітчизняного енергозабезпечення.

Технічно досяжний енергетичний потенціал ВДЕ 
України оцінюють у близько 70 млн т н. е. на рік, що 
практично дорівнює річному кінцевому споживанню 
енергії [8]. Проте в Україні виробництво енергії із біо‑
газу знаходиться на початковій стадії: для отримання 
енергії використовується лише трохи більше 1% біо‑
маси, переважно це лузга соняшника, відходи дереви‑
ни, дрова для населення [3].

Одним з можливих напрямків використання від‑
хідної біомаси в якості енергоносія, є отримання біога‑
зу, який складається на 50–80% з метану. Отримання 
біогазу з органічних відходів дає можливість, на пев‑
ному рівні, вирішувати одразу декілька проблем, що 
стоять перед АПК країни: енергетичну —  отримання 
висококалорійного палива; агрохімічну —  отримання 
екологічно чистого добрива: екологічну —  утилізація 
органічних відходів які нагромаджуються в природі: 
фінансову —  зниження витрат на утилізацію органіч‑
них відходів і придбання енергоносіїв. Переробляючи 
біомасу шляхом анаеробного зброджування отримуємо 
біогаз, спаливши який в котлах ТЕЦ цукрового заводу 
або в газодизель‑генераторах, отримуємо електричну 
та теплову енергію, а також високоякісне, позбавлене 
домішок та патогенної мікрофлори органічне добриво, 
яке може бути використане на сільськогосподарських 
угіддях, що дозволить збільшити врожайність в 2–4 
рази. Виробництво біогазу також дозволяє знизити 
викиди метану в атмосферу. зменшити використання 
хімічних добрив та знизити зараження ґрунтових вод.

Перспективним, з огляду на постійно зростаючу 
вартість природного газу, є застосування даної техно‑
логії на цукрових заводах України. Оптимальною си‑

ровиною, в умовах цукрового заводу, для застосуван‑
ня даної технології є жом. З енергетичної точки зору 
буряковий жом має достатній потенціал —  за даними 
досліджень з 1 тонни жому вологістю 75–82% можна 
отримати 100 м3 біогазу, звичайно в реальних умовах ця 
цифра буде дещо меншою, але достатньою для того щоб 
вважати застосування даної технології ефективною. 
Приміром з І тонни гною великої рогатої худоби вологі‑
стю 84–87% можна отримати 60 м3 біогазу, а установки 
з метанування даного типу відходів вже досить давно 
працюють в усьому світі і в Україні також. Звичайно ж 
постає питання про доцільність утилізації жому таким 
шляхом і тут можна сказати з впевненістю, що даний 
шлях є одним з найоптимальніших. За часів СРСР весь 
жом з цукрових заводів відвозили на годівлю худобі, 
в пострадянські часи частину жому забирали фермер‑
ські господарства, але з розвитком тваринництва остан‑
нім часом з’явилися ефективніші та досконаліші комп‑
лексні корми, які потіснили жом з ринку кормів для 
тварин. В зв’язку з неможливістю збувати жом, цукрові 
заводи вимушені зберігати його на відкритих площах, 
що тягне за собою додаткові витрати на оренду земель 
та транспортування жому на ці площі. Розглядаючи 
цей стан з екологічної точки зору з впевненістю мож‑
на говорити про тотальне забруднення навколишнього 
середовища —  ґрунти, що на них довгий час зберігався 
жом стають не придатними для землеробства, в ґрун‑
тові води потрапляють шкідливі речовини а в повітря 
вивільняється метан, який згубно діє на атмосферу.

При метануванні жому на цукровому заводі мож‑
на використати біомасу вловлених легких домішок 
з мийного відділення заводу та побиті буряки і хво‑
стики після класифікатора. Додавання цих відходів 
може позитивно вплинути на вихід біогазу, тому що 
вони мають більший, в порівнянні з жомом, енерге‑
тичний потенціал (з 1 тонни бадилля та хвостиків бу‑
ряків можна отримати 200 м3 біогазу) [9].

Зважаючи на те, що для будівництва біогазових 
установок на базі цукрового заводу існує щонайменше 
у даних підприємств два основних мотиви: утилізація 
відходів, які накопичується за сезон переробки цукро‑
вих буряків, і заміщення природного газу, першопрохід‑
цем в галузі біоенергетики в Україні став агрохолдинг 
«Астарта‑Київ» —  найбільший виробник цукру в Укра‑
їні (виробляє чверть цукру країни), до складу якого 
входять 9 цукрових заводів та інших подрозділів у Пол‑
тавскій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, 
Житомирській та Харьківскій областях. В 2014 г. ком‑
панія побудувала в м. Глобіно біоенергетичний комп‑
лекс (БЕК) потужністю 150 тыс. м3 біогазу на добу, який 
формує промисловий комплекс із найближчими підпри‑
ємствами Глобинського кластеру «Астарта‑Київ» —  цу‑
кровим та соє переробним заводами. БЕК використовує 
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Рис. 1. Розширення використання відновлювальної енергетики (прогноз НЕС)  
(підготовлено автором на основі [4])

в якості сировини побічну продукцію виробництва цу‑
кру, відходи соєпереробки та інші рослинницькі залиш‑
ки. Біоенергетичний комплекс «Астарти» функціонує 
цілий рік. У весняно‑літній період біогаз поставляється 
на Глобинський соєпереробний завод; з осені, з почат‑
ком сезону цукроваріння —  на цукровий завод. Компа‑
нія за рахунок біогазу на 50% забезпечує потреби свого 
Глобинського цукрового заводу. Наразі агрохолдинг 
«Астарта‑Київ» розробив проект комплексу з виробни‑
цтва біогазу, електроенергії та пару на базі когенерацій‑
ної установки потужністю 12 МВт [5].

Конкретними передумовами для будівництва да‑
ного БЕК стало нарощення потужності цукрового 
заводу, відповідно збільшення кількості відходів цу‑
крового виробництва, наявність відходів олієекстрак‑
ційного заводу при володінні технологією анаеробної 
конверсії, що забезпечує перетворення органічної 
речовини в біогаз, в умовах підвищення ціни на при‑
родний газ. Крім того завдяки замкнутому циклу таке 
виробництво має позитивний вплив на навколишнє 
середовище.

Чи не пріоритетною причиною такого «відставан‑
ня» є інертність державної політики, яка не дозволяє 
біогазовому сектору динамічно розвиватись. Разом 
з тим Україна володіє більш сприятливими умовами, 
ніж Німеччина, що виступає одним із європейських та 
й світових лідерів розвитку біогазових технологій та 
аспекту практичного їх впровадження. Зокрема Укра‑
їна має майже в 3 рази більше орних земель, основний 
фонд яких формують чорноземи. Але в Україні близь‑
ко 15% площі орних земель (3,6 млн га) не використо‑
вується за основним призначенням (вирощування 
сільськогосподарських культур), а тому потенційно 
може бути задіяним для отримання енергетичної рос‑
линної сировини, в тому числі для виробництва біога‑
зу (кукурудзи на силос, цукрового сорго, топінамбу‑

ру, конюшини, традиційних зернових культур) [6]. До 
того ж Україна має значний перспективний потенціал 
підвищення урожайності сільгоспкультур взагалі й 
зокрема енергетичних.

За розрахунками експертів загальний річний 
потенціал виробництва біогазу України складає 
40 млрд м3, що в перерахунку на аналог природного 
газу дорівнює 22–23 млрд м3 [2, 7, 10].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013р № 1071 була прийнята оновлена ре‑
дакція Енергетичної стратегії України на період до 
2030 р., що відразу зазнала великої критики. Наразі на 
сайті Міністерства енергетики та вугільної промисло‑
вості України оприлюднений [4] проект «Нової енер‑
гетичної стратегії України: безпека, енергоефектив‑
ність, конкуренція» (НЕС). У процесі розробки НЕС 
було враховано пропозиції Міжнародного енергетич‑
ного агентства, Секретаріату Енергетичного Спів‑
товариства, Європейської економічної комісії ООН, 
представництва ЄС в Україні.

НЕС визначає план дій для досягнення конкрет‑
них цілей, зокрема формування енергоефективно‑
го суспільства, закладання міцного енергетичного 
фундаменту для сприяння розвитку конкурентної 
економіки. Важлива роль в досягненні цих цілей від‑
водиться розвитку продукування та використання 
відновлюваних видів енергії.

Головним напрямом дій на найближчі п’ять років 
щодо розширення використання ВДЕ в Україні має 
стати перегляд державної політики стимулювання ви‑
користання ВДЕ з метою підвищення їх економічної 
ефективності. Тому необхідно:

1. Застосовувати механізми регуляторної та сти‑
мулюючої державної політики для впровадження 
технологій використання ВДЕ, які мають конку‑
рентні переваги порівняно з тими технологіями, що 
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базуються на використанні викопних палив. Насампе‑
ред, це заміна природного газу ресурсами біологічного 
походження (біомаса деревна, біомаса сільськогоспо‑
дарська, біогаз та ін.) в системах централізованого та 
автономного теплопостачання.

За оцінками, використання біомаси в секторі цен‑
тралізованого теплопостачання та бюджетній сфері 
може забезпечити скорочення споживання природно‑
го газу на 1,2 млрд м3/рік та виробництво до 1,2 млрд 
кВт∙год. електроенергії до 2020 р. Обсяг необхідних 
інвестицій —  близько 15 млрд грн [1].

2. Розробити та запровадити механізми стимулю‑
вання використання ВДЕ приватними домогосподар‑
ствами (фізичними особами). Насамперед, такі меха‑
нізми мають бути націлені на заміщення природного 
газу, який використовується для опалення, гарячого 
водопостачання (ГВП) та електропостачання у при‑
ватних будинках. До найбільш перспективних ВДЕ 
в цьому секторі слід віднести перш за все тверду біо‑
масу (спалювання в опалювальних котлах). Основни‑
ми механізмами стимулювання розвитку ВДЕ в цьому 
секторі мають стати грошово‑кредитні інструменти 
(безвідсоткові позики, цільове пільгове кредитування, 
компенсація частини витрат, часткове або повне по‑
криття банківських відсотків за цільовими кредитами 
комерційних банків та ін.) та податкові пільги.

Передбачається стале розширення використання 
всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним 
з інструментів гарантування енергетичної безпеки 
держави. Якщо до 2020 р. та 2035 р. порівняно з 2013 р. 
споживання вугілля має скоротитись з 41,4 млн т н. е. 
до відповідно 32,0 та 17,7 млн т н. е., природного газу 
з 39,5 млн т н. е. до 33,0 та 28,8 млн т н. е., то спожи‑
вання біомаси, біопалива та відходів як первинної па‑
ливно‑енергетичних ресурсів (ПЕР) повинно зрости 
від 1,56 млн т н. е. до відповідно 3,6 та 8,0 млн т н. е. 
(рис. 1). Таким чином, НЕС прогнозується зростання 
до 2020р. та 2035р. частки відновлюваної енергетики 
відповідно до рівня 5,2 та 20% у загальному первинно‑
му постачанні енергії (ЗППЕ) та з 4,5 до 8 і 20% у ва‑
ловому кінцевому споживанні енергії [4].

Для збільшення частки відновлюваних джерел 
енергії у кінцевому споживанні енергії потрібно роз‑
робити критерії сталості для рідкого та газоподібного 
палива, що виробляється з біомаси та використову‑
ється на транспорті, а також для рідкого палива, що 
виробляється з біомаси та призначається для енерге‑
тичного використання, іншого ніж транспорт.

Висновки та напрями подальших досліджень. 
В сучасних умовах складного стану енергетичної 
галузі, все більшого розмаху набуває застосуван‑
ня енергозберігаючих технологій та використання 
альтернативних джерел енергії. Вагомою складовою 
енергетичного потенціалу будь‑якої країни являється 
використання енергії біомаси, яка стає ефективною 
економічно вигідною галуззю, що може конкурувати 
з енергетикою на викопному паливі. Беручи до уваги 
невпинний приріст цін на енергоресурси, все більше 
постає питання про використання саме альтернатив‑
них джерел енергії, які можна отримати з біомаси, вра‑
ховуючи, що Україна має значний аграрний потенціал.

Розвиток сільського господарства в Україні, що 
допускає підвищення родючості грунту і відповідно 
урожайності аграрних культур, а також раціональнос‑
ті використання земельних ресурсів, дозволить в пер‑
спективі суттєво збільшити потенціал виробництва 
енергії із біогазу, що розширить можливість заміщен‑
ня викопних енергоносіїв.

Виробництво біогазу в світі в цілому, і в країнах ЄС 
зокрема знаходиться у процесі стрімкого зростання 
з тенденцією до інтенсифікації існуючих технологій 
отримання біогазу, а також пошуку нових видів сиро‑
вини і технологій його переробки в біогаз, максималь‑
но повного корисного використання енергії біогазу.

Розвиток біогазових технологій в Україні дозволить 
у перспективі робити значний внесок у забезпечення енер‑
гетичної незалежності держави, сформує альтернативний 
газопаливний ресурс, забезпечить можливість покриття 
пікових навантажень в електромережі, сприятиме ство‑
ренню нових робочих місць, розвитку місцевої економіки, 
поліпшенню екології та підвищення родючості ґрунтів.

Для збільшення потенціалу і реалізації комерцій‑
них енергетичних біогазових проектів важливо сти‑
мулювати не тільки виробництво біогазу, отриманого 
із органічних відходів, але й використання спеціально 
вирощеної рослинної сировини.

Потрібно активізувати розробку інноваційних 
проектів у цьому напрямі, враховуючи уже існуючий 
вітчизняний досвід, розширити підготовку довготер‑
мінових програм щодо виробництва біогазу в кожно‑
му регіоні України.

При цьому парадигмою розвитку біоенергетики 
має бути збалансування виробництва продуктів хар‑
чування, кормів та енергоресурсів в умовах захисту 
навколишнього середовища та забезпечення загаль‑
ного сталого розвитку.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ  
ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР ЙОГО РОЗВИТКУ 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»)

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР ЕГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ»)

MODERNIZATION OF THE NATIONAL BANKING MARKET  
AS A STRATEGIC GUIDELINE OF DEVELOPMENT  

(FOR EXAMPLE, PJSC «STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE»)

Анотація. В умовах зростання фінансової нестабільності, коли вітчизняні банки зазнають кризи ліквідності, відпливу 
фінансових ресурсів, а отже, скорочення фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і  звуження інновацій-
но-інвестиційної діяльності виникає потреба пошуку нових підходів до підвищення ефективності своєї діяльності та ви-
значення додаткових шляхів отримання конкурентних переваг. Такими можливими шляхами вирішення проблем бан-
ківського сектору може стати впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів та новітніх продуктів та 
послуг. Саме тому банки України відчувають гостру потребу у впровадженні нових концепцій інноваційних стратегій. 
Ефективність роботи банку і його конкурентоспроможність на фінансовому ринку значною мірою залежать від запро-
вадження інноваційних банківських продуктів та технологій. У банківській сфері до інновацій відносять ті нові процеси 
і моделі, за допомогою яких кредитно —  фінансові інститути мають намір вийти на технологічно новий рівень функціо-
нування, а також покращити свої позиції на ринку банківських послуг шляхом збільшення частки ринку або нарощення 
клієнтської бази, а також підвищення рівня довіри та лояльності клієнтів. Таким чином, за сучасних умов запровадження 
інновацій є одним з найдієвіших інструментів у конкурентній боротьбі. Впровадження наукових досягнень і винаходів 
в  організацію банківського обслуговування забезпечує постійне відновлення і  поліпшення банківських продуктів та 
технологій обслуговування споживачів. Сьогодні інноваційні аспекти взаємодії банків з клієнтами почали розглядатися 
як ключовий фактор побудови продуктової стратегії банку. Новий банківський продукт —  це продукт, самостійно розро-
блений банком, який не має аналогів на ринку банківських послуг, в якому вперше на даному ринку застосована комбі-
нація існуючих раніше банківських продуктів або модифікована частина їх параметрів чи елементів. В цілому банківські 
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інновації —  це кінцевий результат інноваційної діяльності банку, який отримав реалізацію у вигляді нового або вдоско-
наленого банківського продукту чи послуги, які впроваджено в практичну діяльність. Тому, у сучасному банківському 
обслуговуванні особливо актуальним є розробка таких моделей управління, які б перш за все, були орієнтовані на по-
кращення якості обслуговування та підвищення на цій основі дохідності банків.

В статті розглянуто зміст, особливості та складові ринку інноваційних банківських послуг. Визначено специфічні риси 
та соціальний ефект від впровадження інноваційних банківських продуктів. Запропоновано необхідність розробки ін-
новаційної стратегії, як основного механізму створення і  впровадження інновацій по всім напрямам діяльності бан-
ку. Окреслено шляхи впровадження інноваційних банківських послуг для підвищення конкурентоспроможності банків 
в умовах євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: інноваційні банківські послуги, інноваційна стратегія банку, бізнес-напрям, веб та мобайл-банкінг, 
інклюзивні та мобільні відділення, онлайн-сервіси, контакт-центр.

Аннотация. В условиях роста финансовой нестабильности, когда отечественные банки испытывают кризис ликвид-
ности, оттока финансовых ресурсов, а следовательно, сокращение финансирования инновационных и инвестицион-
ных проектов и сужение инновационно инвестиционной деятельности возникает потребность поиска новых подходов 
к повышению эффективности своей деятельности и определения дополнительных путей получения конкурентных пре-
имуществ. Такими возможными путями решения проблем банковского сектора может стать внедрение инновационных 
технологий обслуживания клиентов и новых продуктов и услуг. Именно поэтому банки Украины испытывают острую 
потребность во внедрении новых концепций инновационных стратегий. Эффективность работы банка и его конкурен-
тоспособность на финансовом рынке в значительной степени зависят от внедрения инновационных банковских про-
дуктов и технологий. В банковской сфере к инновациям относят те новые процессы и модели, с помощью которых 
кредитно —  финансовые институты намерены выйти на технологически новый уровень функционирования, а также 
улучшить свои позиции на рынке банковских услуг путем увеличения доли рынка или наращивание клиентской базы, 
а также повышение уровня доверия и лояльности клиентов. Таким образом, в современных условиях внедрения инно-
ваций является одним из самых действенных инструментов в конкурентной борьбе. Внедрение научных достижений 
и изобретений в организацию банковского обслуживания обеспечивает постоянное обновление и улучшение банков-
ских продуктов и технологий обслуживания потребителей. Сегодня инновационные аспекты взаимодействия банков 
с клиентами стали рассматриваться как ключевой фактор построения продуктовой стратегии банка. Новый банковский 
продукт —  это продукт, самостоятельно разработанный банком, который не имеет аналогов на рынке банковских услуг, 
в котором впервые на данном рынке применена комбинация существующих ранее банковских продуктов или модифи-
цирована часть их параметров или элементов. В целом банковские инновации —  это конечный результат инновацион-
ной деятельности банка, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного банковского продукта или 
услуги, которые внедрены в практическую деятельность. Поэтому, в современном банковском обслуживании особенно 
актуальным является разработка таких моделей управления, которые прежде всего были ориентированы на улучшение 
качества обслуживания и повышение на этой основе доходности банков.

В статье рассмотрены содержание, особенности и составляющие рынка инновационных банковских услуг. Опре-
делены специфические черты и социальный эффект от внедрения инновационных банковских продуктов. Предложено 
необходимость разработки инновационной стратегии, как основного механизма создания и внедрения инноваций по 
всем направлениям деятельности банка. Определены пути внедрения инновационных банковских услуг для повышения 
конкурентоспособности банков в условиях евроинтеграционных процессов.

Ключевые слова: инновационные банковские услуги, инновационная стратегия банка, бизнес-направление, веб 
и мобайл-банкинг, инклюзивные и мобильные отделения, онлайн-сервисы, контакт-центр.

Annotation. In the conditions of financial instability growth when domestic banks are experiencing a liquidity crisis, the 
outflow of financial resources and, consequently, reduction in funding innovation and investment projects and narrowing of 
the innovation investment there is a need to find new approaches to improve the effectiveness of its activities and identify 
additional ways to gain a competitive advantage. These possible solutions to the problems of the banking sector could be the 
introduction of innovative customer service technologies and new products and services. That is why the Ukrainian banks are 
experiencing an acute need for the introduction of new concepts of innovation strategies. The effectiveness of the bank and its 
competitiveness in the financial market is largely dependent on the introduction of innovative banking products and technolo-
gies. In the banking sector to innovate are those new processes and models by which the credit —  financial institutions intend 
to go on a technologically new level of performance, and to improve its position in the banking market by increasing market 
share and build customer base, as well as increasing the level of trust and customer loyalty. Thus, in the present conditions of 
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innovation is one of the most effective tools in the competition. The introduction of scientific achievements and inventions in the 
banking organization provides a constant updating and improvement of banking products and customer service technologies. 
Today, the innovative aspects of the interaction between banks and customers were seen as a key factor in the bank’s strategy 
of building product. The new bank product —  a product that is independently developed by the bank, which has no analogues 
in the banking market, for the first time in this market using a combination of pre-existing banking products or modified some of 
their parameters or components. In general, banking innovations —  this is the end result of the innovative activity of the bank, 
has received in the implementation of a new or improved product or banking services that are embedded in practice. Therefore, 
in the modern banking services to especially important is the development of management models, which were primarily focused 
on improving the quality of service and increase on this basis, profitability of banks.

The article describes the content, features and components of the innovative banking services market. Identify the specific 
characteristics and the social effect of the introduction of innovative banking products. It is suggested the need to develop inno-
vative strategies, as the main mechanism for the creation and implementation of innovations in all areas of the bank. The ways 
of introducing innovative banking services to enhance the bank’s competitiveness in terms of European integration processes.

Keywords: innovative banking services, the bank’s innovative strategy, business direction, Web and Mobile Banking, inclu-
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Постановка проблеми. Важливим стратегічним 
напрямком розвитку вітчизняного ринку банків‑

ських послуг є впровадження інновацій у діяльність 
банків. Нове бачення розвитку сфери банківських по‑
слуг ґрунтується на концепції «банку майбутнього». 
Створення банку майбутнього неможливо без розроб‑
ки інноваційної стратегії, яка представляє генеральну 
лінію поведінки банку з приводу створення і впрова‑
дження інновацій по всім напрямам своєї діяльності. 
Особливу роль, при цьому, відіграє інноваційна скла‑
дова саме продуктової політики банку, яка полягає 
в постійному оновленні асортименту, появі нових бан‑
ківських продуктів і послуг, застосовуванні сучасних 
технологій обслуговування споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
становлення, розвитку і формування ринку банків‑
ських послуг привертають до себе все більшу увагу 
вітчизняних та зарубіжних дослідників банківської 
сфери. Серед вітчизняних економістів найбільшу 
увагу ринку банківських послуг, в тому числі іннова‑
ційних, приділено в працях Єгоричевої С. Б., Капра‑
на В. І., Косова Т. Д., Латковської Т. І., Марченко Н. Б., 
Меренкової О. В., Мируна М. І., Поповенко Н. С., Тру‑
дової М. Є., Чижа Н. М. Дослідженням ринку банків‑
ських послуг займались також відомі іноземні еконо‑
місти: Велдес С., Гавальда К., Джозлин Р., Заутер В., 
Котлер Ф., Роуз П., Сандерс Дж., Стенлейк Дж., та 
інші. Слід зауважити, що дослідження ринку банків‑
ських послуг, особливо інноваційної складової, у ві‑
тчизняній науковій думці знаходиться лише на стадії 
розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). В літературі не сформувалось єдине трактування 
сутності банківської послуги, практично відсутні ме‑
тодики визначення собівартості та цін на банківські 
послуги, немає чітких планів та прогнозів розвитку 

сфери банківських послуг на перспективу. На прак‑
тиці це призводить до відсутності комплексних під‑
ходів щодо дослідження ринку банківських послуг, 
особливо в частині інноваційної складової. Розвиток 
цього ринку відбувається переважно за рахунок прак‑
тичних наробок окремих банків без досконалого нау‑
ково‑методологічного обґрунтування та законодавчо‑
го підкріплення, що негативно впливає на банківську 
систему в цілому. В умовах зниження дохідності бага‑
тьох банківських операцій, недостатньої розвиненості 
ринку цінних паперів і ринку міжбанківських креди‑
тів, банківські послуги можуть стати надійним довго‑
строковим джерелом доходів банків України. За цих 
обставин можна вважати, що обрана тема досліджен‑
ня є досить актуальною.

Метою статті є розкриття сучасного стану ринку 
інноваційних банківських послуг в Україні на прикла‑
ді Ощадбанку та окреслення перспектив банківського 
менеджменту. Об’єктом дослідження є ринок іннова‑
ційних банківських послуг. Предметом дослідження є 
комплекс економічних відносин, що виникають в про‑
цесі функціонування і розвитку ринку інноваційних 
банківських послуг України. Завдання дослідження 
полягають в розкритті суті інновацій у банківській 
сфері, окресленні специфічних рис інноваційних бан‑
ківських продуктів, визначенні інноваційної стратегії 
банку та факторів впливу на неї, узагальнення практи‑
ки розробки сучасних бізнес —  проектів продуктової 
політики на прикладі стратегії АТ Ощадбанку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осо‑
бливої актуальності впровадження наукових досяг‑
нень і винаходів в організацію банківського обслуго‑
вування набуває в умовах світової фінансової кризи. 
Сьогодні фінансові установи зазнають кризи ліквід‑
ності й відпливу фінансових ресурсів, скорочення фі‑
нансування інноваційних та інвестиційних проектів 
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і звуження інвестиційної діяльності [1]. Тому основні 
напрями діяльності банків пов’язані із впроваджен‑
ням інновацій, через розробку новітніх банківських 
продуктів та послуг, удосконалення фінансових ін‑
струментів та технологій обслуговування, зміну орга‑
нізаційної структури та бізнес‑процесів кредитних ор‑
ганізацій, застосовування інноваційних каналів збуту 
та методів реклами.

Інновації у банківській сфері —  це кінцевий ре‑
зультат інноваційної діяльності банку, який отри‑
мав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого 
банківського продукту чи послуги, які впроваджено 
в практичну діяльність. Впровадження банківських 
інновацій призводить до якісних змін у банківській 
сфері та сприяє отриманню банками прибутку [2].

Найбільшого поширення в банках набули такі 
види інноваційних змін, як:

 – зміна структури та вигляду банківської установи;
 – багатоканальна діяльність з поєднанням нових 

і традиційних технологій та інструментів, самооб‑
слуговування, дистанційне обслуговування, теле‑
фонні центри;

 – віртуальні банківські та фінансові технології: 
управління банківськими рахунками, готівкові роз‑
рахунки, електронний підпис, укладання договорів;

 – комплексне використання нових інформаційних 
та комунікаційних технологій для електронного та 
змішаного (традиційного і нового) маркетингу;

 – нові можливості внутрішнього контролю та аудиту;
 – зміни у кваліфікації робітників: продукт менеджер, 

консультант, спеціаліст з трансакцій та консульта‑
цій;

 – розосередження і організаційне розділення банку 
на три елементи: поширення послуг, виробнича ча‑
стина і портфельний банк;

 – оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни 
у філіях і філіальній мережі; комплексне викори‑
стання нових інформаційних і комунікаційних тех‑
нологій для електронного і змішаного (традиційно‑
го і нового) маркетингу (клієнт сам вибирає форму 
обслуговування);

 – нові банківські продукти (послуги) на базі нових 
технологій, нові автомати самообслуговування 
(моно‑ і багатофункціональні, інформаційні) [3].
Специфічною рисою ринку інноваційних банків‑

ських продуктів є недостатньо широкий попит на них. 
Багато українських споживачів не сприймають банк 
як фінансового радника і консультанта, тому україн‑
ські банки, більшою мірою концентруються на іннова‑
ціях, що спрямовані на створення нових потреб, актив‑
но запозичуючи при цьому зарубіжний досвід. Також 
характерним для банківських інновацій в Україні є те, 
що вони найчастіше створюються на вимогу корпо‑

ративних клієнтів. У системі банківських послуг для 
корпоративних клієнтів 60% інновацій запропонував 
сам клієнт [4]. При цьому основна увага приділяється 
не новизні продукту, а його унікальності, підвищенню 
зручності та привабливості для клієнта. Тому, успіш‑
ної інноваційної діяльності та створення інновацій‑
них продуктів вітчизняним банкам, які прагнуть під‑
вищення своєї конкурентоспроможності та зростання 
іміджу, необхідно розробити інноваційну стратегію 
розвитку банку.

Інноваційна стратегія на практиці втілюється у ви‑
значенні напрямів, видів та обсягів інноваційної ді‑
яльності, яку повинен здійснити банк для досягнення 
стратегічних і тактичних цілей по зміцненню конку‑
рентної позиції на фінансовому ринку. В кінцевому 
підсумку, інноваційна стратегія сприяє органічному 
зростанню банку, максимізує можливості існуючих 
бізнес —  напрямів та створення нових, створює додат‑
кові потоки доходів, що сприяє зростанню конкурен‑
тоспроможності банку.

Інноваційна стратегія виконує такі функції:
 – задає напрям для створення конкурентної стратегії 

банку, включаючи сфери поза безпосереднім впро‑
вадженням інновацій (ринки, клієнтські групи, ка‑
нали збуту, технології і т. д.);

 – формує склад портфеля інноваційних проектів;
 – встановлює методи управління інноваційною ді‑

яльністю.
При формуванні інноваційних стратегій банкам 

необхідно враховувати фактори впливу як зовнішньо‑
го так і внутрішнього середовища. До факторів впливу 
зовнішнього середовища можна віднести:

1) сучасний стан економіки, при якому інтелект 
і інноваційні рішення визначають темпи і перспекти‑
ви економічного розвитку, а людина стає рушійною 
силою виробництва, націленого на збільшення його 
здібностей і нарощування набору його потреб;

2) процеси глобалізації, які вимагають створення 
нових умов для функціонування фінансово —  кредит‑
них інститутів, через створення закордонної мережі 
підрозділів банків, впровадження єдиних глобальних 
стандартів обслуговування клієнтів, розробки іннова‑
ційних продуктів і послуг;

3) розвиток інформаційно‑комунікаційних техно‑
логій та на їх основі формування так званої мережевої 
економіки, в якій особливого значення набуває су‑
купне виробництво знань шляхом спільних проектів, 
науково‑технічних альянсів, формування концепції 
відкритої інновації;

4) зміни в регулюванні банківської діяльності 
і, в цілому, функціонування фінансових ринків, які 
створюють певні рамки для розгортання інноваційної 
діяльності банківських організацій [5].
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Інноваційні стратегії формуються банками і залеж‑
но від їх внутрішні можливостей, до яких відносяться:

по‑перше, рівень інноваційного потенціалу банку, 
який визначається здатністю генерувати, сприймати 
і реалізовувати інноваційні ідеї, використовуючи для 
цього наявні ресурси та організаційно‑управлінські 
можливості банку;

по‑друге, наявність дієвої системи ризик‑менедж‑
менту, здатної об’єктивно оцінювати і мінімізувати 
інноваційні ризики разом з іншими ризиками банків‑
ської діяльності (кредитним, ринковим, відсотковим, 
ліквідності);

по‑третє, стан інноваційної культури, яка проявля‑
ється у готовності банківських працівників до впро‑
вадження нововведень у всіх сферах банківського 
бізнесу і їх здатності створювати інноваційні ідеї. Ін‑
новаційна культура, як правило, не формується сама 
по собі, а повинна цілеспрямовано і послідовно ство‑
рюватися керівництвом банку.

Залежно від результатів аналізу та оцінки зовніш‑
ніх та внутрішніх чинників банк вибирає інноваційні 
стратегії, успішність реалізації яких залежить від їх 
відповідності загальній корпоративної стратегії, місії 
та цілям банку. Особливих результатів застосування 
інноваційної стратегії по впровадженню інноваційних 
банківських продуктів досяг Ощадбанк. Це стало мож‑
ливим завдяки впровадженню стратегічного плану ді‑
яльності ПАТ «Державний ощадний банк України» 
на 2015–2017 роки, затвердженого постановою прав‑
ління банку від 13 лютого 2015 р. № 96 [6]. Стратегія 
«Мій банк. Моя країна» передбачає трансформацію 
АТ Ощадбанку в два етапи: 2015–2017 роки —  етап 
«Модернізація», 2018–2020 роки —  етап «Лідерство». 
Стратегічні цілі згідно плану наступні: банк держави 
для держави, банк мільйонів для мільйонів, банк № 1 
серед системно важливих банків.

Виходячи з економічної ситуації, яка склалася 
в Україні, основний стратегічний орієнтир вітчизня‑
них банків з впровадження інновацій повинен бути 
спрямований на відновлення довіри економічних 
агентів до банківської системи. Саме такий результат 
демонструє Ощадбанк, який вперше за останні 20 ро‑
ків повернув втрачені позиції на фінансовому ринку. 
Свідченням цього є приріст депозитів. Так, якщо у бе‑
резні 2014 року спостерігались щоденні відтоки з ра‑
хунків у розмірі 200–300 млн грн., то за результатами 
2015 року та першого півріччя 2016 року банк посів 
перше місце за приростом строкових депозитів фізо‑
сіб. В цілому, протягом 2015 року строкова ресурсна 
база Ощадбанку збільшилась на 8,0 млрд грн., з яких 
5,5 млрд грн. склали строкові кошти фізичних осіб, 
а з початку 2016 року Ощадбанк демонструє найкра‑
щий результат із залучення строкових коштів фізо‑

сіб —  8,7 млрд грн. (без урахування курсової різниці 
за 10 місяців) [6]. Все це стало можливим завдяки ре‑
алізації інноваційної стратегії та сучасної продуктової 
політики.

Банківські послуги потужний інструмент соціаль‑
но‑економічного розвитку. Для української економіки 
в даний час істотним чинником подальшого зростан‑
ня є роздрібний банківський бізнес, потенціал якого 
в частині забезпечення банківської системи довго‑
строковим стійким ресурсом, створення можливостей 
прискорення оборотності капіталу, а також задово‑
лення попиту населення на дорогі товари за допомо‑
гою кредитування залишається дуже високим. Однак, 
основною перешкодою для багатьох банків на шляху 
досягнення головної мети роздрібного бізнесу —  за‑
безпечення масових продажів при мінімальному рівні 
витрат, є висока вартість розширення мережі банків‑
ського обслуговування.

Підвищення доступності банківських продуктів —  
необхідна умова переходу до розвинених ринкових 
відносин, сучасної постіндустріальної економіки та 
входження в світовий фінансовий простір. Сьогод‑
ні саме Ощадбанк є лідером в роздрібному сегменті 
банківського обслуговування за кожним з ключових 
бізнес‑напрямів розробленої інноваційної стратегії. 
Доступність банківської послуги розширюється через 
збільшення кількості відділень. Зокрема, за два роки 
відкрито 410 відділень нового типу, серед них —  пер‑
ші в Україні та Східній Європі інклюзивні відділення 
та власна розробка Ощадбанку —  мобільні відділення 
на базі броньованих автомобілів КрАЗ. Так, з листо‑
пада 2014 року в Києві працює інклюзивне відділен‑
ня Ощадбанку, адаптованого для людей з особливи‑
ми потребами. Це перша банківська установа такого 
типу в Україні і Східній Європі, яка засвідчує соціаль‑
ну спрямованість інноваційної стратегії Ощадбанку. 
Для вільного доступу людей з особливими потребами 
у відділенні передбачені: пандус, тактильна плитка, 
тактильні маркери, поручні, кнопка виклику мене‑
джера, банкомат і інформаційно‑платіжний термінал 
з тактильними маркерами, роз’ємом для навушників, 
програмою голосового управління.

Слідуючим стратегічним напрямом інноваційного 
розвитку Ощадбанку є розширення карткового бізне‑
су. Доступність банківського обслуговування можлива 
через розширення мережі центрів самообслуговуван‑
ня. Центр самообслуговування —  це міні‑відділення 
зі встановленими банківськими терміналами само‑
обслуговування. Вони дають можливість клієнтам 
комерційного банку —  власникам платіжних карток 
Visa або MasterCard, виконувати широкий спектр 
банківських операцій самостійно, не звертаючись до 
працівників відділень, зокрема: поповнювати депозит; 
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погашати кредити; сплачувати рахунки; здійснювати 
перекази між картками; вносити готівку на рахунок 
тощо. За приростом активних карток у 2015 та першо‑
му півріччі 2016 року Ощадбанк займав перше місце. 
Якщо у 2014 році емісія склала 2, 78 млн карток, то 
у 2016–8,7 млн, з них активні в 2014 році дорівнювали 
2,35 млн, в 2016 виросли до 5 млн карток.

Розширився і перелік послуг за картками. Відтепер 
усі держателі платіжних карток, емітованих Ощадбан‑
ком, можуть без комісії поповнити рахунки мобільно‑
го зв’язку, CDMA‑зв’язку, сплатити за послуги Інтер‑
нет‑провайдерів та ІР‑телефонії. На даний момент 
у меню банкоматів Ощадбанку представлені 24 поста‑
чальники послуг, перелік яких постійно розширюєть‑
ся. З’явилась перша миттєва та безкоштовна картка 
Ощадбанку —  «Моя картка», яка досягла півмільйон‑
ної емісії за півроку. «Моя картка» представляє собою 
миттєву та безкоштовну «точка входу» в банк для 
кожного клієнта, яка вивела послуги Ощадбанку на 
новий технологічний рівень.

Особливо актуальними інноваційними пропози‑
ціями на вітчизняному ринку банківських послуг є ті, 
які впроваджуються через застосування нових циф‑
рових технологій. Ощадбанком створено новий сайт 
та оновлені платформи веб та мобайл‑банкінгу. Мо‑
байл‑банкінг —  це сервіс, за допомогою якого можна 
керувати власними рахунками, здійснювати платежі 
та перекази коштів за допомогою мобільного теле‑
фону. Веб‑банкінг сучасний програмний комплекс, 
що дає змогу контролювати стан власних рахунків 
та здійснювати банківські операції без відвідування 
установи банку в режимі 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень, з будь‑якої точки світу, де є доступ до мережі 
Іnternet. Запуск нової платформи веб та мобайл‑бан‑
кінгу надав Ощадбанку можливість запропонувати 
клієнтам розширений перелік онлайн‑сервісів «Ощад 
24/7» та вийти на рівень лідерів ринку інноваційних 
банківських послуг. За кількістю доступних в послузі 
«Ощад 24/7» функцій Ощадбанк одразу увійшов до 
ТОП‑3 банків України. Новітня банківська послуга 
«Ощад 24/7», як сучасний банківський продукт, знач‑
но розширює можливості клієнтів та надає конкурент‑
ні переваги для банку і представляє собою наступне.

По‑перше —  це сайт: багатофункціональний, зруч‑
ний, адаптований під мобільні платформи. На сайті 
Ощадбанку можна переказувати кошти, оплачувати 
рахунки, замовляти квитки.

По‑друге —  це веб та мобайл‑банкінг. За допомо‑
гою такої послуги клієнти банку отримали ще більше 
можливостей управління коштами.

По‑третє —  це зони самообслуговування, на сьо‑
годні 260 зон. Вони є частиною відділень нового типу, 
яких відкрито вже 355.

По‑четверте —  це термінали самообслуговування 
кількість яких досягла 1590 одиниць та банкомати —  
2205 одиниць, що разом із банкоматами банків‑парт‑
нерів досягають 3405 одиниць. Розрахунки через 
термінали Ощадбанку проводять понад 10 000, зокре‑
ма «Нова пошта», Патрульна поліція, WOG CAFE 
в потягах Інтерсіті та багато міжнародних компаній: 
«МакДональдз» в Україні, «Ашан», DHL Express 
Україна, TUI Ukraine, Turkish Airlines.

По‑п’яте —  це контакт‑центр за допомогою яко‑
го здійснюється 3 млн контактів щомісяця. Створе‑
но окрему лінію підтримки клієнтів мікро‑, малого 
та середнього бізнесу. Точкою миттєвого входу до 
онлайн‑сервісів є безкоштовна і миттєва «Моя карт‑
ка» або будь‑яка інша картка Ощадбанку. Активний 
розвиток електронної комерції надав банку можли‑
вість стати лідером за приростом активних платіжних 
карток. Тепер кожна така картка є ключем клієнта до 
оновленого «Ощад 24/7» [7].

Основним двигуном інноваційного розвитку бан‑
ків є сам клієнт. Близько половини інноваційних 
послуг виникли завдяки потребам та вимогам при‑
ватних клієнтів. Дослідники даної проблеми навіть 
виділяють «вимогливого інноваційного клієнта», на 
поступки якому йде банк, тим самим пришвидшую‑
чи інноваційний процес[2]. Тому, вперше Ощадбанк 
у своїй інноваційній стратегії виокремив для себе під‑
тримку мікро‑, малого та середнього бізнесу (ММСБ) 
як пріоритетний сегмент надання соціально орієнто‑
ваних банківських послуг. З моменту створення дано‑
го бізнес‑напряму кількість активних клієнтів даного 
сегмента збільшилась на 38%, що призвело до зростан‑
ня ресурсної позиції по даному бізнес —  напряму на 
195%, з 4,7 млрд грн. до 13,9 млрд грн.

Сьогодні інноваційна активність комерційних бан‑
ків, спрямована на впровадження продуктів і послуг, 
що сприяють зростанню соціально‑економічного роз‑
витку суспільства, що можливо шляхом кредитування 
проектів, які принесуть суспільну користь. Створення 
соціально орієнтованих інновацій відкриває для ко‑
мерційних банків унікальні можливості розширення 
позиції на ринку і позитивно впливає на імідж кре‑
дитних установ.

Ощадбанк, детально вивчивши потреби клієнтів 
мікро‑, малого та середнього бізнесу, вдосконалив 
програму кредитування підприємців на придбання ос‑
новних засобів з оформленням їх у заставу. В рамках 
програми для ММСБ клієнти можуть придбати в кре‑
дит не тільки нові транспортні засоби, а й будь‑яке 
обладнання та устаткування, а також основні засоби, 
що були у використанні. Придбати в кредит можливо 
легкові та вантажні автомобілі, автобуси, спецтехніку, 
дорожньо —  будівельні машини, трактори, комбайни, 
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іншу сільськогосподарську техніку та навісне облад‑
нання, виробниче та промислове устаткування стро‑
ком до 5 років з початковим внеском від 30% (в рамках 
співпраці з партнерами —  від 20%). Процентна ставка 
та комісія залежить від суми та строку кредитування 
[8]. Розвиток даного сегмента банківського обслугову‑
вання сприяє зміцненню фінансової бази самих банків 
та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Одним з можливих шляхів впровадження інно‑
ваційних банківських послуг для підвищення конку‑
рентоспроможності банків може бути впровадження 
в практичну діяльність банків низки банківських про‑
дуктів по залученню фінансових ресурсів з європей‑
ських країн. Це залучення може відбуватися перш за 
все через активізацію діяльності вітчизняних банків на 
європейському міжбанківському ринку. Найбільших 
досягнень по входженню в європейський економіч‑
ний простір досяг Ощадбанк. В рамках Стратегічного 
партнерства з Європейським банком реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) в листопаді 2016 року відбулось під‑
писання документів, що визначають новий етап роз‑
витку Ощадбанку. Стратегічне партнерство з Євро‑
пейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
передбачає комплексну програму трансформації кор‑
поративного управління, операційної та фінансової 
діяльності Ощадбанку. ЄБРР готовий в майбутньому 
інвестувати кошти в акціонерний капітал Ощадбанку 
за рахунок додаткової емісії, за умов досягнення бан‑
ком ключових цілей процесу трансформації, визначе‑
них у Меморандумі. Відзначимо, що в Меморандумі 
[9] про співпрацю України з МВФ, а також у Стратегії 
розвитку держбанків, схвалену Кабінетом міністрів 
України 11 лютого 2016 року, закріплено намір мож‑
ливої часткової приватизації системоутворюючих 
держбанків —  Ощадбанку та Укрексімбанку —  про‑
тягом двох років. Заплановано продаж міноритарних 
пакетів акцій, при цьому контрольний пакет акцій 
Ощадбанку залишиться у держави [10].

Висновки та подальші дослідження. Отже, АТ 
Ощадбанк впроваджує інноваційну програму модер‑
нізації найбільшої і найстарішої банківської мережі, 
що включає в себе розробку сучасної інноваційної 
стратегії розвитку, побудову повноцінного роздрібно‑
го бізнесу та виведення продуктової політики на но‑
вий технологічний рівень, розширення бізнес –проек‑
тів на підтримку мікро‑, малого та середнього бізнесу, 
приведення фінансової звітності та ризик‑політики 
у відповідність із міжнародними стандартами, про‑
довження роботи з проблемними активами та багато 
іншого. Такі стратегічні орієнтири окреслюють нові 
напрями розвитку вітчизняного ринку банківських 
послуг.

Досвід роботи АТ Ошадбанку підтверджує, що пе‑
ревагами запровадження інноваційних банківських 
послуг є:

 – зростання прибуткової діяльності банку, як у ко‑
роткостроковій, та і у довгостроковій перспективі;

 – зростання конкурентоспроможності банківської 
установи, через можливість генерувати нові пото‑
ки доходів за рахунок впровадження інноваційних 
продуктів і високої якості обслуговування клієнтів;

 – підвищення операційної ефективності, завдяки за‑
провадженню процесних інновацій, що допомагає 
зменшити витрати на виконання банківських опе‑
рацій із одночасним поліпшенням якості обслуго‑
вування;

 – дотримання банками вимог державного регулюван‑
ня банківської діяльності, спрямованого на забез‑
печення стабільного й надійного функціонування 
банківської системи шляхом контролю ризиків, що 
беруть на себе комерційні банки як фінансові посе‑
редники;

 – створення іміджу сучасного фінансово‑кредитного 
інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, 
зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем та 
забезпечує комфортне і доступне обслуговування.
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STAFFING OF DOMESTIC EXCHANGE MARKET

Abstract. The purpose of the article is an analysis of the training of the experts for the exchanging market in Ukraine and the 
development of the recommendations to improve it. The need for the professional training of the employees for the exchanging 
market is conditioned by the value, which this market has in the national economy. The review of the infrastructure of the ex-
changing market shows that it includes a whole range of the economic and regulatory entities. This creates a strong demand for 
the stock exchange experts, who in addition to knowledge within their field have the skills of work on the exchanging market in 
general and in their special segment in particular. The system of training of the experts shall be formed accordingly. The review 
of the regulatory framework of the training of the exchange market experts in Ukraine indicates that the same steps that have 
been made earlier, did not create a unified system of training.

As the leaders and teachers thinking long-term are aware of the importance of stock exchange activity, there are subjects 
directly or indirectly related to the exchange activities in many schools. According to the new list of specialties, specialty «Stock 
Exchange Activity» was transformed into «Business, Trade and Stock Exchange Activity» that would expand the scope of its 
use. The experience of the experts training for exchanging market overseas can be useful. Almost all state universities have the 
certified master programs for experts training for the exchanging market.

An important component is retraining and professional development. The Ukrainian government has done very little for this, 
and some success has been achieved through the actions of the participants of the exchanging market themselves.

To improve the situation, it is offered to include expertise in the field of stock exchange activity into the educational and job 
description of the expert of the specialty «Business, Trade and Stock Exchange Activity». Self-regulatory organizations should 
intensify their activities towards cooperation with the educational institutions. It is necessary to include points concerning train-
ing and retraining of the exchanging market experts into the regulations aimed at the development of the exchanging market.

Keywords: exchanging market, stock exchange activity, students training, specialties.

Introduction

Any activity effectiveness is largely determined by the 
professionalism of its performers. This fully applies to 

the activities associated with the stock market function‑
ing as a whole; and of its separate segments like equity, 
commodity, and currency. Given the importance of the 
stock market for the state economies, which have the sta‑
tus of market ones, it is obviously to shift the stock mar‑
ket importance to the questions of its staffing. This situa‑
tion is common in all developed countries, however, as it 
is known; Ukraine is not included to this list. This is one 
of the reasons why in the field of training professionals for 
the exchange market we are considerably behind. It does 
not allow us to achieve the desired results in the state 
economy sector and, consequently, leads to a significant 
loss of benefits. Thus, wishing to improve the efficiency 
of the stock market, do not underestimate the problem of 
specialists training which determines the relevance of our 
researching.

Analysis of the recent research and publications.
The exchange market formation and functioning is the 

subject of many scientific and practical developments and 
research. Since the conception of exchange activities in 
independent Ukraine, both academics and practitioners 
began to develop a significant backlog of proposals and 
recommendations for further exchange market develop‑
ment in Ukraine.

However, the specialists training and retraining in 
this area did not receive sufficient attention. At least, it 
was not observed at the level of state institutions, and all 
that was done was the initiative of individual lectors, who 
understood the essence of the problem, or just actively 
worked towards the development of their assigned disci‑
plines.

About methodological training aspects from the pro‑
fessional approaches standpoint to teaching in the ex‑
change activities field, such researches are virtually ab‑
sent. The vast majority of publications teaching areas 
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relate solely to the general implementation of teaching 
activities. They do not focusing on the specifics of train‑
ing in a particular area. These pedagogical practices 
which are industry direction are, as a rule, do not have 
narrow specialization and relate to training in general or 
other profiles like humanities, engineering, management, 
etc. However, in 2013 a teacher of language arts from The 
Kyiv College of Trade and Economics of Kyiv National 
University of Trade and Economics Gordienko V. P., de‑
fended her PhD thesis on ‘Professional speech training of 
future junior specialists in the exchange activities’. The 
thesis and the list of author’s publications considered the 
problems of specialist preparation on the exchange activ‑
ities, not so much professional, how it is connected to the 
linguistic aspects. Besides, as you can see from the title of 
the researching, the thesis mostly confined to the level of 
junior specialists [1; 2]. That is why, this publication is 
not a continuation of the domestic scientists and practi‑
tioners’ researching about the exchange market. First of 
all, we have the task to light staffing prerequisites of the 
exchange market and trends of its development. Accord‑
ingly, the goal of the article is the analysis of the situa‑
tion with the training of specialists for stock market in 
Ukraine and development of recommendations for its 
improvement. The object of research is the process of 
training specialists for the Ukrainian stock market. The 
subject of research is the methods and the approaches to 
such training, and their support tools.

Results of research
As it was mentioned in the introductory part of the 

article, we need to develop professional training for stock 
market due to the its importance to the state’s economy. 
And if in Ukraine, in some situations it is necessary to ar‑
gue, in all developed countries, such situation is the norm 
for quite a long time, and the exchange became an integral 
part of the economy over 500 years ago.

In this publication we will not list all those functions 
that successfully performs exchange market is in most 
works on the stock theme, we note only that in other coun‑
tries the exchange market is the basic of the state econom‑
ic system and it is not an exaggeration. Therefore, in our 
further presentation we will assume that the importance 
of exchange activities as a separate type of economic ac‑
tivity does not require proof. As for Ukraine, unfortunate‑
ly, despite considerable efforts towards the development 
of domestic stock market, the situation is still far from 
satisfactory. Moreover, if on the stock exchange market 
we can speak of certain successes, exchange commodity 
market needs a serious makeover. Despite this, no mat‑
ter how developed the domestic stock market, given the 
processes of globalization and integration, which Ukraine 
is trying to take quite actively, economy of Ukraine, is 

still closely connected with the state of the world’s stock 
markets. The most financial value is commodities, a sig‑
nificant part of the instruments to protect against adverse 
market situation are exchange‑traded instruments, etc. 
So, a developed stock market will be in Ukraine or not 
will influence only what we get significant profits or not. 
But it will not influence for our independence from world 
markets. Accordingly, even in the hypothetical complete 
absence of exchange trading in Ukraine, the presence of 
specialists who could analyze the signals global stock 
markets and transform them into clear recommendations 
for the domestic national economy is not a subject of dis‑
cussion.

Despite the fact that the concept of exchange market 
emerged from the stock exchange institute, however, if to 
speak about stock market specialists training, it must go 
far beyond the exchange itself. Even a superficial exam‑
ination of the infrastructure of the stock market shows 
that it includes a number of economic and governing en‑
tities which may be quite remote from the actual trading. 
We do not aim to enumerate them all, because these is‑
sues are well covered in the academic literature. We note 
that except the exchanges is brokerages, dealing centres, 
investment companies and funds, company assets man‑
agement, clearing and depositorial institutions, enter‑
prises and organizations which carry out trade in goods 
through the exchange, as well as those which is composed 
of the division for work with securities [8]. We can also 
add banking institutions that cater to participants of the 
stock market; insurance company insuring the risks of 
futures transactions; private pension funds through the 
stock market ensure the preservation and enhancement 
of the entrusted means. Mentioned regulatory influence 
of the exchange market is carried out by state and public 
bodies of regulation and control [7]. On the state stock 
market can work other formation and education, per‑
forming certain public tasks (e. g. Agrarian Fund).

Thus, the list of direct or indirect participants of the 
exchange market is very large and can pervade the eco‑
nomic system of the state in all directions, both horizon‑
tally and vertically. There is no doubt that each individu‑
al group of participants has its own peculiar set of features 
that requires specific knowledge and competencies. This 
creates an extremely powerful demand for professionals 
exchange activities, in addition to knowledge within their 
field, and will have the skills to work in the stock mar‑
ket in General and in its specific segment in particular. If 
we add to this the fact that in developed countries par‑
ticipants of the exchange market, except legal persons is 
a significant part of the population, which traditionally 
gives preference to investing in the stock exchanges be‑
fore Bank deposits [3, p. 263], the distribution of knowl‑
edge at work in the stock market increased significantly.
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The foregoing gives grounds to speak about the impor‑
tance of training in exchange activities, and not so much 
on the part of exchange market participants as from the 
viewpoint of the state, the interest of which in the ac‑
tive development of this sector of the economy is beyond 
doubt. Accordingly, it should be formed and the system 
of training of specialists, which according to the classic 
rules of this training cannot be a point or situational, and 
you must have a fundamental character and to provide 
training at all levels.

As for the bottom level of training, it is worth men‑
tioning that the first issue of training in exchange activi‑
ties at the state level was raised in 1994 when the Ukraine 
Cabinet of Ministers adopted Resolution № 325 from 
18.05.1994. About the list of training specialties of differ‑
ent qualifying levels and working professionals in high‑
er education for professional purposes. The resolution 
included a number of innovations, both organizational 
and substantive nature. In particular, they introduced 
the classification of educational or qualification levels, 
disciplines, professional fields and specialties. Under this 
was introduced a branch of knowledge 05 —  “Economics, 
Commerce and business”, which under the professional 
direction 6.0501 ‘Economics’ first became a Junior spe‑
cialist specialty 5.05010802 “Exchange activity”.

Despite the fact the specialty was new, colleges and 
technical schools, which became the main link of training 
of young specialists, opened it quite willingly. Without 
having sufficient objective information amount about 
the level of preparation of graduates on the basis of a 
subjects list that are taught in training and could draw 
conclusions about their professional direction. Undoubt‑
edly they all had a discipline of “Exchange activity” or 
“Stock exchanges”. However, this unified vision of the fu‑
ture specialists of different, including in various sectors, 
educational institutions and ends. So, for many exchange 
activity was presented as the provision of intermediary 
services of different nature. There were those who built 
the curriculum on the basis of training in the trade.

Someone had fed the curriculum by subjects that 
later formed the basis of the evaluation. For someone 
exchange activity associated with any commercial activ‑
ities, although in parallel with the 5.05010802 specialty 
“Exchange activities” was introduced and 5.05010802 
specialty “Commercial activity”. Since these two pro‑
fessions on the level of a specialist formed the specialty 
7.050108 —  “Marketing”, and the training of junior spe‑
cialists, marketers were not foreseen. For some schools it 
was a signal that the specialty “Exchange activities” pro‑
vides for the preparation of specialists in marketing.

Thus, training of specialists on the exchange activities 
of that period was hardly systematic. Although, there are 
no doubts the introduction was extremely positive step 

towards new areas of economic activities —  exchange ex‑
perts at the required level. However, as can be seen from 
the analyzed regulations, on the level of specialist train‑
ing of specialists in the stock market and ended. It was 
not about training at the highest levels.

The situation has improved after the following regu‑
latory document adoption —  Regulations of the Cabinet 
of Ministers dated 24.05.1997 No. 507. About the list of 
directions and specialties, which are trained in higher 
educational institutions for corresponding qualification 
levels. It has made some changes to the structure of the 
list and its contents. Thus, knowledge of the industry 
was renamed into “Economics, Commerce and entrepre‑
neurship”, professional direction “Economics” study field 
“Economics and entrepreneurship”. With regard to the 
specialty junior specialist ‘Exchange activity”, it changed 
the cipher on 5.050112, and was removed from under the 
direct subordination of the specialty “Marketing”.

The improvement essence in the organization of 
young specialists training for the specialty “Exchange 
activities” was the fact that for all specialties of junior 
specialists training direction 0501 “Economics and en‑
trepreneurship” like the relevant scientific and method‑
ological Commission of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine approved branch standards of higher 
education [6]. So, educational qualification character‑
istics of a graduate of a higher educational institution 
clearly defines the educational and training objectives, 
content of education, the place of the specialist in agricul‑
ture of the state, the requirements for its competence and 
other socially significant properties and qualities. The 
standard has become mandatory for education authori‑
ties, higher education institutions, as well as ministries, 
departments, associations, enterprises, organizations of 
different ownership forms, where prepared or used by the 
specialists of educational‑qualification level ‘Junior spe‑
cialist’ specialty “Exchange activities”. Thus, it created a 
single information base and created an integrated vision 
for training within the state. However, under the vari‑
able components of standard educational institutions we 
could introduce those features of the preparation that, 
in our opinion, have improved its quality and congruent 
with their vision of the future professional qualification. 
In particular, the specialization was introduced by spe‑
cializations, for example, ‘Valuation of integral proper‑
ty, real estate transactions’. Such things are not formal‑
ly contrary to the industry standard, although you can 
rate them definitely not very simple, because the same 
property or real estate is not a commodity. However, the 
general preparation direction was kept. It was another 
positive step. But again there was not professional prepa‑
ration for bachelors, specialists and masters in exchange 
activities.
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The next step in the exchange activities training de‑
velopment (if we can call it development) was the Res‑
olution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
20.06.2007 № 839. About approval of the list of special‑
ties, which trains professionals in higher education on 
educational‑qualification level of junior specialist. Ac‑
cording to the specialty decree, “Exchange activities” 
has been removed from the list, and instead was added 
to the specialty ‘Marketing activities’ and ‘Evaluation ac‑
tivity’. Also, for unknown reasons, despite the existence 
of the specialty “Commercial activity” there was added 
specialty “Merchandising and Commercial activity”. It 
was clearly indicates the lack of balanced approaches to 
the formation of the list of specialties. Thus, at this stage 
of reforming the higher education system in Ukraine the 
state refused of training in exchange activities even at the 
primary level. This situation indicates a lack of under‑
standing by officials from higher education to economic 
problems and the weak position of themselves and stock‑
brokers, who were unable to defend the interests of the 
exchange sphere.

A significant shift of the situation was the following 
resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
27.08.2010, № 787. About approval of the list of special‑
ties, which trains professionals in higher education on 
educational‑qualification levels of specialist and mas‑
ter. Despite the fact that in the field of knowledge 0305 
“Economics and entrepreneurship” on exchange activities 
ware not discussed, the part of this gap could close the 
specialty “Merchandising and Commercial activity” and 
“Organization of wholesale and retail trade”. However, 
the main achievement was in the field of knowledge 1801 
“Specific categories” which appears 8.18010009 master’s 
specialty “Exchange activities”. In the notes to the spe‑
cialization indicated that it can do the bachelors and spe‑
cialists in virtually any field of studies, which significant‑
ly increased the capabilities of the specialty, based on the 
fact that it has no “own” baccalaureate. To use this resolu‑
tion in the educational process will return later, and now, 
to complete the analysis of normative‑legal support of the 
educational training component of the stock market, we 
want to remember another regulatory act.

We are talking about the Resolution of the Cabinet 
of Ministers on 29.04.2015 № 266. About approval of the 
disciplines and specialties list which prepares applicants 
for higher education. According to the decree introduced 
major changes to the list with its substantial reduction. 
The main argument for this reduction was the approxi‑
mation of the domestic foreign list, because, according to 
the developers, our specialties are very narrow specialized 
and not very well understood in the global labor market. 
Without being a specialist in humanitarian or technical 
science, we cannot comment on the adequacy of that 

argument according to the specified science. But about 
economic specialties, there are certain doubts about the 
sufficient grounds for such action. From our own expe‑
rience we know that some specialties, which were seized 
because the fact that abroad there were not ones, in fact, 
they were and also in the famous universities. However, 
we leave this to the discretion of the general educational 
community and back to the question of exchange activity.

In the new regulation there was not such knowledge 
field as “Specific categories”, and therefore the specialty 
“Exchange activities”, which having existed for about 5 
years, got laid off. However, specialty 076 “Entrepreneur‑
ship, trade and exchange activities” appears in the new‑
found area of expertise 07 “Management and Administra‑
tion”. It must be said that the term “exchange activity” 
appeared just a few months before the adoption of the res‑
olution. Until then, for a year and a half of discussion of 
the draft resolution on the exchange’s activities was not 
mentioned anywhere. Because of the list of specialties has 
been removed has long been known and traditional spe‑
cialty, we believe that the inclusion of exchange activity 
may indicate a fairly powerful lobby, supporters of active 
development of domestic stock market, which from our 
side is most welcome. However, despite the fact that the 
Resolution No. 266, it was a period of introduction the 
1.09.2015, at the time of writing this article, the under‑
standing of substantive content of a new specialty in the 
educational institutions is still missing.

Thus, speaking about the legal framework of training 
of specialists of the stock market in Ukraine we can see 
that it was not cloudless. The steps were done, did not 
create a unified system of training and demonstrated 
rather the inability to ‘shy away’ from the problem than 
the desire to seriously tackle.

The above information concerned things of a formal 
nature at the national level, and with respect to the real 
state of Affairs in educational institutions, it is the fol‑
lowing. Since the understanding of the importance of ex‑
change activities, the leaders and teachers who are looking 
to the future, there is, in many educational institutions in 
various specialties of an economic nature are disciplines 
directly or indirectly associated with stock market ac‑
tivity. Moreover, interesting is the fact that based on the 
analysis of the names of disciplines for most of the leading 
educational institutions of Ukraine, it can be argued that 
the greater economic specialization of educational insti‑
tutions is not a sign of greater awareness of the stock mar‑
ket. There are some classic economic universities, where 
exchange activity is not so much attention, while there is 
a sectoral educational institution, economic departments 
which have several relevant disciplines and provide theo‑
retical knowledge and practical skills in the stock market 
at a fairly good level.



31

// Финансово-кредитная и денежная политика //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 1 (1), 2017

In this case, we should also stop at the National Uni‑
versity of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 
There is at the faculty of Economics, almost 15 years suc‑
cessfully operating the Department of exchange activities, 
which during this period was and remains the only De‑
partment in Ukraine. The first 5 years of its existence, the 
Department of exchange activities supported, giving the 
basics of exchange activities to students of different fac‑
ulties. However, already in 2006 by the Order of Ministry 
of Agrarian Policy of Ukraine № 292 dated 13.06.2006 g. 
at the Department of exchange activity was opened the 
specialty “Exchange activities in the agricultural market” 
for students of specialty “Economics of enterprise”. And 
given the importance of stock market development at the 
same time for master’s degree students of specialty “Fi‑
nance and credit” was introduced master’s program “Ex‑
change activity in the stock market”. Since that time the 
Department acquired the status of graduates, annually 
produced on the domestic market from 15 to 30 qualified 
economists and financiers, professional level of which is 
determined by the speed of their employment in organi‑
zations and institutions that are participants of the stock 
market.

A significant event for the Department was the open‑
ing in 2006 on the basis of Educational‑scientific‑produc‑
tion laboratory exchange activities, which is equipped 
with modern appliances. The software laboratory that 
is used during training allows real time to run on exist‑
ing electronic platforms as the major domestic stock ex‑
changes and major exchanges of the world [4]. Also, the 
Department along with the Odessa agrarian exchange 
was developed and commissioned a computer program 
‘Electronic agricultural exchange’.

After the introduction of Resolution № 787 of the 
specialty “Exchange activities” were only two educa‑
tional institutions took over its licensing —  the already 
mentioned The National University of Life and Environ‑
mental Sciences and The Sumy State University. Both 
universities obtained licenses in 2014, but the first sets 
were launched only during the entrance campaign 2015. 
At the same time, in connection with absence of the Sci‑
entific‑methodical Commission of the Ministry of Ed‑
ucation and Science of Ukraine the branch of “Specific 
categories”, a session on exchange activities, and industry 
standards, and curricula, and therefore the curriculum 
and SSU have developed independently, based on their 
vision for the development of the specialty.

For example, at NULES, it was decided on the base 
of the specialty ‘Exchange activities’ to introduce three 
master programs, each of which will provide a more nar‑
row specialization. In particular, the master program 
‘Management risks in the stock market’ aimed at training 
of specialists through effective use of stock market tools 

and can minimize both operational and financial risks of 
almost all spheres of economic activity. The graduates of 
the program “Analysis of Financial and Commodity Mar‑
kets” will have a profession which afford them to develop 
and implement forecasts of domestic and world markets, 
both in general and within specific commodity groups or 
financial instruments. To the scope of the study program 
“Professional Activity in Securities Market” includes 
such activities as securities trading, depositarial activity, 
evaluation activity, managing assets of individuals and le‑
gal entities. In addition to specialization, graduates of all 
master’s programs of the specialty “Exchange activities” 
will be able to trade in the commodity and stock markets, 
as from the standpoint of the interests of enterprises and 
organizations, as well as for itself. The logical evaluation 
of the work of the Department was that it was recognized 
it as fundamental in methodological support of disciplines 
for exchange activities by the Ministry of Agrarian Policy 
of Ukraine.

Thus, in terms of training for the exchange market 
was made the next positive steps. And given the fact that, 
as already noted, according to the Decree No. 266 the 
specialty “Exchange activities” will be transformed into 
a “Business, Trade and Exchange activities”, we assume 
that, in connection with the expansion of its use, the num‑
ber of educational institutions who will be engaged in this 
specialty will increase significantly. However, there is a 
risk that most of them will not focus specifically on ex‑
change activities, building curriculum based on tradition‑
al disciplines.

In this case it may be useful to experience in stock 
market training abroad. So, in the US stock market are 
allowed to work only by trained personnel. Therefore, 
almost all public universities have certified master pro‑
gram for training of specialists for the stock market. Re‑
garding the baccalaureate, and there is a large number of 
relevant undergraduate programs, which may have differ‑
ent names, but remain focused on the stock market, “In‑
vestment activity in Stock Market”, “Stock Trading on 
the International Financial Markets”, “Business Analyst 
Operations at Exchange Financial Markets” etc. In Euro‑
pean universities a number of programs exclusively stock 
characters are less because the specialists training for the 
stock market usually lies with the exchanges. However, 
despite this, the number of disciplines that relate to ex‑
change activities in the curriculum of economic special‑
ties is still very significant.

For completeness in the study importance terms of 
exchange activities in schools, consider that quite an in‑
teresting and instructive may be the following fact. The 
draft Law About the Kyiv Agricultural Academy, devel‑
oped by the government of Ukrainian National Republic 
in 1918, one of what is now called normative disciplines, 
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which needed to be studied at the faculty of Economics 
was ‘Credit, Exchange and Bank’ [5, p.5]. Due to objec‑
tive reasons the Kyiv Agricultural Academy was not or‑
ganized, but this fragment of history vividly shows the 
importance attached to the study of exchange problems. 
By the way, in our time, in independent Ukraine, none 
of the economic occupations exchange disciplines became 
regulatory.

However, training for any field is only a part of its 
staffing. Not less important component is a retraining and 
refresher training. Unfortunately in Ukraine by the state 
in this case was made even smaller than in the training 
plan. However, since the educational services were sub‑
ject to less state regulation than training, it was some suc‑
cess has been achieved through the actions of the partici‑
pants of the exchange market.

So, if we talk about stock market, one of the main par‑
ticipants of the system of training and retraining of spe‑
cialists was the Ukrainian Stock Market Development 
Institute (USMDI) by Kyiv National Economic Univer‑
sity. This Institute was established as a centre for training 
and retraining of the stock market. It also acts as a Train‑
ing Centre of the National Commission on Securities and 
Stock Market. Education, training and professional de‑
velopment is carried out in following directions: training 
of specialists of higher educational and qualification level 
‘master’, training on the stock market, seminars on topical 
issues of financial services markets of Ukraine. In addi‑
tion to the Ukrainian Stock Market Development Insti‑
tute such actions are also a number of institutions that 
have received appropriate permissions from the National 
Commission on Securities and Stock Market and teach‑
ers who were certified in USMDI.

As for a commodity exchange market, there should 
first of all talk about its agricultural segment. In partic‑
ular, in 2007 between the Department of exchange ac‑
tivity, National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine and the Agrarian Stock Exchange 
was signed a cooperation agreement for the provision of 
training and retraining of specialists of the stock market 
and opened a Training‑practical courses brokers on the 
basis of Educational‑scientific‑production laboratory ex‑
change activities. The trainees after their graduation re‑
ceived a certificate of the state sample on improvement 
of professional skills of brokers and the certificate of the 
established sample which provides the right to carry out 
practical activities on the organized exchange agrarian 
market of the country.

Relative to other segments of the stock market, then 
they have the issues of retraining and advanced training 
began to decide the participants of the stock market, both 
individually and within the framework of public associ‑
ations (associations). Moreover, these programs can be 

very varied as to timing and content. For example, the 
commodity exchange ‘Ukrainian energy exchange’, which 
is the authorized coal exchange has its own training cen‑
ter, which offers free training, which will take about two 
hours. And training centre of the Investment group ‘ART 
CAPITAL’, which provides the most complete range of 
financial products, has a range of training programs from 
free 45 minute to quite expensive, designed for 20 days.

We must say that this practice is traditional and for 
stock markets in developed countries. All major exchang‑
es have their own training centers, where training and 
retraining of those wishing to work on a particular stock 
market. As for the European educational space, as we 
have already noted above, this is the main direction of the 
exchange market of highly qualified specialists.

Another way of identifying potential participants for 
work in the stock market is a different kind of event or‑
ganized by professional participants of stock market sem‑
inars (webinars), round tables, presentations, contests. 
Virtually all serious participants of domestic stock mar‑
ket are the organizers of such events, because their suc‑
cess in the professional field is the result of their vision for 
the development of exchange areas in the future, where 
educational projects are one of the key places.

For example, we want to look to the “Ukrainian Stock 
Exchange” activities. It is the organizer or co‑organizer 
of several projects. In particular, was launched in 2012 
“Competition for young investors”. It was a contest for 
the stock trading that takes place between pupils of 
Ukrainian schools during the school year taught the pilot 
course “Financial literacy”. The competition “Best private 
investor” is the first Ukrainian stock exchange competi‑
tion among private investors. A feature of the competi‑
tion is the ability to quickly observe the results and im‑
plemented trading strategies of all participants. For those 
who are just learning this contest is a good opportunity to 
try their hand and learn from the positive experience of 
the leaders of the competition. “Exchange Universiade” is 
the championship of Internet trading among students of 
higher educational institutions of Ukraine. The aim of the 
project is to provide students with the opportunity to test 
and fix on the real exchange trading knowledge acquired 
in the University training program. The championship is 
attended by about seven dozen local schools that show 
interest of students in such events and exchange activities 
in General. By the way, despite a high level of self many 
participants of the championship, a serious methodologi‑
cal attitude to training within the context of University 
education still has an impact, because the command of the 
Department of Exchange Activity, National University of 
Life and Environmental Sciences of Ukraine was the only 
one that for the entire period of the Universiade were the 
best annually.
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The highest levels of training from the standpoint of 
classical education should be considered writing the the‑
sis and getting my degree. However such is the level of 
training is more appropriate not so much to experts of 
the stock market, how many people that they will be pre‑
pared. In this case one can talk about a scientific special‑
ty areas of Economics: world economy and international 
economic relations; economy and management of nation‑
al economy; economy and management of enterprises; 
money, Finance and credit. All of them are preparing 
their dissertations on issues of the stock market. Howev‑
er, there is a certain lack of resolution. The stock markets 
in passports specialties, which are designed to regulate 
areas of research, are represented quite well. So, specialty 
08.00.02 —  world economy and international econom‑
ic relations in his passport has item 11 —  “International 
Investment Portfolio and International Stock Market”. 
Specialty 08.00.08 —  Money, Finance and Credit, several 
points: 16 —  “Financial Market and its Segmentation, the 
tools and infrastructure of the securities market; portfolio 
investment; the state in financial markets”; 17 —  “stock 
market, stock exchange and stock exchange transac‑
tions”; 18 —  “hedging financial risks; market of derivative 
financial instruments”. As for the exchange commodity 
market, it is about him not talking at all. Therefore, the 
study of this problem, usually conducted from the per‑
spective of the study of exchanges as businesses (specialty 
08.00.04 —  Economy and management of enterprises), or 
from the standpoint of the value of the exchanges in the 
national economy (specialty 08.00.03 —  Economics and 
management of national economy), which does not quite 
meet the desired format of the research.

We have no doubt the scientific study of problems of 
the stock market allows the author of the thesis to become 
a highly qualified specialist in this field. However, firstly, 
such a method of training could not be viewed from the 
point of view of its mass use. Secondly, in domestic science 
and education traditionally, there is a negative tendency, 
when the author, having spent years studying one or an‑
other subject of study, after graduation, he moves on to 
other problems, thoughtlessly losing the knowledge and 
experience. This fully applies to the stock theme. Over the 
last ten years was protected by more than two dozen disser‑
tations on the topic of the stock market, as stock and com‑
modity. In this case, the names of the researchers, unfortu‑
nately, in the future do not become famous nor powerful 
scientific events, nor among the practitioners of the stock 
market. Such a situation gives grounds to state the unsatis‑
factory and at this level, the staffing exchange market.

Summary
Thus, summing up the work, we want to focus on a 

few main points. The importance of the stock markets 
in the world no doubt and declarative we can observe in 
Ukraine. A high level of importance naturally raises the 
appropriate standards and level of professionalism. How‑
ever, as shown by the analysis, in Ukraine, it is currently 
not formed a complete system of training specialists for 
work in the stock market, which determines the efficien‑
cy of its functioning. The state steps are situational and 
often a consequence more of a tactical lobbying than de‑
liberate strategic public policy. This level of training, in 
turn, poses increased challenges to the retraining, which 
usually involved the participants of the exchange market. 
Therefore, the General conclusion on the formation and 
staffing of the stock market in Ukraine, in our opinion, 
will be negative. In the article we showed that in this 
direction something is definitely being done, but on the 
general state of affairs is almost no effect.

Regarding the proposals to improve the situation, 
they will be as follows. In the preparation of the sectoral 
higher education standard for the newly created specialty 
“Entrepreneurship, trade and exchange activities” with 
educational qualification characteristics of specialist to 
include competence in the field of exchange activity. This 
will “legitimize” the curricula disciplines on exchange 
activities, which were highly selective and could be add‑
ed or withdrawn at the sole discretion of a‑level leaders 
in schools. Not to abandon educational and professional 
programs, as declared by the Ministry of education and 
science of Ukraine, since it is a fairly effective mecha‑
nism of maintenance of the state educational policy. On 
the basis of the 1.5‑year masters training in Ukraine, to 
highlight the third semester fully on production practic‑
es, aligning it with loans for the preparation of the final 
work. Self‑regulatory organizations claiming to represent 
certain segments of the stock market should be aware of 
their social responsibility for the situation in the domes‑
tic exchange market of the country and to intensify its 
activities towards the collaboration with the education‑
al establishments which prepare specialists of economic 
profile. The same applies to the educational institutions 
themselves, which are often too closed to outside influ‑
ences on their training program. In general, when devel‑
oping any normative legal acts aimed at development of 
the stock market, it is mandatory to include items relat‑
ing to training and retraining of specialists of the stock 
market.
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ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
БІРЖОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT THE MANAGEMENT SYSTEMS  
OF EXCHANGE ACTIVITIES

Анотація. В статті розглядаються теоретичні аспекти розвитку біржової діяльності в контексті еволюції управлін-
ських біржових систем, а  також вплив механізмів та інструментів управління на розвиток біржової діяльності. Дово-
диться, що на розвиток біржової діяльності критично впливають управлінські механізми. Проаналізовано еволюційний 
поступ біржових систем та продемонстровано, що їх розвиток тісно пов’язаний з удосконаленням систем управління. 
Оцінено роль теорії управління у розвитку біржової діяльності. Базуючись на класичних постулатах управлінської науки 
та адаптуючи їх, змодельовано взаємодію завдань, функції та управлінських рішень в системі управління розвитком 
біржової діяльності. Встановлено, що головний зміст управління біржовою діяльністю розкривається через вплив чин-
ників на систему ззовні і через діяльність самої системи. В цьому контексті пропонується здійснювати аналіз системи 
управління у площинах цільового управлінського впливу, організаційного порядку та самоорганізації. Досліджено сис-
теми управління розвитком біржової діяльності за організаційною структурою бірж та продемонстровано, що біржове 
управління суттєво видозмінилося: якщо спочатку воно базувалася на принципах саморегулювання і самоорганізації, 
то на сьогодні воно максимально залежать від зовнішнього впливу і тяжіє до укрупнення біржових структур. Оцінено 
вітчизняний досвід формування систем біржового управління. Встановлено, що через відсутність чітко визначених та та-
ких, що не суперечать одне одному, правових норм функціонування біржових структур, відкритим залишається питання 
становлення їх управлінських систем.

Ключові слова: біржа, біржова діяльність, теорія управління, управління розвитком, еволюційний розвиток, органі-
заційна структура

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты развития биржевой деятельности в контексте эво-
люции систем управления биржами, а также влияние механизмов и инструментов управления на развитие биржевой 
деятельности. Доказывается, что на развитие биржевой деятельности критически влияют управленческие механизмы. 
Проанализированы эволюционные изменения биржевых систем и показано, что их развитие тесно связано с совершен-
ствованием систем управления. Оценена роль теории управления в  развитии биржевой деятельности. Основываясь 
на классических постулатах управленческой науки и  адаптируя их, смоделировано взаимодействие задач, функции 
и управленческих решений в системе управления развитием биржевой деятельности. Установлено, что главный смысл 
управления биржевой деятельностью раскрывается через влияние факторов на систему извне и  из-за деятельности 
самой системы. В этом контексте предлагается осуществлять анализ системе управления в плоскостях целевого управ-
ленческого воздействия, организационного порядка и самоорганизации. Исследованы системы управления развитием 
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биржевой деятельности по организационной структуре бирж и показано, что биржевое управления существенно видо-
изменилось: если сначала оно базировалось только на принципах саморегулирования и самоорганизации, то сегодня 
оно максимально зависят от внешнего воздействия и тяготеет к укрупнению биржевых структур. Оценен отечественный 
опыт формирования систем биржевого управления. Установлено, что из-за отсутствия четко определенных и таких, ко-
торые не противоречат друг другу, правовых норм функционирования биржевых структур, открытым остается вопрос 
становления их управленческих систем.

Ключевые слова: биржа, биржевая деятельность, теория управления, управления развитием, эволюционное разви-
тие, организационная структура.

Summary. The article considers the theoretical aspects of exchange activities in the context of the evolution of exchanges 
management systems, and the impact of the mechanisms and management tools on the development of exchange activities. 
It is proved that development of exchange activity critically depend on management mechanisms. Analyzed the evolutionary 
progress of exchange systems and demonstrated that their development is linked with the improvement of management sys-
tems. Is evaluated the role of management theory in the development of exchange activities. Based on the classic postulates 
of management science and adapting them, is modeled the interaction of tasks, functions and management decisions in the of 
management system of development exchange activity. It is established that the main point of stock management is revealed 
through the influence of external factors on the system and due to internal activities of the system. In this context it invited 
to analyze management system in several segments: the target of managerial influence, organizational order and self-organi-
zation. Considered the management development system of exchange activity through organizational of exchanges and it is 
shown that exchange management significantly changed: by first it based itself only on the principles of self-regulation and 
self-organization, today it is maximally dependent on external influences with consolidation exchange institutions. Is investi-
gated the national experience of formation the management exchange system. Established that due the lack of clearly defined 
and those that do not contradict each other, the legal norms of functioning of exchange institution, the question of formation 
of their management systems remains open.

Key words: exchange, exchange activities, the theory of management, management development, evolutionary develop-
ment, organizational structure.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко‑
номіки необхідність забезпечення ефективного 

функціонування біржових відносин є одним із важ‑
ливих шляхів економічної стабільності. Біржова ді‑
яльність є ключовим економічним інструментом, що 
забезпечує прозорість і відкритість товарних ринків, 
конкуренцію й вільне пересування товарів і послуг. 
У країнах з розвиненими ринковими відносинами 
вона виконує широкий спектр економічних функції, 
як забезпечення ринкового ціноутворення, страхуван‑
ня цінових ризиків, трансферт товарних і фінансових 
потоків, стабілізація економіки тощо.

Біржова діяльність в Україні потребує глибокої тран‑
сформації, особливо на фоні євроінтеграційних намірів. 
Ці процеси ускладнені посиленням конкуренції та вихо‑
дом на вітчизняний ринок глобальних торгівельних ме‑
реж. Тому управління та стимуляція розвитку усіх еконо‑
мічних процесів, біржової діяльності зокрема, має стати 
однією з стратегічно важливих для національної еконо‑
міки. Проте обмеженість існуючих механізмів вирішення 
цих завдань зумовлює пошук моделей стимулювання 
цього розвитку, зокрема й через управлінські механізми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у становлення та розвиток теорії управління на 
сьогодні вже зробили тисячі науковців. Проте серед 

них, в контексті даного дослідження, варто виокреми‑
ти тих, праці яких спричинили фундаментальні зміни 
в науці управління. В плеяді зарубіжних управлінців 
варто виділити І. Ансоффа, М. Вебера, П. Друкера, 
В. Кноррінга, М. Мескона, Г. Мінцберга, Ф. Тейлора, 
А. Файоля. Серед вітчизняних та науковців ближньо‑
го зарубіжжя варто назвати таких вчених як Г. Ата‑
манчук, В. Балабанова, В. Василенко, О. Виханський, 
Д. Гвішіані, А. Мазаракі, Г. Одинцова, Г. Осовська, 
З. Румянцева, А. Семенчук, В. Соболєв, Ф. Хміль, 
А. Шегда, В. Янчевський та інші.

Особливої уваги заслуговують дослідження сис‑
тем управління розвитком. Пріоритетними, зокрема 
в контексті нашого дослідження, є праці А. Файоля, 
Ф. Тейлора, Й. Шумпетера, Т. Пітерса, Р. Уотермена, 
М. Портера, П. Друкера, Г. Мінтцберга, Л. Абалкіна, 
Г. Клейнера, Д. Львова та інших [1; 2; 5].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Власне, пошук оптимальних шляхів розвитку 
таких економічних систем як біржові, зумовлює мету 
даної статті, її актуальність, та викликає науковий ін‑
терес, оскільки відсутність досконалої управлінської 
моделі гальмує розвиток біржової діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кате‑
горійний апарат в теорії управління є різноплановим. 
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Терміни походять із галузей, які її формували —  кібер‑
нетики, психології тощо. Але їх безперешкодно можна 
застосувати до будь‑яких інших систем —  біологічних, 
технічних, економічних т. д.

Щоб максимально всебічно оцінити роль «управ‑
ління» у розвитку біржової діяльності, варто його роз‑
глядати як науку, тобто як сукупність різних предме‑
тів, суб’єктів, об’єктів, методів, принципів, механізмів, 
форм управління, які систематизовані в управлінські 
школи, концепції, підходи. Предметом науки управ‑
ління є технології і методи управління і тенденції 
розвитку його практик. Об’єктами управління мо‑
жуть бути як галузі (н‑д, торгівля) та територіальні 
спільності людей (область, місто), так і окремі стадії 
відтворення (постачання, збут), аспекти економічної 
діяльності (якість продукції, маркетинг), види ресур‑
сів (фінансові, людські), а також характеристики ви‑
робництва (ефективність, рівень зайнятості). Суб’єк‑
тами управління можуть виступати менеджер, рада 
директорів, міська рада, начальник відділу, а також 
будь‑які інші організаційні структури, що здійснюють 
управлінську дію на об’єкт управління [1, с. 102].

Відтак, сутність, зміст і завдання управління про‑
являються у функціях, тобто управління реалізуєть‑
ся через виконання ряду управлінських дій. Загалом, 
класична економічна наука до них відносить: плану‑
вання, організацію, розпорядження, координування, 
контроль, мотивацію, керівництво, дослідження, оцін‑
ку, прийняття рішень, підбір кваліфікованих фахівців, 
представництво, ведення переговорів, укладення угод 
тощо [5, с. 14]. Функції управління відповідно взає‑
мозалежні із завданнями і його результатами (управ‑
лінськими рішеннями), а саме: завдання вимагають 
виконання відповідних функцій, які зрештою реалі‑
зуються в конкретних рішеннях незалежно від сфери 
діяльності.

Відтак, адаптуючи постулати класичної управлін‑
ської науки, логічно змоделювати взаємодію завдань, 
функції та управлінських рішень в системі управлін‑
ня розвитком біржової діяльності (табл. 1). Завдан‑
ням системи управління розвитком біржової діяль‑
ності є стимулювання певних змін в управлінні його 
організаційно‑господарських структур, зокрема бірж 
(як організаторів торгів), клірингових організацій 

Таблиця 1
Взаємозв’язок завдань, функцій та управлінських рішень  

в системі управління розвитком біржової діяльності

Завдання Функції Рішення
Розробка концепції, 
стратегії та плану 
кількісного, якісного 
розвитку

Планування Розробка та затвердження концепції розвитку біржової діяльності та її елементів. 
Складання прогнозів і планів розвитку регіональних представництв бірж і спец. 
інститутів (клірингових, посередницьких, хедж‑фондів т. д.), їх функціональних 
обов’язків. Формування, затвердження цілісної стратегії розвитку, її впроваджен‑
ня. Вибір пріоритетних методів та підходів для аналізу.

Формування структу‑
ри управління

Організація Утворення організаційних та управлінських структур, розробка схем взаємозв’яз‑
ку між складовими елементами бірж (кліринговими, посередницькими, склад‑
ськими організаціями тощо) і впровадження спільної інформаційно‑технологічної 
площадки їх взаємодії. Розробка штатів, положень, інструкцій і т. п., їх діяльності.

Забезпечення стійко‑
сті, стабільності, збе‑
реження вже наявного 
стану упорядкованості 
у заданих параметрах

Регулювання Вивчення міжнародного досвіду розвинених біржових систем, залучення та адап‑
тація найкращого до умов вітчизняних біржових відносин. Розробка і затверджен‑
ня власних стандартів, директив, нормативів, інструктивних матеріалів, обов’язків, 
правил функціонування бірж в цілому та його спеціальних інститутів, порядків та 
правил біржового обслуговування (посередництво, кліринг, виконання угод, ін‑
формаційна прозорість та доступність, арбітражне урегулювання спорів т. д.)

Встановлення взаємо‑
зв’язків структурних 
елементів в системі 
біржової торгівлі.

Координу‑
вання

Затвердження графіків та режимів торгів, надання розрахунково‑клірингових по‑
слуг тощо, взаємодії біржового та позабіржового секторів, маневрування ресурса‑
ми у відповідності із передбаченими змінами, забезпечення єдності й узгодження 
дій усіх елементів системи (підрозділів, керівництва, спеціалістів)

Підтримання зацікав‑
леності у результатах 
праці. Створення 
механізмів мотивації 
біржової діяльності.

Стимулю‑
вання

Впровадження стимулюючих важелів: система маржі, комісійна винагорода, опці‑
онні премії, скидки, кредитні бонуси, програми диференціації ризиків т. д. Розши‑
рення лінійки біржових інструментів та їх впровадження. Активізація програм ін‑
дивідуального інвестора (рітейл‑інвестування). Диференціація стандартних умов 
біржових угод. Розширення номенклатури біржових товарів тощо.

Облік, кількісна і якіс‑
на оцінка стану справ. 
Перевірка рішень 
з розвитку суб’єктів 
біржової діяльності.

Контроль Розробка та впровадження програм моніторингу усіх систем (договірних, клірин‑
гово‑розрахункових, хеджування, складсько‑елеваторного господарства, виконан‑
ня біржових угод т. д.). Прийняття рішення за результатами моніторингу, переві‑
рок, ревізій, арбітражу спорів тощо.

* Авторська розробка



38

// Фінансово-кредитна і грошова політика //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

Cерія: «Економічні науки» // № 1 (1), 2017

(як організацій з надання розрахунково‑клірингових 
послуг та системи біржового ризик‑менеджменту), 
брокерських фірм (як організацій посередницьких 
і консультативних послуг), саморегулюючих біржо‑
вих організацій (як організацій із регулювання біржо‑
вої діяльності безпосередньо на рівні учасників біржо‑
вої діяльності) тощо.

Головний зміст управління біржовою діяльністю 
розкривається в двох принципових аспектах: через 
вплив певних чинників на систему ззовні і через ді‑
яльність самої системи. Аналіз управління передбачає 
розгляд його у трьох площинах, що важливо для впо‑
рядкування біржової діяльності [2]:

 – цільовий управлінський вплив (н‑д, примус, сти‑
мулювання, координація);

 – організаційний порядок (система норм і правил, 
структура організації);

 – самоорганізація (спонтанне регулювання, саморе‑
гулювання).
Цільовий управлінський вплив варто розуміти як 

постановку цілей і механізми їх досягнення. Реалізу‑
вати цілі можна за рахунок внутрішніх ресурсів через 
саморегулювання і зовнішній вплив (н‑д, державне 
регулювання).

Під організаційним порядком розуміємо набір 
сформованих норм, зв’язків, форм тощо у вже функці‑
онуючій системі управління.

Самоорганізація є природнім процесом систем і пе‑
редбачає внутрішню взаємодію їх елементів без зо‑
внішнього впливу.

Зупинимося на аналізі організаційного порядку 
системи управління розвитком біржової діяльності як 
базової умови функціонування системи управління. 
Він можливий тільки в межах певної біржової органі‑
зації управління: не має організації —  не має й управ‑
ління.

В цілому під «організацією» розуміють різні ас‑
пекти, зокрема: об’єднання людей (н‑д, підприємства, 
органи влади); розподіл функцій; сукупність норм, 
інститутів регулювання; сукупність правил і норм по‑
ведінки, звичаї тощо. Тобто управління повинне від‑
буватися в рамках певної організаційної структури: 
на рівні конкретних організацій (підприємств, галу‑
зей, ринків т. д.). Вважаємо, що в контексті побудови 
системи управління розвитком біржової діяльності, 
організаційна структура управління —  є основою цієї 
системи і є, кількісно, сукупністю структурних еле‑
ментів, та якісно, формою, в межах якої відбувають‑
ся зміни і зріють передумови для переходу системи 
в нову якість.

В контексті вивчення систем управління розвит‑
ком біржової діяльності їх варто оцінювати за орга‑
нізаційною структурою бірж, оскільки біржова ді‑

яльність на 90% сконцентрована на них. (Решта —  це 
позабіржова торгівля і позабіржова діяльність, яка ча‑
сто регулюються особливими нормами.)

Біржова діяльність еволюціонувала від періоду 
функціонування перших бірж до надскладних гібрид‑
них структур зі складним управлінським механізмом, 
що пов’язує десятки й сотні організацій простішої 
форми. Як найбільш типові та реально відображаючі 
існуючі моделі управління є дві реальні організацій‑
ні структури управління біржами: —  найпростіші —  
типові моделі для нерозвинених біржових відносин 
та вітчизняної біржової системи (Рис. 2); —  модерні 
(найсучасніші) —  типові моделі управління біржа‑
ми у більшості країн розвинених біржових відносин 
(Рис. 3). Детальний аналіз діючих управлінських 
біржових систем показав, що природа управління 
суттєво змінилася: якщо спочатку вона базувалася, 
фактично, тільки на принципах саморегулювання і са‑
моорганізації, то на сьогодні біржові структури мак‑
симально залежать від зовнішнього впливу і тяжіють 
до універсалізації, інтеграції та укрупнення біржових 
структур. Узагальнено процес еволюції систем управ‑
ління біржовою діяльністю можна схематично подати 
в наступному вигляді (рис. 1).

Рис. 1. Еволюційний розвиток систем біржового 
управління (*Авторська розробка)

Отже, система управління біржовою діяльністю 
змінювалися від:

 – управління біржами, які навіть не були юридично 
зареєстрованими організаційними структурами, 
а були місцем обміну або простим аукціоном, неве‑
ликими періодичними зібраннями покупців і про‑
давців реального товару;

 – через управління біржами, що функціонували як 
одна господарська структура —  організоване, юри‑
дично оформлене, регулярне зібрання покупців 
і продавців в певному місці з метою укладення бір‑
жових угод за певними правилами;

 – до управління біржами, що діють як сукупність гос‑
подарських структур і є юридично оформленими 
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об’єднаннями юридичних і фізичних осіб, органі‑
заціями з концентрації, перерозподілу і оптового 
продажу товарно‑фінансових капіталів з широким 
колом регулятивних повноважень і інформацій‑
но‑технічних послуг. Функціонують як об’єднання 
компаній.
Вітчизняні біржі і їх діяльність знаходяться в сег‑

менті простого управління, де організаційна структура 
управління передбачає наявність керівних підрозділів 
(зборів акціонерів та ради директорів) та підрозділів 
підпорядкування в межах однієї юридичної організа‑
ції, що є не що інше як простий менеджмент.

Управління сучасними біржами —  це управління 
мегахолдингами, структурні елементи яких незалежні 
одне від одного, суверенні господарюючі суб’єкти, що 
зберігають монополію в своїх країнах, але з єдиним 
центром управління в штаб‑квартирі. (Н‑д, Міжкон‑
тинентальна біржа (Intercontinental Exchange Group) 
є групою з 11 бірж, 7 клірингових центрів, репозиторії 
та ін.; надає послуги в укладенні біржових і небіржо‑
вих угод, клірингу, гарантування, кредитування т. д.).

Але для означення розвитку біржової діяльності як 
керованої системи її варто розглядати не тільки через 
призму організаційних аспектів, але й правових кате‑
горій, адже тільки правова ідентифікація організації 
дає можливість визначитися із формою управління. 
Іншими словами для формування функцій суб’єкта 
господарювання важливим є визначення організацій‑
но‑правової форми як такої організаційно‑правової 
системи, що дозволяє забезпечувати прийняття кон‑
кретних управлінських рішень. Тобто, ключову роль 
у формуванні управлінської системи економічного 
суб’єкта господарювання ми надаємо юридичним ас‑
пектам. Власне, ми ґрунтуємось на думці, що тільки за 
допомогою права можливо узгодити та збалансувати 
інтереси різних економічних суб’єктів. Як вказував 
відомий американський інституціоналіст Дж. Комонс 
у праці «Інституційна економіка» у 1924 р., що зба‑
лансувати фінансово‑економічні інтереси інститутів 
колективної дії, таких як держава, холдинг, акціонер‑
не товариство тощо, можна тільки через використання 
юридичних норм [7].

Прикладом залежності побудови певної управ‑
лінської системи від правових чинників, служать то‑
варні біржі розвиненого світу. Зокрема, такі біржі, як 
Нью‑Йоркська бавовняна біржа чи Chicago Board of 
Trade еволюціонували від не корпоративних юридич‑

них осіб до корпорацій, які відрізняються від фондових 
тим, що останні, як правило, є добровільними об’єд‑
наннями. Правова відмінність між ними зумовлює 
форму управління біржами, спосіб саморегулювання 
і рівень залежність від зовнішніх регуляторів. Кор‑
порація є суб’єктом безпосереднього регулювання та 
контролю з боку держави і отримує свої повноваження 
прямо за законом про корпорації, в той час як добро‑
вільне об’єднання, хоч і відповідальне перед загальним 
законодавчим органом, проте не отримує свої повно‑
важення безпосередньо від держави і тому не підлягає 
прямому контролю. Подібні тенденції спостерігаються 
у більшості країн, навіть у Молдові, Росії, Білорусії.

В Україні статус товарних бірж не визначений. 
Організаційно‑правові форми бірж законом не вста‑
новлено. Згідно ст. 279 ГК вони є особливим суб’єк‑
том господарювання, що надає послуги в укладанні 
біржових угод, виявленні попиту та пропозицій на 
товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг 
і сприяє пов’язаних з ним торгівельних операцій [3]. 
Біржі просто створюються у формі господарських 
товариств, позиціонуючи себе безприбутковими ор‑
ганізаціями, що вже є суперечливим. А у КВЕД‑2010 
біржа й досі матеріальне виробництво, діяльність якої 
є посередництво з купівлі‑продажу СГП, що теж є не 
вірним [4; 6].

Тому, оскільки чітко визначених та таких, що не 
суперечать одне одному, правових норм функціону‑
вання біржових структур досі не існує, то й відкритим 
залишається питання становлення їх управлінських 
систем.

Висновки та подальші дослідження. Таким чином, 
узагальнюючи все вище, вважаємо, що на розвиток 
біржової діяльності критично впливають управлін‑
ські механізми. Еволюційний поступ біржових систем 
демонструє, що їх розвиток тісно пов’язаний з удо‑
сконаленням систем управління: чим розвиненішою 
є біржова торгівля, тим складнішою виявляється си‑
стема управління структурами, що провадять біржову 
діяльність.

Управління, в контексті процесів розвитку біржо‑
вої діяльності, виступає каталізатором безперервного 
динамічного процесу стимулювання її переходу на 
якісно новий рівень на основі тактичних і стратегіч‑
них цілей, шляхом розширення управлінських функ‑
цій її структурних елементів щодо прийняття кон‑
кретних рішень і їх виконання.
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ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СИНЕРГІЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ  
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИНЕРГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ

ACCOUNTING INFORMATION-ANALYTICAL SYNERGY  
MANAGEMENT OF ECONOMIC POWER

Анотація. Стаття присвячена дослідженню обліково-інформаційної синергії аналітичного процесу управління еконо-
мічною потужністю сільськогосподарських підприємств, функціонування обліково-аналітичного процесу, яке направле-
но на досягнення певних цілей, ініційовано імперативом задоволення інтересів зацікавлених користувачів обліково-а-
налітичної інформації та направлено на досягнення конкретних цілей, ідентифікація яких представляє досить непросту 
наукову проблему. Процеси управління притаманні обліково-аналітичного процесу з позицій подвійності: з одного боку, 
він знаходиться в деякій залежності від керуючих рішень, а з іншого —  сам є джерелом необхідної інформації для прий-
няття управлінських рішень.

Ефективність системи управління економічною потужністю залежить від її здатності швидко адаптуватися до вимог 
глобального економічного середовища. У таких умовах закономірним є зростання ролі обліково —  аналітичного забез-
печення господарської діяльності, що має слугувати якісною основою для прийняття рішень та надавати можливість 
вирішувати існуючі проблеми розвитку господарюючих суб’єктів аграрного ринку у режимі реального часу. Це зумовлює 
виникнення нових завдань бухгалтерського обліку та економічного аналізу, що полягають у орієнтованості їх результа-
тів на сучасні потреби менеджменту з метою зростання його якості.

Віддаючи належне існуючим науковим доробкам, слід відмітити, що ряд проблем теоретичного та практичного ха-
рактеру потребують подальшого дослідження. Зокрема, якісне оновлення процесів управління економічною потужністю 
агропромислових підприємств з метою підвищення їх ефективності в сучасних економічних умовах вимагає удоско-
налення облікового відображення та аналітичної обробки інформації щодо екологічної діяльності суб’єктів господарю-
вання у  відповідності до потреб менеджменту, а  також зумовлює необхідність обґрунтування обліково-аналітичного 
забезпечення процесів управління.

Ключові слова: обліково-аналітична система, економічна потужність, система, управління.

Аннотация. Статья посвящена исследованию учетно-информационной синергии аналитического процесса управ-
ления экономической мощи сельскохозяйственных предприятий, функционирование учетно-аналитического процесса, 
которое направлено на достижение определенных целей, инициировано императивом удовлетворения интересов заин-
тересованных пользователей учетно-аналитической информации и направлено на достижение конкретных целей, иден-
тификация которых представляет довольно непростую научную проблему. Процессы управления присущи учетно-анали-
тического процесса с позиций двойственности: с одной стороны, он находится в некоторой зависимости от управляющих 
решений, а с другой —  сам является источником необходимой информации для принятия управленческих решений.

Эффективность системы управления экономической мощи зависит от ее способности быстро адаптироваться к 
требованиям глобальной экономической среды. В таких условиях закономерным является возрастание роли учетно- 
аналитического обеспечения хозяйственной деятельности, должна служить качественной основой для принятия 
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решений и предоставлять возможность решать существующие проблемы развития хозяйствующих субъектов аграрного 
рынка в режиме реального времени. Это обусловливает возникновение новых задач бухгалтерского учета и экономи-
ческого анализа, состоящие в ориентированности их результатов на современные потребности менеджмента с целью 
роста его качества.

Отдавая должное существующим научным доработкам, следует отметить, что ряд проблем теоретического и прак-
тического характера требуют дальнейшего исследования. В частности, качественное обновление процессов управления 
экономической мощи агропромышленных предприятий с целью повышения их эффективности в современных экономи-
ческих условиях требует совершенствования учетной отображения и аналитической обработки информации по эколо-
гической деятельности субъектов хозяйствования в соответствии с потребностями менеджмента, а также обусловлива-
ет необходимость обоснования учетно-аналитического обеспечения процессов управления.

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, экономическая мощь, система, управление.

Summary. The article investigates accounting and information synergy analytical process control economic power farms 
functioning accounting and analytical process, which is aimed at achieving certain goals, initiated imperative meet the inte-
rests of interested users of accounting and analytical information and directed at specific targets, identifying which represents 
quite difficult scientific problem. Management processes inherent in accounting and analytical process from the standpoint of 
duality: on the one hand, it is based on some control solutions, on the other —  he is the source of the information required for 
decision-making.

The effectiveness of management economic power depends on its ability to quickly adapt to the demands of the global 
economic environment. In such circumstances, the logical is the growing role of accounting —  analytical providing of economic 
activity that should serve as a quality basis for decision-making and provide the opportunity to solve the existing problems of 
economic development of the agricultural market in real time. This leads to the emergence of new problems accounting and 
economic analysis covering the results of their orientation to modern requirements management to increase its quality.

While acknowledging the existing scientific work, it should be noted that a number of problems of theoretical and practical 
need further study. In particular, high-quality update management processes economic power of agricultural enterprises to 
improve their efficiency in the current economic environment requires improving your display and analytical processing of infor-
mation on environmental business entities to meet the needs of management, also for the study of accounting and analytical 
support management processes.

Key words: accounting and analytical system, economic power, system management.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні вектори 
розвитку України, активізація процесів глоба‑

лізації та інтернаціоналізації господарського життя, 
посилення міжнародної конкурентної боротьби, що 
виступають головними детермінантами функціону‑
вання економічного простору України, висувають 
нові вимоги перед управлінцями агропромислових 
підприємств, які пов’язані з адаптацією інструментів 
та методів менеджменту до сучасних умов ведення 
бізнесу, необхідність удосконалення теорії, організа‑
ції та методики здійснення обліково‑аналітичних про‑
цесів задля забезпечення вимірювання, відображення, 
оптимізації впливу усіх фактів господарського життя 
на економічну потужність, у тому числі екологічної 
діяльності, що сьогодні сприяє появі додаткових пере‑
ваг та підвищує інвестиційну привабливість сільсько‑
господарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре‑
тичні та практичні аспекти обліково‑аналітичного 
забезпечення управління сільськогосподарських під‑
приємств знайшли відображення у працях Р. Ф. Бру‑
ханського, Ф. Ф. Бутинця, І. В. Замули, Л. В. Гуцален‑

ко, В. А. Дерія, І. К. Дрозд, В. М. Жука, Г. Г. Кірейцева, 
А. І. Ковальова, М. М. Коцупатрого, М. В. Кужельного, 
В. Б. Моссаковського, Н. О. Лоханової, У. О. Марчук, 
Є. В. Мниха, Л. В. Німчинова, М. Ф. Огійчука, П. Т. Саб‑
лука, В. К. Савчука, М. А. Проданчука, В. В. Сопка, 
В. Г. Швеця, В. О. Шевчука, О. Г. Шпикуляка, О. Г. Ян‑
кового а також зарубіжних вчених і практиків: В. М. Ба‑
утина, Р. Каплана, Д. Колдуела, Е. Г. Ногалеса та ін.

Тому метою статті є дослідження обліково‑інфор‑
маційної синергії аналітичного процесу управління 
економічною потужністю сільськогосподарських під‑
приємств.

В управлінській діяльності підприємств важливу 
роль відіграє бухгалтерський облік. Його значення 
підвищується при реформуванні в відповідно до між‑
народних стандартів фінансової звітності. В ринкової 
економіки бухгалтер є не тільки рахівником, фіксую‑
чим події господарського життя, але і фахівцем, здат‑
ним як зрозуміти і оцінити будь‑які явища, так і пе‑
редбачити їх, запропонувати шляхи розвитку подій.

Бухгалтерська обліково‑аналітична система є од‑
нією з складових загальної системи, вона базується 
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тільки на бухгалтерській інформації і здійснюється 
працівниками бухгалтерії, її суть полягає в об’єднанні 
облікових і аналітичних операцій в один процес, про‑
ведення оперативного мікроаналізу, безперервність 
цього процесу і використання його результатів при ви‑
робленні рекомендацій для прийняття управлінських 
рішень. При цьому загальна методологія і нормативи 
обліку і аналізу зберігаються і удосконалюються для 
раціонального використання в єдиній обліково‑аналі‑
тичній системі.

Поняття «система» було знайоме вже в давнину, 
коло значень цього поняття в грецькій мові досить 
великий: поєднання, організм, пристрій, організація, 
союз, лад, керівний орган, також це поняття просте‑
жується у Аристотеля.

Деякі ідеї, що лежать в основі загальної теорії сис‑
тем зустрічаються вже у Гегеля [1]. Наступний ща‑
бель у вивченні системності як самостійного предмета 
пов’язана з ім’ям А. А. Богданова. З 1911 по 1925 рр. 
вийшли три томи книги «Загальна організаційна на‑
ука (тектология)» [2]. Богданову належить ідея про 
те, що всі існуючі об’єкти і процеси мають певну сту‑
пінь, рівень організованості. Усі явища розглядаються 
як безперервні процеси організації та дезорганізації. 
Богданову належить найцінніше відкриття, що рівень 
організації тим вище, чим сильніше властивості ціло‑
го відрізняються від простої суми властивостей його 
частин. Особливістю Тектології Богданова є те, що ос‑
новна увага приділяється закономірностям розвитку 
організації, розгляду співвідношень стійкого і мінли‑
вого, значенням зворотних зв’язків, обліку власних 
цілей організації, ролі відкритих систем. Він підкрес‑
лював ролі моделювання і математики як потенційних 
методів вирішення завдань Тектології [2].

Масове засвоєння системних понять, громадське 
усвідомлення системності світу, суспільства і люд‑
ської діяльності почалося з 1948р., коли американ‑
ський математик Н. Вінер опублікував книгу під 
назвою «Кібернетика». Спочатку він визначив кібер‑
нетику як «науку про управлінні і зв’язку в тварин 
і машинах». таке визначення сформувалося у Вінера, 
завдяки його особливому інтересу до аналогій проце‑
сів в живих організмах і машинах, однак воно неви‑
правдано звужує сферу докладання кібернетики. Вже 
в наступній книзі «Кібернетика і суспільство» Н. Ві‑
нер аналізує з позицій кібернетики процеси, що відбу‑
ваються в суспільстві [6].

З кібернетикою Вінера пов’язані такі просування, 
як типізація моделей систем, виявлення особливого 
значення зворотних зв’язків в системі, підкреслення 
принципу оптимальності в управлінні і синтезі сис‑
тем, усвідомлення інформації як загального властиво‑
сті матерії і можливості її кількісного опису, розвиток 

методології моделювання взагалі і, особливо ідеї мате‑
матичного експерименту за допомогою ЕОМ.

Паралельно, і як би незалежно, від кібернетики 
проводився ще один підхід до науки про системи —  
загальна теорія систем, ідея побудови теорії, прикла‑
деної до систем будь‑якої природи, була висунута ав‑
стрійським біологом Л. Берталанфі. Один із шляхів 
реалізації цієї ідеї Л. Берталанфі бачив в тому, щоб 
відшукувати структурний подібність законів, уста‑
новленних в різних дисциплінах, і, узагальнюючи їх, 
виводити загальносистемні закономірності. Одним 
з найважливіших досягнень Берталанфи вважається 
введення ним поняття відкритої системи. На відміну 
від вінеровского підходу, де вивчаються внутрішньо‑
системні зворотні зв’язки, а функціонування систем 
розглядається просто як відгук на зовнішній вплив, 
Берталанфи підкреслює особливе значення обміну 
речовиною, енергією та інформацією (негентропії) 
з відкритим середовищем [1].

Негентропії в обліково‑аналітичній системі по‑
лягає в ролі і значенні обліку, аналізу та аудиту для 
системи управління, для всієї господарської діяль‑
ності. Це проявляється і в забезпеченні інформацією 
для управління підприємством і існуванням зворот‑
ного зв’язку в процесі управління, а також взаємодією 
з суспільством в цілому.

Про реальний об’єкт говорять як про систему, коли 
його розглядають з позицій властивих йому зовнішніх 
і внутрішніх зв’язків.

Центральною концепцією теорії систем, кіберне‑
тики, системного аналізу, всієї системології є понят‑
тя системи. Тому дуже багато авторів аналізували це 
поняття, розвивали визначення системи до різного 
ступеня формалізації. У загальному випадку під сис‑
темою розуміють сукупність взаємопов’язаних і до‑
цільно взаємодіючих елементів.

Наприклад, ван Гиг [1] дає досить коротке визна‑
чення: «Система —  сукупність або безліч пов’язаних 
між собою елементів.» Радянський енциклопедичний 
словник дає наступне визначення: система (від грец. 
systema —  ціле, складене з частин; з’єднання) —  це без‑
ліч елементів, що знаходяться в відносинах і зв’язках 
один з одним, утворюють певну цілісність, єдність.

Виділяється визначення Акоффа і Емері: «Систе‑
ма —  безліч взаємопов’язаних елементів, кожен з яких 
пов’язаний прямо або побічно з кожним іншим еле‑
ментом, а два будь‑які підмножини цього множини не 
можуть бути незалежними» [2].

Системний аналіз як метод дослідження вимагає 
подання об’єкта в формі системи. Форма кібернетич‑
ної системи передбачає доцільність функціонування 
об’єкта, що досягається при посередництві інформа‑
ційного процесу управління (регулювання).
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Функціонування обліково‑аналітичного процесу 
направлено на досягнення певних цілей. Воно ініці‑
йовано імперативом задоволення інтересів зацікав‑
лених користувачів обліково‑аналітичної інформації 
та направлено на досягнення конкретних цілей, іден‑
тифікація яких представляє досить непросту наукову 
проблему. Процеси управління притаманні обліко‑
во‑аналітичного процесу з позицій подвійності: з од‑
ного боку, він знаходиться в деякій залежності від ке‑
руючих рішень, а з іншого —  сам є джерелом необхідної 
інформації для прийняття управлінських рішень.

Для визначення обліково‑аналітичної системи, 
певні аспекти форми і змісту об’єкта необхідно про‑
аналізувати поняття централізованої, децентралізова‑
ної і частково децентралізованої системи.

У централізованій системі процеси управління реа‑
лізують єдину мету. Структура системи повинна забез‑
печувати незалежність її поведінки від інших цілей. Де‑
централізована система передбачає процеси управління, 
незалежно реалізують цілі, властиві підсистем. При цьому, 
можлива ситуація, коли реалізація цілей одою підсистеми 
обмежує можливості реалізації цілей інших підсистем.

У децентралізованій системі регулятор кожної 
підсистеми контролює тільки стан цієї підсистеми. 
Частково децентралізована система аналогічна децен‑
тралізованої щодо множинності цілей, але при цьому 
регулятори деяких підсистем в змозі контролювати 
деякі (не всі) змінні стану інших підсистем, свобода 
яких в реалізації їх цілей виявляється обмеженою. 
Підсистеми децентралізованих і частково децентралі‑
зованих систем називаються елементарними система‑
ми, які можуть бути централізованими або децентра‑
лізованими (повністю або частково).

Обліково‑аналітичний процес більш за все відпові‑
дає моделі частково децентралізованої системи. В да‑
ний час бухгалтерський облік, аналіз і аудит є само‑
стійними, спеціалізованими економічними науками. 
Кожна з них має свій предмет і методи дослідження, 
практичне застосування. Останнім часом відбуваєть‑
ся все більший поділ бухгалтерського обліку на фінан‑
совий, управлінський і податковий. Це закономірно, 
так як спеціалізація наук дозволить поглиблювати їх 
і диференціювати на своїй специфічній сфері. Разом 
з тим, будучи самостійними сегментами прикладної 
економічної науки, вони тісно взаємопов’язані і мають 
єдину кінцеву спрямованість —  сприяти виробленню 
управлінських рішень, що забезпечують підвищення 
ефективності економіки та успішне втілення в життя 
рішень виникаючих актуальних проблем.

Таким чином, обліково‑аналітична система —  це 
повністю або частково децентралізована система, еле‑
ментарні системи якої здійснюють собою збір, оброб‑
ку та оцінку всіх видів інформації, споживаної для 
прийняття управлінських рішень на мікро‑ та макро‑
рівнях.

Обліково‑аналітичну систему (ОАС) можна роз‑
глядати у вузькому і широкому сенсі. З одного боку —  
це ОАС конкретного підприємства, яка залежить не 
тільки від структури системи як такої, а й від специ‑
фіки діяльності підприємства. З іншого —  це ОАС 
в широкому сенсі, яка абстрагується від підприємства, 
формуючи принципи і методи, універсальні для різ‑
них суб’єктів.

Обліково‑аналітична система має свій предмет 
і об’єкт дослідження. Поняття суб’єкт походить від 
латинського «subjectus» —  лежить внизу («Sub» —  під 

латинського «objicio» - кидаю вперед, протиставляю. Об'єкт не просто тотожний 

об'єктивної реальності, а виступає в якості взаємодіє з суб'єктом її частини. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Принципова схема взаємодії елементів обліково - аналітичної 

системи (ОАС) 

   Об'єктом ОАС є конкретний господарюючий суб'єкт. Обліково-аналітична 

система базується на бухгалтерській інформації, що включає оперативні дані, 

використання для економічного аналізу статистичної, технічної, соціальної та 

інших видів інформації. 

Вперше обліково-аналітична система описується в середині 90-х років 

авторами Л.В. Поповою і І.П. Ульяновим [6]. З тих пір всі складові системи 

досліджуються у взаємозв'язку і взаємообумовлений. Однак, змінюється 

суспільство, змінюється характер зв'язків в ньому, Україна проходить 

трансформаційний етап і вступає в посттрансформаційну економіку. Модель 

ОАС необхідно адаптувати до змін, що відбуваються.        

         На представленій схемі (рис. 2) показані елементи, складові обліково-

аналітичну систему. Точка А являє вихідну інформаційну базу ОАС, тобто бізнес 

або господарську діяльність підприємства. Пряма АВ - підсистема 

бухгалтерського обліку та звітності, що поєднує фінансовий, управлінський і 
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і «jacio» —  кидаю, кладу підставу). Воно позначає носія 
познанія і предметно‑практичної діяльності (індивідів, 
соціальних груп, державних і політичних інститутів).

Суб’єктом ОАС є сукупність процесів господарю‑
ючого суб’єкта, що підлягають обліково‑аналітичної 
обробки. Поняття об’єкт походить від латинського 
«objicio» —  кидаю вперед, протиставляю. Об’єкт не 
просто тотожний об’єктивної реальності, а виступає 
в якості взаємодіє з суб’єктом її частини.

Об’єктом ОАС є конкретний господарюючий 
суб’єкт. Обліково‑аналітична система базується на 
бухгалтерській інформації, що включає оперативні 
дані, використання для економічного аналізу статис‑
тичної, технічної, соціальної та інших видів інформації.

Вперше обліково‑аналітична система описуєть‑
ся в середині 90‑х років авторами Л. В. Поповою і 
І. П. Ульяновим [6]. З тих пір всі складові системи до‑
сліджуються у взаємозв’язку і взаємообумовлений. Од‑
нак, змінюється суспільство, змінюється характер зв’яз‑
ків в ньому, Україна проходить трансформаційний етап 
і вступає в посттрансформаційну економіку. Модель 
ОАС необхідно адаптувати до змін, що відбуваються.

На представленій схемі (рис. 2) показані елементи, 
складові обліково‑аналітичну систему. Точка А являє 
вихідну інформаційну базу ОАС, тобто бізнес або гос‑
подарську діяльність підприємства. Пряма АВ —  під‑
система бухгалтерського обліку та звітності, що поєд‑
нує фінансовий, управлінський і податковий облік. 
Вона є базовою підсистемою, так як в ній формується 
інформація, використовувана в тій чи іншій формі ін‑
шими підсистемами ОАС.

Пряма АС —  аналіз господарської діяльності, пред‑
ставлений компонентами:

фінансовий аналіз (традиційний варіант), управ‑
лінський аналіз (Контролінг), податковий аналіз 
(що виділяється в окрему категорію на підставі по‑
даткового обліку). Пряма AD представляє підсистему 
аудиту внутрішнього і зовнішнього.

Площина ABED, що представляє поєднання облі‑
ково‑звітної та аудиторської підсистем характеризує 
поточний контроль за станом обліково‑аналітичного 
процесу і господарюючого суб’єкта.

Площина ABGC, в якій поєднуються обліко‑
во‑звітна та аналітична підсистеми є поточне регулю‑
вання і планування діяльності суб’єкта.

Площина ACFD —  поєднання аналітичної та ау‑
диторської підсистем найменш розвинена в даний 
час, хоча, на нашу думку, вона може посилювати кон‑
трольні і регулюючі властивості попередніх площин.

Утворений в графічному поданні моделі ОАС куб 
з вершиною в точці Н представляє процес прийняття 
управлінських рішень на основі інформації підсистем 
обліково‑аналітичної системи.

По‑друге, ОАС по суті є інформаційною системою. 
Таким чином, елементарні системи УАС можуть бути 
виражені в вигляді матриць: В —  (b

km); С —  (сКТ); D —  
(dkm). Кожна з яких складається з чотирьох складових —  
фінансової, управлінської, статистичної податкової.

Згідно з дослідженнями ОАС [6] обліково‑звітна 
система підрозділяється на чотири категорії —  фі‑
нансовий, управлінський, статистичний і податковий 
облік. Аналогічно підрозділяється система аналізу 
в ОАС. Елементарну систему аудиту в попередніх 
дослідженнях підрозділяли на внутрішній і зов‑
нішній аудит, однак в сучасних умовах цілі й по‑
треби аудиторську діяльність дещо видозмінилися. 

податковий облік. Вона є базовою підсистемою, так як в ній формується 

інформація, використовувана в тій чи іншій формі іншими підсистемами ОАС.       

 
        Рис. 2. Принципова схема обліково-аналітичної системи 

 Пряма АС - аналіз господарської діяльності, представлений компонентами: 

фінансовий аналіз (традиційний варіант), управлінський аналіз (Контролінг), 

податковий аналіз (що виділяється в окрему категорію на підставі податкового 
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підсистеми є поточне регулювання і планування діяльності суб'єкта. 
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Зацікавленим користувачам часто недостатньо для 
прийняття рішень тільки зовнішнього аудиторського 
звіту, зростає роль аудиторів у підготовці та підтвер‑
дженні достовірності податкових розрахунків, відсто‑
юванні позицій господарських суб’єктів у податкових 
суперечках. У зв’язку з цим пропонуємо поділяти ау‑
диторську підсистему на фінансовий, управлінський 
і податковий аудит.

Висновки та пропозиції. На основі даних ОАС 
здійснюється управління конкретним підприємством. 
Однак обліково‑аналітична інформація може бути ви‑
користана і для аналітичних і управлінських цілей на 
рівні держави, в зв’язку з чим постає завдання виро‑
блення необхідної інформаційної бази, що формуєть‑
ся в статистичному обліку відповідно з принципами 
та методами ОАС.

Література

1. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сборник нерево‑

дов. — М,: Прогресс, 1969. —  С. 23–82.

2. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. —  М.: Изд‑во «Финансы», 2003 — 496 с.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996‑XIV [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.cgi?nreg=996‑14&myid=4

4. Краєвський В. М. Об’єднання облікових систем як передумова визначення «трьохвимірної вартості»: збірник праць 

всеукраїнської науково‑практичної конференції [«Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту 

в Україні»] / В. М. Краєвський / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. —  Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. — 439 с. —  С. 177–179.

5. Краєвський В. М. Облік аграрного потенціалу національного багатства: монографія [Текст]: —  К.: видавництво «Вік 

принт», 2015. — 440 с.

6. О. Н. Винер. Кибернетика. —  М: Наука, 1983.

7. Податковий кодекс України (зі змінами) від 02.12.2010 № 2755‑VІ [Електронний ресурс] —  Режим доступу: http: //

zakoзвітний4.rada.gov.Ua/laws/show/2755‑17/page

8. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвер‑

джене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: http://zakon.

rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.cgi?nreg=z0391‑99

9. Ульянов И. П., Попова Л. В. Бухучет. Пособие для бухгалтера и менеджера. —  М.: Изд‑во «Бизнес‑информ» —  1999. — 292 с.

10. Інформаційно‑аналітичний процес: праксеологічний підхід / [Савчук В. К., Костенко О. М., Краєвський В. М.]; за заг. 

ред. В. К. Савчука. —  К.: видавництво «Вік Принт», 2013. — 204 с.

References

1. L. Bertalanffy (1969) General systems theory: CRITICAL overview [Global Studies in the theory of systems: collections of 

nerevodov], Moscow, Russia.

2. Bogdanov A. (2003) Tectology: Universal Organizational Science. Publishing House «Finance», Moscow, Russia.

3. The Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» dated 16.07.99r.№ 996‑XIV [electronic resource] 

Access: http: //zakon1.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main. cgi? nreg = 996‑14 & myid = 4

4. Krajewski V. (2009) Union accounting systems as a prerequisite for the definition of «cost of three‑dimensional», Proceedings 

of the All‑Ukrainian Scientific Conference [«Current state and prospects of state control and audit in Ukraine»] / V. Krajewski / 

Kyiv National Taras Shevchenko. —  Kyiv: CUP «Kyiv University».

5. V. Krajewski (2015) Accounting agricultural potential national wealth: monograph, Publishing House «Vik print», Kyiv, 

Ukraine.

6. O. Vyner (1983) Kybernetyka, Moscow, Russia.

7. Tax Code of Ukraine (as amended) of 02.12.2010 number 2755‑VI [electronic resource] —  Access: http: //zakozvitnyy4.rada.

gov.Ua/laws/show/2755‑17/page

8. National provisions (standard) accounting 1 «General Requirements for Financial Reporting», approved by the Ministry 

of Finance of Ukraine from 07.02.2013 number 73 [electronic resource]. —  Access: http://zakon.rada.gov.ua/cgi‑bin/laws/main.

cgi?nreg=z0391‑99

6. Ulyanov J., Popova L. (1999) Buhuchet. Posobye for accountant and manager. Publishing House «Business‑inform», Mos‑

cow, Russia.

8. Information Analysis Process praxeological approach (2013) / [V. Savchuk, Kostenko O. Krajewski V. for the Society. 

Ed. V. Savchuk], Kyiv, Ukraine.



49

// Учет, анализ и аудит //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 1 (1), 2017

УДК 005.63:657:631.11
Kaminska T.
Doctor of Economics, Professor, 
Department of Accounting and Taxation
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law
Kraevsky V.
Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, banking and insurance
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

TRANS-LEVEL ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS INDICATIVE  
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary. The theoretical and methodological foundations trans-level functioning of accounting and management informa-
tion systems indicative of the agricultural enterprise. The article comparative analysis on the basis of accounting and informa-
tion systems with the use of appropriate technology indicators. As a result, obtained summary information, the development 
of which is the mission of creating trans-level accounting and management information systems indicative of the agricultural 
enterprise.

Keywords: trans-level accounting and information systems, indicative management, agricultural enterprises.

Introduction

Accounting and information systems functioned since 
the introduction of society. Any stage of society de‑

velopment needs to be managed. Its organization is in the 
interaction of the control and the controlled parts. The 
actual state of the latter compared with the desired by the 
requirements of management. This comparative analysis 
bases on indicators of accounting information systems us‑
ing appropriate technologies. The result is aggregate data, 
development of which is the mission of such systems.

Accounting information systems of agricultural enter‑
prises in practice their activities are becoming different 
configurations depending on the purpose and place of us‑
ing. The vast majority of structuring follows dispersible 
levels of indicative management.

Analysis of the recent research and publications.
The justification of organizational and methodological 

provisions in managerial hierarchical levels is of a consid‑
erable interest of number domestic and foreign scientists. 
In particular, special attention should be paid to works 
of. Galushka V. P, Gudzinskas A. D., Zavadsky I. S., Kira‑
sawa G. G., Kraevsky V. M., Lazaryshyna I. D., Savit‑
skaya G. V., Savchuk V. K., Fatkhutdinova R. A., Filip‑
pova S. V., Black G. M., Chumachenko M. G. and other 
scientists.

However, various specialists, who analyze this prob‑
lematic issue, invest in it a contradictory sense. It indi‑
cates an ambiguous professional interpretation of this 

scientific question. We should pay special attention to 
trans‑level functionality aspects of accounting and infor‑
mation systems in indicative management of agricultural 
enterprises.

The goal of research
To explore the theoretical and methodological foun‑

dations of accounting and information systems trans‑le‑
vel functioning in indicative management of agricultural 
enterprise.

Results of research
Any entity includes production‑technology and ac‑

counting information system. The first of them is the ob‑
ject of management, another one is the service tool. Both 
systems are in constant interaction, which is provided by 
communication. The implementation of system functions 
and their correction is under the control of management. 
And all this complex mechanism works for the main 
goal —  increasing of activity efficiency [11].

All accounting and information systems, data input 
transformate in the output information, which is then avail‑
able to other users. Such accounting and information sys‑
tems bring together intellectual and technical resources in 
the collection, processing, transfer and use necessary infor‑
mation. Many accounting and information systems have the 
reverse link which is defined as it receives notification of the 
goal indicative management. These accounting information 
systems are called cybernetic or self‑regulating [3, p. 23].
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Fig. 1. Indicators position explication in the accounting and information systems at the management agricultural enterprise levels.

Developed by the author for [2, p. 92; 3, p. 24; 4, p. 54; 11].

Some accounting information systems provide the 
formulation of balanced indicators which are necessary 
for decision‑making. The rationale for such indicators in 
the practical management of agricultural enterprises has 
three main levels of management: operational, tactical 
and strategic (fig. 1). Each has its own set of competen‑
cies and functions, requiring specific defined hierarchical 
information.

Developing the idea in the context of the explications 
(fig. 1), we believe that the composition of the total ac‑
counting information system of indicative management 
agricultural enterprises include production of account‑

ing information system and accounting information 
system of indicative management perspective. The first 
hallmark is a necessary tangent directly with the pro‑
duction process (operational level). At the time the ones 
correlate with intellectual procedures, seeking solutions 
(tactical and strategic levels). We consider them in the 
details.

At the operational management level of agricultural 
enterprises the development of indicators is done through 
the business programs, production plans, marketing di‑
rectory, financial reports, guidance materials, etc. At this 
level, management focuses on the using of internal data 
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sources, requiring high formalization. Most of the deci‑
sions made are directed to one specific action.

Meaningful and non structured information space can 
often be used to process disparate information optimiza‑
tion methods, such as linear programming. Accounting 
information system related to the operating stage of the 
management hierarchy includes the rights of the subsys‑
tems of the accounting information system of business 
operations, accounting and information system control 
processes and the accounting and information system of 
automation of offices [11;12, p. 166].

Accounting information system of business operations 
collects, processes and stores information which is the re‑
sult of activities of agricultural enterprises maintains its 
information base, provides results of various documents, 
including preparation of reporting. This system evolved 
from the first manual accounting information systems 
and evolved to the level of auxiliary mechanical systems 
process information, and eventually to automated com‑
puter systems. It accumulates and processes information 
according to the results of business operations such as 
purchasing, sharing, selling, and summarizes the informa‑
tion generated by the diverse organizing of records, for 
example, in the files.

Accounting information system of process control is 
designed for operational decisions, which adjust the sit‑
uational progress in the work of agricultural enterprises, 
for example, automatic adjustment of stock quantities of 
products, management of collective lines etc. Such deci‑
sions are called programmable because they are comput‑
ing by the machine independently on the basis of specified 
selection rules. The best alternatives are installed after a 
certain number of events have been mapped [11].

Accounting information system of office automation 
provides in the activities of the agricultural enterprises 
functionality management and supporting their ways of 
communication. This system has moved to the past the 
traditional manual paper‑based information transfer 
methods. To replace a typewriter and the letters appeared 
a text editor and email.

The next holarchy structural unit of the balanced in‑
dicators development is tactical management level of ac‑
counting information system. It is characterized by the 
preparation of tactical plans and monitoring of their im‑
plementation in the agricultural sector.

Managers face uncertainty and, as result, the complex‑
ity of the situations requiring professional analysis and 
intuition application and personal skills for solving prob‑
lems at this level. Most of the used information comes 
from informal sources. It is collected and evaluated by 
each manager by himself. At the same time, managers use 
computer technologies to formalize official information. 
Indeed, external information is very diverse. There are 

many variables, including unpredictable behavioural and 
personal factors that make poor tactical decisions. The 
above‑mentioned optimization models under such cir‑
cumstances are insufficient, in contrast to the intuition of 
the leaders, although some algorithms can be implement‑
ed for the preparation of different kinds of synapses [11].

In addition to reporting accounting information of 
a interim function, which is focused on achieving short‑
term targets, indicators the tactical level of management 
of agricultural enterprise perform the audit guide task. 
These level indicative management moderators are a 
part of an established monitoring system, which includes 
budget control, production control, inventory control etc.

Continuously controlling function provides imple‑
mentation opportunity of the targeting act to a managed 
object. Aiming to achieve a certain earlier policies man‑
agement act, which is based on object data of accounting 
information system is called decision, and the procedures 
for its formation is called the process of decision support 
[6, p. 408; 11].

Accounting information tactical level system of agri‑
cultural enterprise management, ensure the development 
of balanced scorecard indicators is divided into account‑
ing information system and accounting information sys‑
tem of decision‑making support.

Accounting information reporting system schedules 
and provides reports needed by the manager. It provides 
users with information products, which meet their daily 
needs, for decision‑making. This system contains infor‑
mation about the internal environment of the enterprise 
that was previously processed accounting information 
system of business operations [11].

Accounting information system decision support 
helps the manager to produce in each case in the mode 
of communication. It relies on computer accounting and 
information systems that simulate the solution using a 
special database. For example, spreadsheets, and other 
tools of modern software allow to the supervisor to get 
the direct answers provided to questions of type ‘what if?’ 
This distinguishes the decision‑making support system 
from pre‑defined summarizing consultation and other ac‑
counting and information systems. Practically using the 
decision‑making support system the manager explores 
possible alternatives, having received experimentally ver‑
ified information based on the results of the analysis of a 
set of assumptions before [8, p. 173–199; 11].

Strategic level of agricultural enterprises management 
is characterized by the fact that the mission, management 
objectives, long‑term plans and strategy for their imple‑
mentation are determined by the indicators development. 
Most of the strategic algorithms are often unstructured 
by their nature, that is why the formal indicative manage‑
ment accounting information system has a limited role in 
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the processing of information. Besides, it receives limited 
information on sources of collecting the necessary data to 
identify potential dangers and opportunities.

These circumstances determine the following charac‑
teristics of strategic information: 1) mostly external infor‑
mation, and a small internal array for which there is strong 
demand (critical and, therefore, extremely important is 
the study of the external environment, for example, trends 
in economic, technological and ecological environment, 
political factors, etc); 2) focus on the future (strategic 
planning is carried out on the basis of medium and long‑
term, so their predictions are vital and necessary for the 
managers tactical management level information about 
past results has secondary importance) [7, p. 170; 11].

Agricultural enterprises accounting information sys‑
tem of strategic management has the following basic 
functions: improves efficiency, promotes innovation, and 
generates strategic information resources. On their basis 
balanced indicators developed [6, p. 407; 11].

In fact, agricultural enterprises accounting informa‑
tion system strategic level management is presented in 
the form of executive accounting information system 
because it provides diverse information channels of com‑
munication, obtained from official and unofficial sources. 
Leaders received heterogeneous data in a variety of ways, 
including reports, letters, notifications, periodicals, ad‑
vertising, etc.

From the causes of accounting information system, 
indicative management is extremely important at this 
level to avoid stiffness general structural configuration. 
Flexibility as a property is updated more and there is 
more than one way feedback. We summarized its char‑
acteristics in the following theses: 1) feedback is used for 
routine reporting if required corrective actions in case of 
violations; 2) adaptation of the feedback is carried out as 
a response to a fix short‑term plans and budgets in cir‑
cumstances where the accounting information system re‑
corded the fact of a change in the market; 3) the ‘crisis’ 
feedback aimed at addressing the unforeseen disorders 
that can change long‑term plans [4, p. 56; 11].

The results of the review of accounting information 
systems by levels of management activities of agricultural 
enterprises has allowed the authors to specify the charac‑
teristics of the hierarchical indicative of dispersion in the 
range of functional and personal responsibilities of their 
managers.

So, at the strategic level agricultural enterprises 
management needs to develop appropriate points is the 
responsibility of the small group leaders. We are talking 
primarily about the Director (President) and his deputies 
(Vice‑presidents).

As already noted, this guidance stage the mission in‑
dicators are formulated. The same as organizational goals, 

corporate strategy, key issues for its implementation, de‑
cisions regarding entering new markets, issuing addition‑
al types of products, attraction of investments, areas of 
research and possibilities of modern developments imple‑
mentation [2, p. 96].

Tactical level of agricultural enterprises management 
is responsible for the balanced indicators development 
for the preparation and implementation of tactical plans 
(procedures) to implement the decisions that were adopt‑
ed by senior management. At this level managers have 
fairly broad freedom of action regarding the mentioned 
plans implementation. For example, they independently 
determine how much should make new employees; what 
equipment to buy; how to use available information and 
other resources. This group includes production manag‑
ers and functional managers. They are mainly agricultural 
enterprises chief specialists.

Operational level the agricultural enterprises manage‑
ment generates the indicators, the adjustment of each di‑
rect perpetrator. This category, in particular, includes the 
chiefs of sectors, team leaders, foremen of departments, 
foremen of units (groups), etc [5, p. 306].

Consequently, senior level management of agricultur‑
al enterprise indicators summarize the formulation of a 
strategy, middle —  development of implementation plans 
and the lower —  specific work which is performed in ac‑
cordance with these plans.

Accounting information justification of the indica‑
tors in hierarchical enterprises management levels in the 
agrarian sector involves consideration of the organiza‑
tional characteristics for the external management pro‑
cesses in agricultural production, in particular, within the 
system of state regulation of agro industrial complex.

Naturally, in this case, the question arises about the 
concepts of ‘governance’ and ‘regulation’ for function and 
the ratio and correction objective and subjective in the 
management [1, p. 186]. Therefore, despite the connec‑
tion closeness, interactions and interdependence, meth‑
odology, we think the most important to establish clearer 
their distinction.

In our opinion, governance for content is a much 
broader concept that includes both managerial and reg‑
ulatory functions of the state’s influence on economic, 
social and environmental processes in agriculture, and in 
using its intersectional integration [9; 10].

We share the view that the main ideas which deter‑
mine the indicator development in the accounting infor‑
mation and reflect the peculiarities of the current state of 
agriculture in Ukraine are: the accumulation and sharp‑
ening of contradictions of economic and political nature; 
the unprofitability of agricultural enterprises; the slow 
pace of reforming the industry; trends to narrowed repro‑
duction.
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However, domestic agriculture remains a multipli‑
er for sustainable development that predetermines the 
heightened attention from the state part.

In our opinion there are global indicative joint inter‑
action accents control of the participants in a dualistic 
context, ‘the state agricultural enterprise (as a system 
AIC)’: the provision of subsidies to agricultural produc‑
tion; strengthening of the regulatory role of the state in 
the reform of the sector; facilitating capacity expansion in 
the agricultural market; state support of agriculture; pro‑
tectionism for domestic producers, etc [9; 10].

The state, through appropriate indicators tran‑level 
accounting information systems, influences for the agri‑
cultural enterprises functioning in the framework of ag‑
ricultural policy.

We are for that major institutional units of the domes‑
tic agricultural policies implementation are the Ministry 
of agrarian policy and food of Ukraine, Department of 
agro industrial development of regional and district state 
administrations, Agrarian Fund, State manufacturers as‑
sociations etc [9; 10].

We believe that they are all representatives of the 
relevant levels of management and at the same time the 
regulated activities of agricultural enterprises outside of 

themselves. Therefore, each of them generates its own 
indicators of certain personal location local accounting 
and information system. We are talking about the indic‑
ative landmarks of the managerial levels in the environ‑
ment study of organizational formation, that is, the dif‑
ferential indicators of macro‑level state, sector (district), 
meso‑level and micro‑level directly of such agricultural 
enterprises.

Conclusions
Thus, to summarize, it should be noted that the agri‑

cultural enterprise is a complex object. It is necessary to 
consider in binary awareness of functional environment, 
the internal component of which is characterized by stra‑
tegic, tactical and operational management levels and the 
external causes it is organizational formation as the initial 
micro‑level. Further, in the hierarchical management pyr‑
amid is to examine the meso‑level (district, region) and 
macro‑level (state). Each of them is localized with corre‑
sponding accounting information system that produces 
their own set of indicators. Their validity is determined 
not only manently structuring and transcendence poten‑
tiating capabilities, but mandatory based on industry‑spe‑
cific activities such a monograph particular object of study.
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АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ЕВРИСТИЧНІСТЬ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭВРИСТИЧНОСТЬ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ANALYTICAL-SYNTHETIC HEURISTIC ACCOUNTING INFORMATION BALANCE 
INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE

Анотація. Досліджено аналітико-синтетичну евристичність, що спроектована на інституціональне середовище та 
дозволяє дисперсувати його на інститут, забезпечуючу інфраструктуру, а також синтезувати їх у зворотньому напрям-
ку в єдиний комплекс на засадах обліково-інформаційної збалансованості. Розглянуто актуальність розвитку аналіти-
ко-синтетичного методу, як наукового напряму, через вивчення чинників, які об’єднані до однієї типологічної моделі, що 
складається з двох рівнів: теоретичного та практичного.

Ключові слова: аналітико-синтетична евристичність, обліково-інформаційна збалансованість, ефективність управління.

Аннотация. Исследована аналитико-синтетическую эвристичность, что спроектирована на институциональную 
среду и  позволяет перенести ее на институт, обеспечивающую инфраструктуру, а  также синтезировать их обратно 
в единый комплекс на основе учетно-информационной сбалансированности. Рассмотрены актуальность развития ана-
литико-синтетического метода, как научного направления, через изучение факторов, которые объединены в одну типо-
логическую модель, состоящей из двух уровней: теоретического и практического.

Ключевые слова: аналитико-синтетическая эвристичность, учетно-информационная сбалансированность, эффек-
тивность управления.

Summary. Studied analytic-synthetic heuristic that is designed on the institutional environment and allows you to move it 
to the Institute, providing infrastructure and synthesize them back into a single complex on the basis of accounting information 
balance. The actual development of the analytic-synthetic method, a scientific direction, through the study of factors that com-
bined in one typological model, consisting of two levels: theoretical and practical.

Keywords: analytic-synthetic heuristic, accounting and balance information, the effectiveness of management.
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Вступ. З розвитком суспільства і, в першу чергу, ін‑
ституціональних відносин в ньому, все більшого 

значення набуває обгрунтовуюча галузь знань —  ана‑
літико‑синтетичний метод. Евристичне (евристика 
від грец. ευρίσκω —  знаходжу, відшукую, відкриваю —  
наука, що вивчає творчу діяльність; методи, які ви‑
користовуються у відкритті нового, навчанні) його 
підгрунття визначає відповідну функціональність: 
розв’язання задач, дослідження, знаходження нового 
[6]. Аналітико‑синтетична евристичність, спроектова‑
на на інституціональне середовище, дозволяє диспер‑
сувати його на інститути і забезпечуючу інфраструк‑
туру, а також синтезувати їх у зворотньому напрямку 
в єдиний комплекс на засадах обліково‑інформацій‑
ної збалансованості.

Саме тому, зараз дуже гостро відчувається необ‑
хідність в науковому обґрунтуванні концептуальних 
положень забезпечення управління аналітично та 
синтетично обробленою інформацією. На це також 
звертають увагу в своїх роботах багато вчених, зокре‑
ма, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, 
В. М. Жук, Н. М. Малюга, В. К. Савчук, Л. К. Сук та 
інші. Згадані автори стоять на позиціях, що за умов 
глибокої економічної, соціальної та екологічної кризи 
відсутність адекватної методології інтелектуального 
осмислення діяльності в контексті аналітико‑синте‑
тичної евристичності є фатально небезпечною для 
підприємств України, особливо в сільському госпо‑
дарстві.

Мета дослідження. Відтак, сьогодні потрібна не 
лише інтегруюча аналіз і синтез теорія, а розроблена 
на науковій основі система доцільного їх використан‑
ня. Формування такої основи й виступає об’єктивізо‑
ваним фокусом цілепокладання аналітико‑синтетич‑
ної евристичності.

Виклад основного матеріалу (результати дослід-
жень). Аналітико‑синтетична евристичність, як база 
обліково‑інформаційної збалансованості, в сутності 
свого призначення покликана сформувати механізм 
функціонування та розвитку системи прийняття рі‑
шень щодо інституціональної інфраструктури на ос‑
нові аналітико‑синтетичної методології.

Аналітико‑синтетичний метод, що є фундамен‑
тальним опертям зазначеної методології, по‑суті, є 
новим гносеологічним інтегрованим напрямом, який 
поєднує або частково використовує складові багатьох 
наук і приватних теорій, зокрема, таких як: аналіз, 
синтез, філософія, логіка, управління, облік, аудит, 
статистика, математика, кібернетика, теорія ймовір‑
ності, теорія систем, історія, інформатика, синергети‑
ка та інших.

Актуальність розвитку аналітико‑синтетичного 
методу, як наукового напряму, зумовлена низкою 

чинників, які ми об’єднали до однієї типологічної мо‑
делі, що складається з двох рівнів: теоретичного та 
практичного.

На теоретичному рівні можна виділити такі чинники:
1) відсутність цілісної системи знань, у межах 

якої б знайшовся повний опис феномену інтелекту‑
ального осмислення діяльності в контексті аналіти‑
ко‑синтетичної евристичності;

2) відсутність підходів до формування механізмів 
узгодження проблемоутворюючих та вирішуючих си‑
туації систем у сфері інтелектуального осмислення за 
контекстом аналітико‑синтетичної евристичності;

3) недостатня розробленість питань використання 
знань у сфері інтелектуального осмислення діяльно‑
сті в контексті аналітико‑синтетичної евристичності;

4) відсутність програм підготовки фахівців у галузі 
інтелектуального осмислення за контекстом аналіти‑
ко‑синтетичної евристичності.

На практичному рівні доцільно зосередити увагу 
на наступних факторах:

1) поглиблення деградуючих процесів інтелекту‑
ального осмислення в контексті аналітико‑синтетич‑
ної евристичності, які набувають глобального харак‑
теру і є атрибутами сучасної цивілізації;

2) зміна підходів в епоху глобалізації до забезпе‑
чення якісних інтелектуальних оцінок за контекстом 
аналітико‑синтетичної евристичності;

3) збільшення кількості й масштабності проблем‑
них питань та невирішених ситуацій в функціонуван‑
ні господарюючих суб’єктів за контекстом аналіти‑
ко‑синтетичної евристичності;

4) наявність реальних загроз, ризиків та невизна‑
ченості їх діяльності;

5) низька мисленнєва культура, в тому числі в кон‑
тексті аналітико‑синтетичної евристичності;

6) брак відповідних науково‑дослідних центрів, 
розроблених довгострокових прогнозів, служб ви‑
передження і механізмів (алгоритмів) швидкого ре‑
агування в контексті аналітико‑синтетичної еврис‑
тичності на необхідність активізації сталого розвитку 
суб’єктів господарювання;

7) дефіцит або недостатня якість інформації для 
прийняття виважених рішень;

8) низька ефективність менеджменту та невідпо‑
відність виконуваних управлінням функцій в сього‑
часній реальності умов, що склалися.

Аналітико‑синтетичний метод, що спирається 
на обліково‑інформаційну збалансованість, розгля‑
дає інституціональну інфраструктуру крізь призму 
гносеологічних аспектів, які дозволяють уточнюва‑
ти понятійно‑категорійний апарат, встановлювати 
структурно‑функціональні зв’язки, підтверджува‑
ти трансцендентність меж системного осмислення 
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суспільного устрою та формувати ієрархічну струк‑
турну композицію проблемо розв’язуючих теорій, 
призначених для різногалузевих фахівців. Адже сьо‑
годні відмічається генерування ними великої кіль‑
кості точок зору, які полярно тлумачать сутність, 
причини виникнення та результати функціонування 
інститутів в соціумі. Потреба в поясненні відміннос‑
тей рівня інституціонального розвитку й обумовлює 
застосування аналітико‑синтетичного методу як між‑
дисциплінарного підходу, що оцінює інституціональ‑
ну інфраструктуру в мінливих умовах різних еконо‑
мічних систем [1, С. 18–22; 2, С. 13–46; 5, С. 24–31].

Враховуючи те, що змістовне наповнення аналі‑
тико‑синтетичного методу опосередковується його 
видовою приналежністю до міждисциплінарних на‑
прямів фундаментальної науки, остання проявляєть‑
ся у всебічному врахуванні економічних, соціальних, 
природно‑екологічних, техногенних і антропогенних 
аспектів суспільних відносин на теоретичному і ем‑
піричному рівнях пізнання сформованих штучно чи 
гомеостатичних видів інституціональної інфраструк‑
тури різної етимології.

Методологічні положення аналітико‑синтетичної 
евристичності беруть свій початок у філософії за дво‑
ма напрямами: інтелектуального пізнання та креатив‑
ного мислення. Деталізація їх специфіки характери‑
зує основні інструменти, які ними використовуються 
у здобутті нового знання. Cеред таких засобів в осо‑
бливо актуальну групу нами виділено аналіз і синтез, 
у зв’язку з тим, що вони застосовуються на всіх етапах 
гносеологічного алгоритму. В той же час, виявлено, 
що аналіз і синтез також виступають в ролі операцій 
мислення, як логічні його прийоми або розумові дії, 
здійснювані за допомогою абстрактних понять.

Що стосується обліково‑інформаційної збалансо‑
ваності, її теоретична парадигма визначається змістов‑
ною сутністю оперативно‑технічного, статистичного, 
податкового, фінансового, управлінського обліку та 
контролінгу, сумісна організація яких конвергована 
сервісним аналітико‑синтетичним їх призначенням 
в забезпеченні оптимального внутрішньовидового 
співвідношення інституціональної інфраструктури, 
в тому числі й на різних рівнях управління.

Онтологічні принципи обґрунтування аналіти‑
ко‑синтетичної евристичності:

 – адекватність наукової теорії досліджуваним об’єк‑
там;

 – повнота опису дійсності;
 – необхідність пояснення взаємозв’язків між різними 

компонентами в межах самої теорії, що забезпечує 
перехід від одних тверджень до інших;

 – внутрішня несуперечність теорії та її відповідність 
вимогам дослідника.

Крім зазначеного, цей науковий напрям дозволяє 
передбачати та пояснювати процеси формування та 
активізації дестабілізуючих чинників, а також меха‑
нізмів проліферації (особливий вид системної тран‑
сформації, за якої з внутрішнього середовища однієї 
системи утворюється інша). Висловлене аргументує 
твердження про обґрунтованість аналітико‑синте‑
тичної евристичності. Її простота і конструктивність 
визначаються можливістю звичайної перевірки го‑
ловних положень, принципів, отриманої в ході засто‑
сування новизни [1, С. 28–32; 6].

Концептуальні основи аналітико‑синтетичної ев‑
ристичності ґрунтуються на низці таких гносеологіч‑
них положень:

 – об’єктом дослідження є діяльність людини, підпри‑
ємства і держави, які, представляючи триєдину ор‑
ганічну систему, утворюють соціум;

 – враховуючи глобальну складність такої системи та 
обґрунтовану неповноту її інформаційного опису, 
необхідно брати до уваги інтуїцію, досвід, здатність 
узагальнення, прогнозування та низку інших пси‑
хофізіологічних властивостей і можливостей до‑
слідника.

 – оскільки емпіричні експерименти з соціумом є 
складними в реалізації, єдиний шлях їх аналіти‑
ко‑синтетичного дослідження полягає у форму‑
ванні прийомів, гіпотез, моделей і алгоритмів, які 
засновані на результатах синергічного та емер‑
джентного підходів до різних за своїм змістом дію‑
чих чинників;

 – перевірка дієвості прийомів, гіпотез, моделей і алго‑
ритмів має виконуватися через комп’ютерну іміта‑
цію різнорівневої інтенсивності активізації систем, 
прогнозування й інспірування самоорганізаційних 
процесів з використанням методологічного інстру‑
ментарію різних наук.
Обгрунтування гносеологічних об’єктів дослід‑

ження за контекстом аналітико‑синтетичної еврис‑
тичності включає:

 – встановлення фундаментальних закономірностей 
переходу системи від динамічної рівноваги до хаосу;

 – якісний і кількісний опис складних нелінійних ме‑
ханізмів взаємодії вказаних систем, об’єктів і струк‑
тур на різних стадіях розвитку;

 – нормування наукових основ діагностування, моні‑
торингу, раннього попередження та уникнення ри‑
зиків, загроз і невизначеностей, а також їх наслідків 
у часовій і просторовій кінетичній постановці.
У зв’язку з цим, необхідно деталізувати зазначе‑

ну вище тезу, що аналітико‑синтетична евристич‑
ність, будучи за змістом гносеологічним міждисци‑
плінарним інтегративним підходом, використовує 
принципи, закони, методи та критерії природничих, 
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суспільних, економічних, технічних та інших наук. 
Зокрема, йдеться про інструментарій:

 – суспільствознавства (основ держави та права, 
соціо логії, геополітики, геоекономіки, геостратегії, 
теорії етногенезу);

 – економіки (економічної теорії, політекономії, мі‑
кроекономіки, макроекономіки);

 – управління та інформатики (кібернетики, теорії со‑
ціального управління, теорії інтегральних систем, 
теорії автоматичних систем і роботів, теорії при‑
йняття рішень, теорії ігор, теорії катастроф, теорії 
криз, теорії систем, теорії ефективності, досліджен‑
ня операцій, теорії метамоделювання, теорії моти‑
вації, теорії розвитку, теорії відображення, теорії 
функціональних систем, теорії генетичної інфор‑
мації, теорії гіперсистем, теорії макросистем тощо);

 – обліку і аудиту (бухгалтерського (фінансового, 
управлінського, податкового), статистичного, опе‑
ративно‑технічного обліку, контролінгу, аудиту, ре‑
візії і контролю);

 – планування (планування, прогнозування, моделю‑
вання);

 – математики (методів математичного і системного 
аналізу, математичної статистики і теорії ймовірно‑
сті, математичного моделювання, теорії біфуркацій, 
теорії ризику, теорії дисипативних структур, теорії 
множин);

 – біології і фізіології (генетики, теорії еволюції, еко‑
логії, нейрофізіології, теорії еволюційної епістемо‑
логії, теорії коеволюції, еволюційної морфології);

 – фізики (теорії дисипативних структур, теорії лазе‑
рів, теорії оптимальності, ядерної фізики і ядерної 
енергетики, загальної і прикладної фізики елемен‑
тарних часток і твердого тіла, радіоелектроніки, 
спектроскопії, фізики атмосфери, фізики землі, ста‑
тистичної фізики, квантової механіки);

 – хімії (теорії хімічних і фізико‑хімічних реакцій, хі‑
мії процесів і матеріалів, органічної та неорганічної 
хімії, біохімії);

 – машиноведення (аналізу і синтезу складних сис‑
тем, теорії надійності, кінематики і динаміки машин 
і механізмів);

 – механіки (механіки рідин і газів, механіки твердого 
деформованого тіла);

 – геології (комплексних методів геології, геофізики 
і геохімії) тощо.
З врахуванням наведеного, стоїмо на позиціях, 

що найважливішою метою удосконалення наукових 
основ аналітико‑синтетичної евристичності слід вва‑
жати розроблення засобів і методів підвищення рівня 
зрілості систем управління.

Досягнення поставленої мети ґрунтується пере‑
дусім на забезпеченні його гнучкості в умовах різно‑

рівневої активності систем дестабілізації. Аргументи 
щодо необхідності застосування традиційних методо‑
логій дослідження організації управлінських структур 
в умовах дестабілізації є не зовсім переконливими, 
і науково не досить обґрунтованими, оскільки вони не 
здатні розробити алгоритми управління самоорганіза‑
ційними системами, а отже, і дії в умовах самооргані‑
зації систем дестабілізації.

При цьому, передусім слід враховувати особливос‑
ті динаміки функціонування складних відкритих не‑
лінійних динамічних систем в умовах дестабілізації, 
головна з яких полягає у можливості спонтанної іні‑
ціації динамічного хаосу у детермінованих ситуаціях.

Аналітико‑синтетична евристичність виступає ба‑
зовою стратегією і апаратом системно узгодженого 
розв’язання завдань щодо виявлення, розпізнавання, 
прогнозування і мінімізації дії чинників дестабілізації 
у реальному масштабі часу в умовах неповноти, неви‑
значеності, неточності, неочевидності змісту і супере‑
чливості вихідної інформації та за неусувного гранич‑
ного обмеження часу на цикл формування і реалізації 
рішень із запобігання наслідкам дії цих чинників в різ‑
норівневій управлінській аспектності.

Загалом, міжрівнева пріоритетність векторів на‑
укових досліджень аналітико‑синтетичної еврис‑
тичності обумовлюється не стільки майбутніми 
задачами, скільки проявляється в її змістовних харак‑
теристиках.

Аналітико‑синтетична евристичність —  це, в першу 
чергу, основа інтелектуально‑пізнавальної, логіко‑ро‑
зумової діяльності, спрямованої на вирішення прак‑
тичних завдань. В її основі лежить не стільки принцип 
констатації фактів, скільки —  випередження подій, 
що дозволяє прораховувати (передбачати) майбутній 
стан об’єктів інституціональної інфраструктури. Ана‑
літико‑синтетична евристичність відіграє інтегруючу 
роль у реконструкції минулого, діагностиці сьогоден‑
ня і прогнозуванні майбутнього. Відповідно, на це і по‑
винні бути спрямовані поточні й перспективні наукові 
дослідження щодо функціонування суспільних інсти‑
тутів та їх інфраструктури [3, С. 26–35; 4, С. 10–15].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Такий напрям вектору пояснюється тим, що важли‑
вість політичних, економічних, соціальних та еколо‑
гічних інституційних процесів вимагає від керівників 
різних рівнів підвищення релевантності та пертинент‑
ності інформаційної складової управлінських рішень. 
Неможливо зробити правильні висновки та обґрунто‑
вані на їх основі прогнози не маючи всебічної інфор‑
мації про керовані структури та зовнішнє середовище. 
Як показує практика, питання виваженості управлін‑
ських рішень в сучасних умовах трансформувалося 
в необхідність забезпечення високої якості роботи 
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інституційних організаційних формувань на методо‑
логічній основі аналітико‑синтетичної евристичності.

Слід також зазначити, що сукупність інститутів й 
інфраструктури, які відображають соціум комплек‑
сним утворенням, в аналітико‑синтетичному методі 
характеризується цільовим призначенням інтелек‑
туалізації. Їх стабільність опосередкована фундамен‑
тальними факторами функціонування економічних 
систем в довгостроковій перспективі.

Вони вирішують проблеми комунікативної коопе‑
рації зменшуючи невизначеність шляхом встановлен‑
ня стійкої взаємодії, а також виконують регулюючу, 
організаційну та обмежуючу функції [7, С. 45–62; 8, 
С. 17–24]. Це свідчить про те, що вітчизняна інститу‑

ціонально‑інфраструктурна модель управління еко‑
номікою каталізує процеси реалізації ознак сталості 
збалансованого розвитку господарського комплексу 
України.

Отже, аналітико‑синтетична евристичність облі‑
ково‑інформаційної збалансованості інституціональ‑
ної інфраструктури в практиці управління вельми 
корисна для оцінки стану вітчизняного суспільного 
організму. Праксеологічне використання зазначеної 
методологічної платформи дозволяє вирішувати ев‑
ристично‑пошукові суперечності проблемного поля 
обліково‑інформаційного відображення аналіти‑
ко‑синтетичних оцінок функціонування інституціо‑
нальної інфраструктури.
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ОБЛІКОВО-НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ:  
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

УЧЕТНО-НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ:  
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS OF SOCIAL ADVERTISING:  
WAYS TO IMPROVE

Анотація. В статті досліджено та проаналізовано особливості законодавчого регулювання соціальної реклами. Роз-
глянуто податкові пільги для суб’єкта господарювання у випадку виготовлення та розміщення соціальної реклами. На-
дано характеристику бухгалтерському обліку операцій з соціальною рекламою. Запропоновано заходи щодо удоско-
налення чинного законодавства в частині виготовлення та розміщення соціальної реклами та їх облікове відображення

Ключові слова: соціальна реклама, нормативне регулювання, бухгалтерський облік, податковий облік

Аннотация. В статье исследованы и проанализированы особенности нормативного регулирования социальной ре-
кламы. Рассмотрены налоговые льготы для предприятия в случае изготовления и размещения социальной рекламы. 
Охарактеризован бухгалтерский учет операций с социальной рекламой. Предложены меры по совершенствованию дей-
ствующего законодательства в части изготовления и размещения социальной рекламы и их учетное отражение

Ключевые слова: социальная реклама, нормативное регулирование, бухгалтерский учет, налоговый учет

Summary. The paper investigated and analyzed the features of legal regulation of social advertising. Consider tax incentives 
to the entity in the case of manufacturing and placement of social advertising. Described of accounting operations with social 
advertising. Proposed measures to improve the current legislation regarding the production and placement of social advertising 
and their accounting

Key words: social advertising, regulation, accounting, tax accounting

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвит‑
ку суспільства роль реклами набуває все більшо‑

го значення та за умови її ефективного використання 
має властивості змінювати відношення індивідуума до 
реальності і, як наслідок, змінювати їх поведінку. Дану 
властивість рекламісти використовують як в економіч‑
ній сфері, так і в соціальній, що призвело до формуван‑
ня такого явища як соціальна реклама, як різновид ре‑
клами. Метою соціальної реклами в короткостроковій 

перспективі є звернути увагу та змінити відношення 
споживача до певної проблеми, а в довгостроковій —  
створення нових соціальних цінностей. Тому значення 
такої реклами в умовах необхідності вирішення соціаль‑
них проблем в країні є неоціненним та потребує значно‑
го застосування в практиці рекламних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід‑
женню питань розвитку соціальної реклами в Україні 
присвячують увагу наступні автори: Жиглей І. В. [1], 
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Кисель А. В. [1], Лаврик О. В. [2], Савченко О. О. [3], 
Халчанська О. В. [4] та інші.

Метою дослідження є аналіз чинного законодав‑
ство щодо регулювання соціальної реклами та пер‑
спективи її здійснення суб’єктами господарювання 
в частині отримання податкових пільг; також розгля‑
нути облікове відображення операцій з рекламними 
продуктами соціального характеру; запропонувати 
шляхи удосконалення нормативного регулювання со‑
ціальної реклами з метою підвищення обсягів її виго‑
товлення та зростання ролі в суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ос‑
новними критеріями соціально реклами є: представ‑
ляє суспільні та державні інтереси, пропагандує за‑
гальнолюдські цінності, направлена на досягнення 
благодійних цілей, є некомерційною, не містить по‑
силань на конкретний товар і виробника, не формує 
імідж окремих осіб чи політичних угруповань.

Аналіз Закону України «Про соціальні послуги» 
[5] показав, що положення даного нормативного до‑

кументу не регулюють питання соціальної реклами, 
оскільки ст. 3 Закону визначено основні принципи на‑
дання соціальних послуг, серед яких адресність та ін‑
дивідуальний підхід, що не відповідає характеристиці 
поняття реклами.

При дослідженні Податкового кодексу Украї‑
ни жодного питання, з регулювання виробництва та 
розповсюдження соціальної реклами не виявлено. 
Недосконалість чинного законодавства у даній сфері 
призводить до низького рівня використання реклам‑
ними агентствами соціальної реклами у зв’язку із не‑
обізнаністю з основними положеннями, що регулю‑
ють відносини, які виникають у процесі виробництва, 
розповсюдження та споживання даного виду реклами.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» [6], 
соціальна реклама —  це інформація будь‑якого виду, 
розповсюджена в будь‑якій формі, яка спрямована на 
досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 
загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої 
не має на меті отримання прибутку. Ст. 12 Закону 

Таблиця 1
Влив на систему бухгалтерського обліку вимог законодавства в контексті нормативного регулювання  

соціальної реклами (ст. 1 та ст. 12 Закону України «Про рекламу»)

№ з/п
Пункт та 

стаття  
Закону

Тлумачення Характеристика впливу

1 Стаття 1 Соціальна реклама —  це інформація будь‑якого виду, розповсю‑
джена в будь‑якій формі, яка спрямована на досягнення суспіль‑
но корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей 
і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку

Облікове забезпечення здійс‑
нюється аналогічно до облі‑
кового забезпечення реклами 
комерційного характеру

2 п. 1
стаття 12

Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь‑яка особа Організація співпраці ре‑
кламної організації з контра‑
гентами

3 п. 2
стаття 12

Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний 
товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком ви‑
падків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об’єкти 
права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару 
або рекламодавцю соціальної реклами

Контроль (документальний) 
за додержанням вимог до со‑
ціальної реклами

4 п. 3
стаття 12

На осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціаль‑
ну рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти іншим 
особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, 
поширюються пільги, передбачені законодавством України для 
благодійної діяльності

Необхідність правильної по‑
будови облікової системи 
з метою отримання пільг від 
здійснення соціальної рекла‑
ми

5 п. 4
стаття 12

Засоби масової інформації —  розповсюджувачі реклами, діяль‑
ність яких повністю або частково фінансується з державного або 
місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати соціальну рекламу 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсо‑
тків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами

В контексті даного дослід‑
ження не має впливу

6 п. 5
стаття 12

Засоби масової інформації —  розповсюджувачі реклами, що повні‑
стю або частково фінансуються з державного або місцевих бюдже‑
тів, зобов’язані надавати пільги при розміщенні соціальної рекла‑
ми, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров’я, 
які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, 
а також благодійні організації

В контексті даного дослід‑
ження не має впливу
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визначені основні положення регулювання такого 
виду реклами в результаті аналізу яких окреслено їх 
на вплив на систему бухгалтерського обліку (табл. 1).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу», 
критерієм визнання соціальної реклами як такої є: до‑
сягнення суспільно корисних цілей, популяризація 
загальнолюдських цінностей, розповсюдження не має 
на меті отримання прибутку. Перший критерій є до‑
сить широким явищем і не має встановлених кількіс‑
них показників для обґрунтування. Другий критерій 
є неконкретизованим, оскільки не визначає суб’єкта, 
який не має на меті отримання прибутку. У випадку 
виготовлення рекламним агентством соціальної ре‑
клами на платній основі, для нього це буде звичайна 
діяльність від якої за звітний період буде отримано 
прибуток. Ґрунтовніші роз’яснення щодо розуміння 
та конкретизації соціальної реклами наведено в п. 2 
ст. 12 даного Закону: не повинна містити посилань на 
конкретний товар та/або його виробника, на рекламо‑
давця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є 
громадська організація), на об’єкти права інтелекту‑
альної власності, що належать виробнику товару або 
рекламодавцю соціальної реклами.

В результаті дослідження економічної сутності со‑
ціальної реклами встановлено, що основними крите‑
ріями для її визначення та ідентифікації є:

 – рекламодавець такої реклами не має на меті отри‑
мання прибутку від її розповсюдження, головною 
і єдиною метою є досягнення суспільно корисних 
цілей, популяризація загальнолюдських цінностей;

 – відсутні посилання на конкретний товар та/або 
його виробника, на рекламодавця (за винятком ви‑
падків, коли рекламодавцем є громадська органі‑
зація), на об’єкти права інтелектуальної власності, 
що належать виробнику товару або рекламодавцю 
соціальної реклами.
Закон України «Про благодійну діяльність та бла‑

годійні організації» [7] визначає, що благодійна діяль‑
ність це добровільна особиста та/або майнова допо‑
мога для досягнення визначених Законом цілей, що 
не передбачає одержання благодійником прибутку, 
а також сплати будь‑якої винагороди або компенсації 
благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара 
(набувач благодійної допомоги (фізична особа, непри‑
буткова організація або територіальна громада), що 
одержує допомогу від одного чи кількох благодійни‑
ків для досягнення цілей, визначених Законом).

Отже, благодійна допомога не передбачає одержан‑
ня благодійником прибутку, а також сплати винагоро‑
ди та/або компенсації. Тому законодавство України 
для благодійної діяльності застосовується у випадку, 
якщо рекламна організація надає безоплатно послу‑
гу щодо виготовлення та/або розміщення соціальної 

реклами бенефіціару, яким може бути фізична особа, 
неприбуткова організація або територіальна громада.

Відповідно до ст. 197.1.15 ПКУ [8] пільги щодо 
операцій з ПДВ встановлено для надання благодійної 
допомоги, зокрема безоплатного постачання товарів/
послуг благодійним організаціям, утвореним і заре‑
єстрованим відповідно до законодавства, а також на‑
дання такої допомоги благодійними організаціями 
набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відпо‑
відно до законодавства про благодійну діяльність та 
благодійні організації. Тобто коло суб’єктів щодо яких 
поширюються пільги зазначені у ст. 197.1.15 ПКУ 
відрізняється від визначених суб’єктів благодійної 
діяльності згідно ст. 4 Закон України «Про благодій‑
ну діяльність та благодійні організації» —  суб’єктами 
благодійної діяльності є благодійні організації, які 
утворені та діють відповідно до Закону, а також інші 
благодійники та бенефіціари [7].

Невідповідність чинного законодавства щодо регу‑
лювання благодійної діяльності призводить до непра‑
вильного тлумачення та застосування в практичній 
діяльності соціальної реклами, що, водночас, призво‑
дить до виникнення штрафів та додаткових витрат 
і перешкоджає розвитку соціальної реклами.

В результаті дослідження нормативного регулю‑
вання і податкового навантаження соціальної рекла‑
ми та питань благодійної допомоги визначено, що 
методика бухгалтерського відображення виготовлен‑
ня і розміщення рекламних продуктів соціального 
характеру здійснюється відповідно до методики відо‑
браження інших видів реклами, проте необхідно вра‑
ховувати статус контрагента та вимоги законодавства 
про благодійну діяльність. При здійсненні соціальної 
реклами суб’єкт господарювання повинен врахову‑
вати вимоги чинного законодавства для правильного 
відображення розрахунків з державним бюджетом за 
податками (табл. 2).

Операції з надання послуги соціальної реклами 
благодійній організації на безоплатній основі не під‑
лягають оподаткуванню ПДВ, проте якщо відомо, 
що матеріали куплені для виготовлення соціальної 
реклами, яка надається як благодійна допомога (не є 
господарська діяльність підприємства), то платник 
податку не має право на податковий кредит при та‑
кому придбанні (п. 198.3 ПКУ), у випадку, якщо по‑
датковий кредит включено в суму ПДВ, то платник 
податку має збільшити податкові зобов’язання з ПДВ 
у періоді, коли буда здійснена безкоштовна передача 
(п. 189.1, п. 198.5 ПКУ).

У випадку надання послуги соціальної реклами 
неблагодійній організації на безоплатній основі такі 
операції не звільняються від оподаткування ПДВ та 
при придбанні матеріалів для її виготовлення платник 



62

// Облік, аналіз та аудит //
// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»

Cерія: «Економічні науки» // № 1 (1), 2017

ПДВ не має право на податковий кредит, а якщо право 
використано, то у періоді, коли відбулася безоплатна 
передача, платник ПДВ збільшує податкові зобов’я‑
зання на суму використаного податкового кредиту. 
У такому випадку при наданні безоплатної послуги 
соціальної реклами суб’єкт господарювання отримує 
збитки на суму повної собівартості наданої послуги та 
нараховує двічі податкові зобов’язання.

Щодо визнання витрат та доходів за операціями 
з виготовлення і безоплатної реалізації рекламних 
продуктів соціального характеру, органами ДПСУ 
(консультація № 581 [9]) зроблено наступний висно‑
вок: якщо платник податку на прибуток безоплатно 
надає товари (роботи, послуги), незалежно від стату‑
су отримувача, дохід від реалізації товарів (робіт, по‑
слуг) визначається за звичайною ціною. Платник тут 
має право включити до витрат собівартість таких то‑
варів (робіт, послуг).

Відповідно до пп. 136.10.6 ПКУ облікове відобра‑
ження витрат здійснюється у складі інших витрат зви‑
чайної діяльності, що не пов’язані безпосередньо з ви‑
робництвом та/або реалізацією товарів, виконанням 
робіт, наданням послуг, зокрема: а) суми коштів або 
вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, до‑
бровільно перераховані (передані) протягом звітного 
року до Державного бюджету України або бюджетів 
місцевого самоврядування, до неприбуткових органі‑
зацій, визначених у статті 157 цього розділу в розмірі, 
що не перевищує чотирьох відсотків оподатковувано‑
го прибутку попереднього звітного року.

Отже, в результаті дослідження чинного законо‑
давства і податкового навантаження операцій з виго‑
товлення та розповсюдження рекламних продуктів 
соціального характеру встановлено його недоскона‑

лість і неефективність для рекламних організацій, що 
перешкоджає розвитку соціальної реклами. Неефек‑
тивність виявляється у тому, що положення чинного 
законодавства не встановлюють вимоги щодо виготов‑
лення та розміщення рекламних продуктів соціально‑
го характеру організаціями і не надають додаткових 
пільг для економічного заохочення спеціалізованих 
підприємств щодо самостійного здійснення таких гос‑
подарських операцій.

З метою збільшення обсягів соціальної реклами 
в суспільстві запропоновано встановити вимогу ви‑
робникам та розповсюджувачам соціальної реклами 
щодо обов’язкового виготовлення та розповсюдження 
рекламних продуктів соціального характеру в межах 
не менше 5 відсотків річного обсягу виготовлення та 
розповсюдження рекламних продуктів.

Для стрімкого розвитку соціальної реклами в су‑
спільстві та забезпечення виконання нею своїх функ‑
цій необхідно удосконалити чинне законодавство, що 
встановлюватиме вимоги і сприятиме заохоченню 
спеціалізованих підприємств до виготовлення та роз‑
міщення рекламних продуктів соціального характеру. 
Запропоновано удосконалити чинне законодавство 
з реклами і положення Податкового кодексу України 
(табл. 3), та визначено їх вплив на облікове відобра‑
ження здійснення господарських операцій рекламних 
продуктів соціального характеру.

Закон України «Про благодійну діяльність» [7] ви‑
значає, що суб’єктами благодійної діяльності є благо‑
дійні організації, які утворені та діють відповідно до 
цього Закону, а також інші благодійники та бенефіці‑
ари.

Пропозиції щодо розширення кола осіб на спів‑
працю щодо соціальної реклами, з яким поширюються 

Таблиця 2
Вимоги чинного законодавства до податкового навантаження операцій  

з рекламними продуктами соціального характеру

Статус  
контрагента

Форма оплати
Податок на  

додану вартість
Податок на прибуток Податок з доходів фізичних осіб

Благодійна 
організація

Безоплатно звільнені від опо‑
даткування ПДВ 
(ст. 197.1.15. 
ПКУ), не мають 
право на подат‑
ковий кредит

дохід від реалізації визнача‑
ється за звичайною ціною, 
платник має право включити 
до витрат собівартість таких 
товарів (робіт, послуг) *

Фізособа (п. 170.7 ПКУ): нецільо‑
ва в межах допустимого розміру 
(пп. 170.7.3 ПКУ) —  не обкладається 
податком; цільова та відповідає вимо‑
гам пп. 170.7.4 ПКУ —  в повному розмі‑
рі не обкладається податком

Платна основа Не діє законодавство про благодійну діяльність

Неблагодійна 
організація

Безоплатно операція визнається постав‑
кою, збільшення ПЗ платником 
податків у періоді здійснення 
операції (пп. 14.1.185 ПКУ), 
компенсація ПК

дохід від реалізації визначаєть‑
ся за звичайною ціною, плат‑
ник має право включити до ви‑
трат собівартість таких товарів 
(робіт, послуг) *

Додаткові вимоги до 
сплати та/або пільги 
відсутні

Платна основа Не діє законодавство про благодійну діяльність

* [9]
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пільги щодо звільнення від оподаткування податком 
на додану вартість, сприятимуть зменшенню податко‑
вого навантаження таких операцій і уникненню плу‑
танини при визначенні статусу контрагента для мож‑
ливості застосування встановлених пільг.

Чинним законодавством не встановлено суб’єк‑
та рекламного процесу, що не має на меті отримання 
прибутку. Отже, якщо рекламне підприємство здійс‑
нює операції з рекламними продуктами соціального 
характеру, то також підпадає під даний критерій і не 
має право встановлювати ціну за надану послугу біль‑
ше ніж повна собівартість виготовленої послуги. Дана 
ситуація є викривленою, оскільки суб’єкти господа‑
рювання, які виготовляють та/або розмішують ре‑
кламні продукти встановлюють ціну на послуги згідно 
власної системи ціноутворення. Тому запропоновано 
уточнити визначення поняття «соціальної реклами» 
шляхом доповнення речення «розповсюдження якої 
не має на меті отримання прибутку рекламодавцем».

Для отримання бюджетного цільового фінансуван‑
ня разом з документами, що підтверджують надання 
послуг з соціальної реклами на безоплатній основі, не‑
обхідно додати оформлені відповідним чином статис‑
тичні дані про проведення й ефективність соціальної 

реклами. Зібрання даних щодо ефективності соціаль‑
ної реклами (наприклад, шляхом опитування спожи‑
вачів реклами) можна прописати окремим пунктом 
договору як обов’язок рекламодавця.

Фінансування рекламних організацій здійснюва‑
тиметься частково за рахунок фонду, що сформова‑
ний на основі стягнених штрафів за порушення зако‑
нодавства про рекламу; та частково за рахунок коштів, 
спрямованих на розвиток соціальної діяльності дер‑
жави. Формування і наповнення фонду штрафів за 
порушення законодавства про рекламу потребує реа‑
лізації посиленого контролю, що здійснюють у межах 
своїх повноважень визначені органи державної влади 
за рекламою, що дасть змогу підвищити імідж та до‑
віру до реклами, а також збільшити обсяг коштів для 
сприяння розвитку соціальної реклами.

Висновки та подальші дослідження. Розвиток со‑
ціальної реклами вимагає формування достовірного її 
облікового забезпечення, що потребує удосконалення 
чинного законодавства. На основі проведеного моні‑
торингу запропоновано удосконалити норми чинного 
законодавства щодо здійснення соціальної реклами 
та відображення господарських операцій в бухгалтер‑
ському обліку відповідно до пропозицій. Пропозиції 

Таблиця 3
Удосконалення чинного законодавства щодо регулювання питань з соціальної реклами  

та їх вплив на систему бухгалтерського обліку

Чинне законодавство, що регулює 
питання соціальної реклами

Пропозиції щодо удосконалення 
законодавства щодо регулювання 

питань з соціальної реклами

Вплив на облікове відображення 
операцій з рекламними продуктами 

соціального характеру відповідно до 
пропозицій

п. 197.1.15 ст. 197 ПКУ надання благо‑
дійної допомоги, зокрема безоплатне 
постачання товарів/послуг благодійним 
організаціям, утвореним і зареєстрова‑
ним відповідно до законодавства …

надання благодійної допомоги, зокре‑
ма безоплатне постачання товарів/по‑
слуг суб’єктам благодійної діяльності, 
утвореним і зареєстрованим відповід‑
но до законодавства …

Розширено коло контрагентів, співпра‑
ця з якими щодо виготовлення та розмі‑
щення соціальної реклами регулювати‑
меться положенням п. 197.1.15 ст. 197 
ПКУ

ст. 1 Закону України «Про рекламу» 
соціальна реклама —  це інформація 
будь‑якого виду, розповсюджена в будь‑
якій формі, яка спрямована на досяг‑
нення суспільно корисних цілей, попу‑
ляризацію загальнолюдських цінностей 
і розповсюдження якої не має на меті 
отримання прибутку

соціальна реклама —  це інформа‑
ція будь‑якого виду, розповсюджена 
в будь‑якій формі, яка спрямована на 
досягнення суспільно корисних цілей, 
популяризацію загальнолюдських 
цінностей і розповсюдження якої не 
має на меті отримання прибутку ре‑
кламодавцем

Уточнено суб’єкта рекламного процесу, 
що не має на меті отримання прибутку 
від розповсюдження соціальної рекла‑
ми, що дає змогу рекламному підприєм‑
ству формувати ціноутворення на такі 
послуги, що визначає облік доході та 
витрат, відповідно до подібних послуг

ст. 12 Закону України «Про рекламу» доповнити:

виробники і розповсюджувачі реклами зобов’язані надавати послуги з виготов‑
лення та розповсюдження соціальної реклами в межах не менше 5 відсотків річ‑
ного обсягу виготовлення і розповсюдження реклами

Облік таких операцій здійснюється на 
окремих субрахунках з метою підви‑
щення контролю та достовірності і опе‑
ративності річного звітування

особи, які безоплатно виробляють та розповсюджують соціальну рекламу у роз‑
мірі більше 5 відсотків від річного обсягу виготовленої та розповсюдженої ними 
реклами, мають право отримати бюджетне цільове фінансування для відшкоду‑
вання витрат

Отримані грошові кошти відобража‑
ються кореспонденцією рахунків Д 31 
К 48, з подальшим списанням на дохо‑
ди підприємства у розмірі, що не пере‑
вищує здійснених витрат на соціальну 
рекламу за період
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з удосконалення чинного законодавства щодо регу‑
лювання питань з соціальної реклами і системи бух‑
галтерського обліку розширять обсяги виготовлення 
та розміщення соціальної реклами в суспільстві, що 
вплине на формування і розвиток свідомості спожи‑

вачів. Також дані пропозиції сприяють підвищенню 
мотивації спеціалізованих рекламних агентств до 
виготовлення соціальної реклами та її розвитку в су‑
спільстві загалом.
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АУДИТ НА БАЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ:  
ПРОДУКТИВНІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

АУДИТ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ:  
ПРОДУКТИВНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

AUDIT BASED COMPUTER PROGRAMS:  
PRODUCTIVITY, PROFITABILITY AND TRENDS

Анотація. Розглянуто організацію аудиторських перевірок в комп’ютерному середовищі. Узагальнено переваги і 
недоліки прикладних комп’ютерних програм з аудиту в практиці вітчизняних аудиторських фірм. На основі проведених 
досліджень проаналізовано вплив використання комп’ютерних прикладних програм на продуктивність і рентабельність 
аудиту. Встановлено, що ефективність аудиторських перевірок помітно зростає із застосуванням аудиторами спеціалі-
зованих програмних продуктів. Доведено, що проведення аудиторської перевірки з використанням прикладних про-
грам в порівнянні з традиційним методом – помітно скорочується. Дослідження проведені в напрямі науково-дослідної 
роботи кафедри обліку і оподаткування «Київський кооперативний інститут бізнесу і права».

Ключові слова: аудит, комп’ютерні технології, прикладні комп’ютерні програми аудиту, продуктивність аудиторської 
перевірки, рентабельність аудиту.

Аннотация. Рассмотрена организация аудиторских проверок в компьютерной среде. Обзор преимущества и недо-
статки прикладных компьютерных программ по аудиту в практике отечественных аудиторских фирм. На основе прове-
денных исследований проанализировано влияние использования компьютерных приложений на производительность 
и рентабельность аудита. Установлено, что эффективность аудиторских проверок заметно возрастает с применением 
аудиторами специализированных программных продуктов. Доказано, что проведение аудиторской проверки с исполь-
зованием прикладных программ по сравнению с традиционным методом — заметно сокращается. Исследования прове-
дены в направлении научно-исследовательской работы кафедры учета и налогообложения «Киевский кооперативный 
институт бизнеса и права».

Ключевые слова: аудит, компьютерные технологии, прикладные компьютерные программы аудита, производи-
тельность аудиторской проверки, рентабельность аудита.

Summary. Considered organization audits in the computer environment. Overview advantages and disadvantages of appli-
cation software in the audit practice of domestic audit firms. Based on the studies analyzed the impact of the use of computer 
applications the performance and profitability of the audit. It is established that efficiency audits significantly increased with 
the use of auditors specialized software. It is proved that an audit of the use of applications compared to the traditional method 
of - significantly reduced. Studies conducted in the direction of research department of accounting and taxation «Kyiv Cooper-
ative Institute of Business and Law.»

Keywords: audit, computer technology, applied computer program audit, performance audit, efficiency audit.
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Постановка проблеми. Автоматизація аудиту дала 
поштовх на досягнення значних результатів в ді‑

яльності аудиторських фірм, вплинула на зменшення 
витрат діяльності, скорочення чисельності аудитор‑
ського персоналу, що в результаті впливає на при‑
бутковість роботи аудиторських компаній. На сьогод‑
нішній день, зокрема на великих підприємствах, без 
автоматизованого робочого місця не обходиться жодна 
фінансова операція. Автоматизація і комп’ютеризація 
є однією з найважливіших стадій інноваційних техно‑
логій. Економічна література стверджує, що комп’ю‑
теризацію пройшли найбільш розвинені країни Захо‑
ду, держави Східної Європи, включаючи й Україну [7, 
с. 125]. Інтенсивний розвиток електронно‑обчислю‑
вальної техніки і технологій, використання приклад‑
них бухгалтерських програм забезпечило значний 
позитивний вплив на ефективність аудиту і вдоско‑
налення його методів. Комп’ютерна обробка бухгал‑
терських даних забезпечує автоматизоване збирання і 
обробку інформації, необхідної для оптимізації управ‑
ління в різних сферах діяльності. Вдосконалення ау‑
диторської роботи відповідно до вимог ринку, пев‑
ним чином, залежить від комп’ютеризації облікових 
та аналітичних систем, автоматизованого видавання 
документів та їх збереження. Найбільш ефективним 
шляхом вирішення проблеми є чітка, своєчасна і до‑
стовірна методика перевірки будь‑якого об’єкта бух‑
галтерського обліку. Таким чином, автоматизація 
аудиту виступає актуальним об’єктом дослідження в 
науковій літературі і практиці практикуючих аудито‑
рів, оскільки дослідження проводились лише виключ‑
но на процесі автоматизації, а не досліджувались про‑
дуктивність і  рентабельність останнього.

Аналіз досліджень і публікацій. Сферу викори‑
стання комп’ютерної техніки в аудиті багато науков‑
ців оцінюють по‑різному. Деякі автори вважають, що 
застосовувати електронно‑обчислювальні машини 
необхідно лише у випадках здійснення складних еко‑
номіко‑математичних розрахунків, зберігання ауди‑
торського архіву; інші —  при складанні і оформленні 
документів тощо. Вивченню автоматизації аудитор‑
ських перевірок присвячені праці багатьох вітчизня‑
них та зарубіжних учених і фахівців, зокрема таких 
як: Білухи М. Т., Виноградової М. О. Галкіна Є. В., 
Гер манчук Г. О., Жиддєвої Л. І., Івахненкова С. В., 
Камінської Т. Г., Кудрицького Б. В., Кузик Н. П., 
Кузь мінського А. М., Немченко В. В., Олійник С. О., 
Осмят ченко В. О., Парушіна Н. В., Петрик О. А., Редь‑
ко О. Ю., Суворова С. П., Терещенко Л. О., Федоро‑
вої Г. В. Шатковської Л. С. та інших. Справді, вказані 
напрями використання комп’ютерів є перспективни‑
ми і необхідними для організації аудиту. Так, на дум‑
ку М. О. Виноградової і Л. І. Жидєєвої «… головна 

перевага використання прикладних комп’ютерних 
програм для складання робочих документів ауди‑
тора полягає в якісній зміні технології аудиту, праці 
аудитора …» [4, с. 272]. Окрім того, Немченко В. В. 
та Редько О. Ю. стверджують, що «… застосування 
у аудиторському контролі економічного аналізу, ста‑
тистичних розрахунків і економіко‑математичних 
методів (на технічній базі комп’ютеризації) підвищує 
наукову достовірність аудиту і його ефективність 
у раціональному господарюванні в умовах ринкових 
відносин …» [5, с. 55]. Вказані міркування є, безумов‑
но, правильними й обґрунтованими. Але сучасний 
розвиток комп’ютерної техніки і програмного забез‑
печення дозволяє значно розширити сферу застосу‑
вання електронно‑обчислювальних машин у процесі 
аудиту, залучити комп’ютер до виконання будь‑яких 
логічних, аналітичних, розрахункових чи інших про‑
цедур і тим самим підвищити продуктивність і рента‑
бельність аудиту.

Формування цілей статті (постановка задачі). 
Метою дослідження є аналіз рентабельності і про‑
дуктивності аудиту в комп’ютерному середовищі та 
їх формування під впливом використання аудитором 
прикладних комп’ютерних програм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про‑
ведення аудиту в комп’ютерному середовищі ґрун‑
тується на міжнародних нормативах аудиту: МНА 
№ 401 «Аудит в умовах комп’ютерних інформаційних 
систем»; МНА 1000 «Процедури міжбанківського 
підтвердження»; МНА 1001 «Середовище комп’ютер‑
них інформаційних систем (КІС) —  автономні мікро‑
комп’ютери»; МНА 1002 «Середовище КІС —  інтерак‑
тивні комп’ютерні системи; МНА 1003 Середовище 
КІС —  системи баз даних»; МНА 1009 «Методи ауди‑
ту з використанням комп’ютерів».

На основі порівняння суті комп’ютерних інформа‑
ційних систем аудиту різними науковцями виведено 
власне визначення. Комп’ютерні інформаційні систе‑
ми аудиту —  це середовище комп’ютерних прикладних 
програм тісно взаємопов’язаних між обліком, аудитом 
та управлінням, при умові використання комп’ютера 
будь‑якого типу або розміру в процесі оброблення 
суб’єктом господарювання фінансової інформації, сут‑
тєвої для аудиторської перевірки, незалежно від того, 
використовується програмний продукт або комп’ютер 
останнім чи третьою стороною (аудитором).

Проведений аналіз ринку прикладних комп’ютер‑
них програм з аудиту, дав можливість стверджувати, 
що останні під час інтенсивного використання мають 
свої переваги і недоліки (табл. 1).

Відповідно до МСА № 401 «Аудит у середовищі 
комп’ютерних інформаційних систем», загальна мета та 
обсяг аудиторських робіт не повинні змінюватися лише 
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Таблиця 1
Аналіз ринку комп’ютерних програм для проведення аудиту

Назва 
комп’ютерної 

програми 
Переваги і недоліки прикладної комп’ютерної програми

IT Аудит: Аудитор Переваги: продукт може використовуватись при проведенні внутрішнього аудиту компанії, 
зокрема фінансового аудиту. 
Недоліки: немає прямої прив’язки до змін в законодавстві, зокрема в податковому обліку.

Експрес Аудит: ПРОФ Переваги: автоматичне заповнення типових бланків і шаблонів звітних документів; розраху‑
нок рівня істот ності, розрахунок основних показ ників для аналізу, орієнтація на ре гіональну 
та галузеву специфіку; постійне оновлення методичної час тини та формування на їх основі 
програми аудиту; виписка з норма тивних документів з коментарем. 
Недоліки: залежність від авторської розробки; незмінна структура або формат шаблону, які 
можна придба ти за додаткові кошти; редагування тільки кожного конкретного доку мента; не 
можна доповнити власні розділи; немає алгоритмів розрахун ку й дані вводяться вручну.

Audit System / 2tm Deloitte 
and Touch Tho‑matsu

Переваги: стандартний інтерфейс і фоновий режим; робота над проек том як у команді, так 
і індивідуаль но; сумісність з іншими програмни ми продуктами та настройка відпо відно до 
умов користувача.
Недоліки: вітчизняним аудиторським фірмам потрібно розробляти окремий модуль що базу‑
ється на національній системі бухгалтерського обліку.

Audit Expert Переваги: формування порівняль них даних для вирішення аналітич них завдань; отримання 
основних фінансових показників; проведення порівняльного середньогалузевого аналізу й 
аналізу з підприємствами конкурентами.
Недоліки: здебільшого підходить для проведення економічного аналізу та порівняння показ‑
ників і визначення кореляційних залежностей.

Аудит‑Майстер «ДАСО» 
«Аудит‑Інформ»

Переваги: дозволяє використовува ти власну методологію; ведення кар тотеки суб’єктів; по‑
шук за реквізи тами; функція контролю в разі по вторної перевірки клієнта; дослід ження ро‑
боти аудиторів. 
Недоліки: за умови повторної пере вірки фірми в картотеці формується новий запис; не ви‑
значається розмір вибірки та аудиторський ризик.

Audit NET Переваги: максимальна відповідність системи з прийнятою в аудиторській фірмі методо‑
логією; робота у віддаленому режи мі й оперативне надходжен ня в центральний офіс; чітке 
розмежування прав доступу співробітників до інформації; відповідність різних вер сій для 
маленьких, серед ніх і великих аудиторських фірм з поєднанням внут рішнього і зовнішньо‑
го аудиту; можливість графічного зображення реалізації про екту аудиту (час і послідов ність 
проведення); автоматизація процесу аудиту та діяльності аудиторської фірми.
Недоліки: програма є виключно мережною систе мою та потре бує обов’язко вого встанов‑
лення сервера, відсутність класифікатора помилок і нор мативної бази.

SAP AG
TER 10

Переваги: велика функціональність; інтеграція всіх бізнес‑процесів підприємства; модульний 
принцип побудови, як дозволяє ізольоване використання окремих компонент систем або їх 
комбінації, якщо це необхідно з точки зору виробничо‑економічних умов; розвинута система 
звітності, в якій кожна операція потрапляє до різних видів звітності; незалежність продукту 
від конкретної галузі; відкритість, можливість формування власних програмних продуктів в 
середовищі системи; підтримка різних мов; доступ в систему протоколюється відповідно до 
прав користувача; сучасні технологічні підходи на базі архітектури клієнт‑сервер; система 
налаштовується засобами, що доступні користувачу, до конкретних особливостей підприєм‑
ства, зміни можливі протягом всього часу експлуатації продукту.
Недоліки: призначений здебільшого для автоматизації менеджменту (управління) компані‑
єю. Блоки об’єктів автоматизації не взаємопов’язані.

тому, що аудит проводять у середовищі електронної об‑
робки даних [1, 2, 8]. Використання комп’ютерів впли‑
ває на організацію фінансового обліку, управлінського 
обліку, аудиту, а також на методику і техніку внутріш‑
ньогосподарського контролю на підприємстві. Відпо‑
відно, система електронної обробки даних може суттєво 
впливати на процедури, які використовують аудитори 
при вивченні й оцінці системи обліку і внутрішнього 
контролю, а також на зміст, час проведення та обсяг ау‑
диторських процедур. Таким чином, методика аудиту 

з використанням комп’ютерів — є сукупність аудитор‑
ських комп’ютерних програм, за допомогою яких від‑
бувається вивчення й оцінка об’єктів дослідження. При 
проведенні аудиту, аудитор може використовувати 
комп’ютер, як при веденні бухгалтерського обліку вруч‑
ну, так і при автоматизації обліку. Отже, в першому ви‑
падку, аудитору необхідно вирішувати проблему наяв‑
ності необхідного програмного забезпечення для аудиту 
бухгалтерських записів по всіх господарських операці‑
ях або підсумковим записам відповідних підсумкових 
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документів (регістрів). У другому випадку, для аудиту 
економічного суб’єкта слід тільки застосувати відповід‑
ну програму відповідних інформаційних технологій. 

Досвід показав, що при проведенні аудиту вико‑
ристовуються існуючі програми бухгалтерського об‑
ліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансо‑
во‑господарської діяльності, деякі інші спеціалізовані 
програми. Таких широко розповсюджених програм де‑
кілька, а саме: «Грант», «Консультант Плюс», «Юри‑
сконсульт», «Ліга : Закон». Ці програми ви конують 
головну роль – дозволяють швидко відшукати і нада‑
ють для перегляду і друку потрібний нормативний 
документ з бухгалтерського обліку, оподаткування 
різних видів діяльності, правового регулювання під‑
приємництва тощо.

Аудитори також використовують електронні до‑
відники різних ставок податків, банківських процен‑
тів, курсів валют, допустимі норми витрат на рекламу, 
представницьких витрат, витрат на відрядження, роз‑
мірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної 
сітки та інших важливих свідчень. Такі довідники в 
юридичних базах відсутні, і необхідно переглянути 
багато документів, щоб відшу кати одну‑дві потрібні 
цифри, а в бухгалтерських програмах за звичай пода‑

ні тільки ті довідники, які використовуються в про‑
грамі напряму для бухгалтерського обліку. Необхідно 
відзначити, що на сьогоднішній день аудитори вико‑
ристовують не тільки програмні продукти, пов’язані 
безпосередньо з аудитом, а і найбільш зручні для нас 
спрощені програми Microsoft Office, такі як: «Word», 
«Excel» і т.д. Всі ці показники характеризують рівень 
якості аудиторської програми та впливають на про‑
дуктивність і ефективність аудиторської перевірки. 
Для перевірки безпеки програм можуть використо‑
вуватися, як загальні технології тестування і забезпе‑
чення якості, так і програми які розроблені спеціально 
для цих напрямків.

Відповідно до здійсненої роботи в напрямі науко‑
во‑дослідної роботи кафедри обліку і оподаткування 
Київського кооперативного інституту бізнесу і права 
та ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» було 
проведено аналіз продуктивності та рентабельності 
аудиту на аудиторських фірмах м. Києва. Для порів‑
няння було відібрано 15 аудиторських фірм з різною 
чисельністю аудиторів (табл. 2, рис. 1), але за умови 
використання комп’ютерних прикладних програм. 

Таким чином, найбільш ефективною є аудиторська 
перевірка із  використання комп’ютерних систем, яка 

Таблиця 2 
Продуктивність і рентабельність аудиту на базі використання комп’ютерних прикладних програм 

Група чисельності 
аудиторів під час  

аудиторської  
перевірки, осіб

Середні витрати  
часу на проведення 

перевірки,
днів / люд.-годин

Кількість проведених 
перевірок

за 2014 р., шт.

Продуктивність  
аудиту (витрати часу) 

в розрахунку на одного 
умовного аудитора, 

люд.-годин

Рентабельність  
аудиту  

в комп’ютерному 
середовищі, %

до 3 10 / 175 4 21,9 8,5

3–5 8 / 225 7 8,0 12,3

більше 5 5 / 245 9 4,5 13,1

 

0

5

10

15

20

25

до 3  3 - 5 більше 5

Рисунок 1. Вплив продуктивності та рентабельності аудиторських перевірок  
в комп’ютерному середовищі на ефективність аудиту
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проводиться групою аудиторів в складі 4 аудиторів. 
Заслуговує уваги той факт, що із зростанням кількості 
проведених аудиторських перевірок на базі викори‑
стання прикладних програм витрати часу на перевір‑
ку значно скорочуються, що є позитивним фактором в 
аудиторській діяльності аудиторських фірм.

Висновки та подальші дослідження. Таким чином, 
сучасний аудит дуже тісно пов’язаний з інформацій‑
ними технологіями. У зв’язку з цим, що зростає сту‑
пінь автоматизації облікового процесу на вітчизняних 
підприємствах – збільшується вплив комп’ютеризова‑
ної системи бухгалтерського обліку на достовірність і 
повноту інформації, які були сформовані у звітності. 
Можна стверджувати, що ефективність аудиторських 
перевірок помітно зростає із застосуванням самими 
аудиторами спеціалізованих програмних продуктів. 
Час проведення аудиторської перевірки в порівнянні 
з традиційним методом проведення, помітно скорочу‑
ється, підвищується продуктивність праці, відповідно 

зростає рентабельність. Слід звернути увагу на тому, 
що за результатами дослідження відібраної кількості 
аудиторських компаній — темпи росту продуктивнос‑
ті аудиту в комп’ютерному середовищі в 0,3 п. пере‑
вищують темпи росту його рентабельності. У зв’язку 
з цим розширюється можливість проведення супутніх 
послуг аудиту, і це в кінцевому результаті, забезпечує 
підвищення якості обслуговування клієнтів.

Таким чином, переваги застосування комп’ютерної 
техніки при проведенні аудиту полягають в: зменшен‑
ні обсягу даних, що оброблюються вручну; економії 
часу на виконання одноманітних прийомів порівнян‑
ня фактичних даних з обліковими; зменшенні ризику 
появи арифметичних помилок, порушених при відо‑
браженні даних в облікових регістрах; перевірці то‑
тожності чи взаємної ув’язки показників різних форм 
звітності в автоматичному порядку; компактному збе‑
ріганні і багаторазовому використанні даних бухгал‑
терського обліку.
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ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНОМУ  
РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

CОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ

CONTENTS OF STRATEGIC ANALYSIS  
IS IN MODERN MARKET ENVIRONMENT

Анотація. Стаття присвячена дослідженню різних трактувань та визначенню сутності поняття стратегічного аналізу 
з метою виявлення підходів до розкриття його змісту та основних особливостей.

На підставі критичного аналізу економічної літератури виділено вісім підходів до трактування сутності стратегічного 
аналізу і визначено, що стратегічний аналіз є самостійним напрямом аналітичного дослідження, який займає провідне 
місце на кожному із етапів стратегічного управління підприємством та передбачає змістовний опис економічного суб’єк-
та, виявлення особливостей, тенденцій, можливих і неможливих напрямів його розвитку задля своєчасної та адекватної 
реакції на зміни в середовищі його функціонування та формування конкурентних переваг, які в довгостроковій перспек-
тиві забезпечать зростання вартості бізнесу.

Відповідно до сучасного розуміння стратегічного аналізу виділено його основні риси, які передбачають забезпе-
чення швидкого реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища за допомогою розроблених стратегічних 
методів і моделей, сформованого стратегічного мислення працівників суб’єкта господарювання з метою досягнення 
стратегії його розвитку.

Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегічне управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, страте-
гічні рішення.

Аннотация. Статья посвящена исследованию разных трактовок и определению сущности понятия стратегического 
анализа с целью определения подходов к раскрытию его содержания и основных особенностей.

На основе критического анализа экономической литературы выделены восемь подходов к трактованию сущности 
стратегического анализа и определено, что стратегический анализ является самостоятельным направлением аналити-
ческого исследования, который занимает ведущее место на каждом из этапов стратегического управления предпри-
ятием и предусматривает содержательное описание экономического субъекта, выявление особенностей, тенденций, 
возможных и невозможных направлений его развития с целью своевременной и адекватной реакции на изменения 
в  среде его функционирования и  формирования конкурентных преимуществ, которые в  долгосрочной перспективе 
обеспечат рост стоимости бизнеса.

В соответствии с современным пониманием стратегического анализа выделены его основные черты, которые пред-
усматривают обеспечение быстрого реагирования предприятия на изменения внешней среды с помощью разработан-
ных стратегических методов и моделей, сформированного стратегического мышления работников субъекта хозяйство-
вания с целью достижения стратегии его развития.

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое управление, внешняя среда, внутренняя среда, стратеги-
ческие решения.



71

// Учет, анализ и аудит //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 1 (1), 2017

Abstract. The article investigates different interpretations and definitions of the concept of strategic analysis aiming at 
identifying the ways of revealing its components and peculiarities.

Based on the critical analysis of economic literature, the author singles eight approaches to interpretation of the essence of 
strategic analysis and indicates that strategic analysis is independent direction of analytical research, that occupies a leading 
place on each of the stages of strategic management an enterprise and envisages rich incontent description of economic sub-
ject, exposure of features, tendencies, possible and impossible directions of his development for the sake of timely and adequate 
reaction on changes in the environment of his functioning and forming competitive edges that in a longterm prospect will provide 
increase of business cost.

According to the modern understanding of strategic analysis, its main signs are singled out, which presuppose ensuring of 
quick response of the enterprise to the changes of the external environment with the help of developed strategic methods and 
models, strategic thinking of the employees of an economic entity aimed at achieving its development strategy.

Keywords: strategic analysis, strategic management, external environment, internal environment, strategic decisions.

Постановка проблеми. Сформовані ринкові від‑
носини в Україні, виникнення і розвиток міжна‑

родних і фінансових зв’язків зумовили перетворення 
в сфері господарювання. Для ефективного здійснення 
своєї господарської діяльності підприємствам слід 
оперативно реагувати на будь‑які зміни факторів зо‑
внішнього та внутрішнього середовища. Такі дії ви‑
магають проведення стратегічного аналізу, оскільки 
він як основна складова внутрішнього економічного 
механізму підприємства має великий вплив на резуль‑
тативність підприємницької діяльності. У свою чергу, 
аналітична робота, яка використовує різноманітні ме‑
тодики аналізу, повинна служити основою для органі‑
зації та прийняття управлінських рішень для забезпе‑
ченні стратегії розвитку підприємства.

На сучасному етапі залишаються відкритими пи‑
тання змістовного наповнення стратегічного аналізу 
та його завдань, а також місця стратегічного аналізу 
в системі управління підприємством. Необхідність 
вирішення зазначених проблем та їх вплив на розви‑
ток економіки підприємства і суспільства в цілому 
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре‑
тичні основи стратегічного аналізу базуються на теорії 
менеджменту і розглядаються в працях відомих вче‑
них —  І. Ансоффа, К. Друрі, М. Десмонда, Б. Карлоф‑
фа, Р. Келлі, М. Х. Мескона, М. Мінцберга, А. А. Том‑
псона, Д. Хана, Р. Холла.

Питання сутності стратегічного аналізу, його місця 
в системі стратегічного управління розглядали в своїх 
працях і вітчизняні вчені, серед яких: Т. Г. Бурденюк, 
А. С. Гакман, Р. О. Костирко, І. С. Левик, В. В. Пас‑
тухова, І. М. Парасій‑Вергуненко, П. Р. Пуцентейло, 
І. В. Саух та ін. Незважаючи на потужний науковий 
доробок вітчизняних і зарубіжних авторів у сфері 
стратегічного аналізу, залишаються малодосліджени‑
ми питання критичної оцінки суперечностей різних 
наукових поглядів з сутності даного поняття. Тому 
вважаємо необхідним провести переосмислення на‑

явних напрацювань та розробок й чіткого визначення 
змісту, завдань та характерних рис стратегічного ана‑
лізу.

Формулювання цілей статті передбачає обґрунту‑
вання теоретичних основ стратегічного аналізу, удо‑
сконалення його змістовного наповнення, визначення 
завдань та характерних рис у сучасних умовах госпо‑
дарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су‑
часних умовах ринкової економіки України зростає 
роль стратегічного аналізу, який є однією з важливих 
складових системи фінансового управління суб’єк‑
та господарювання. Аналітичне забезпечення займає 
провідне місце у стратегічному управлінні. Це пояс‑
нюється, насамперед, необхідністю отримання досто‑
вірної інформації про дійсний потенціал економічної 
стійкості для визначення стратегічних орієнтирів ста‑
лого розвитку будь‑якого підприємства.

Конкурентна боротьба, нестабільність розвитку 
ринку, зростаюча невизначеність, динамічність зо‑
внішнього середовища, призвели до необхідності змі‑
ни системи управління вітчизняними підприємства‑
ми та використання нових підходів до управління. 
Стратегічний підхід до управління висуває перед ним 
нові завдання, які пов’язані з аналізом діяльності під‑
приємства (рис. 1).

Так, вирішення зазначених завдань стратегічного 
управління підприємства можливе при проведенні 
стратегічного аналізу, тому розглянемо економічну 
сутність стратегічного аналізу.

Сьогодні не існує єдиного підходу щодо тракту‑
вання сутності стратегічного аналізу, його завдань, 
об’єктів та етапів, також однозначно не визначено 
його предмет та інструментарій. Найперші праці, 
в яких присутні згадки про стратегічний аналіз, трак‑
тують його сутність та процес формування стратегії 
підприємства як єдине ціле (І. Х. Ансофф [1, с. 46]) 
та вважають, що стратегічний аналіз є основою 
здійснення правильного стратегічного вибору, на 
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основі обґрунтованих альтернатив та критеріїв вибо‑
ру (А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд) [22, с. 35]

У розглянутих більш сучасних трактуваннях стра‑
тегічного аналізу встановили, що вчені роблять ак‑
цент на різних підходах:

1) самостійний напрям дослідження [2; 12; 13; 16; 
18; 20; 25];

2) прогнозування [9; 18];
3) дослідження [14; 15; 21];
4) SWOT‑аналіз [17];
5) спосіб перетворення інформації, отриманої у ре‑

зультаті аналізу середовища, на стратегію (стратегіч‑
ний план) підприємства [4; 6; 7];

6) виконання функції управління, яке спрямоване 
на перспективу [3; 11; 14; 15; 22];

7) аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища 
з метою визначення напряму розвитку [5; 10; 14; 24];

8) метод, що забезпечує процес стратегічного пла‑
нування та контролінгу інформаційно‑аналітичними 
даними [8].

Автори [2; 12; 13; 16; 18; 20; 25] виділяють стра‑
тегічний аналіз як самостійний напрям досліджен‑
ня в стратегічному управлінні, як окрему систему, 
оскільки елементи стратегічного аналізу присутні на 
кожному із етапів стратегічного управління: від ви‑
значення стратегічних цілей до реалізації стратегії та 
оцінки її ефективності.

С. З. Мошенський, О. В. Олійник [16, с. 345] визна‑
чають стратегічний аналіз як ефективне стратегічне 
управління, яке допомагає підприємству реалізувати 
його стратегічне бачення. Т. Г. Бурденюк [2, с. 132] про‑
понує визначити стратегічний аналіз як систему комп‑
лексного дослідження економічних явищ і процесів 
у їх взаємозв’язку та взаємозалежності із факторами 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що впли‑
вають на діяльність господарюючого суб’єкта в мину‑
лому, теперішньому та майбутньому періодах, котра 
забезпечує формування ефективної стратегічної пове‑
дінки для досягнення намічених цілей. Л. А. Костир‑

ко [12, с. 276], З. Є. Шершньова, С. В. Оборська [25, 
с. 356] виокремлюють стратегічний аналіз як вид, не 
окреслюючи повністю його особливостей та призна‑
чення в системі стратегічного управління.

З позиції І. М. Парасій‑Вергуненко [19, с. 44] ви‑
никнення стратегічного аналізу пов’язано із еволю‑
цією поняття управління. Стратегічний аналіз автор 
розглядає як самостійний вид аналізу і ми погоджує‑
мося з цим твердженням, оскільки він зорієнтований 
на майбутнє.

В. В. Пастухова [20, с. 70] розглядає стратегічний 
аналіз як інструмент системи стратегічного управлін‑
ня, який використовується як основа прогнозування 
позиції підприємства на привабливих ринках. Пого‑
джуємося з тим, що стратегічний аналіз використову‑
ється в стратегічному управлінні, проте він не лише 
прогнозує позицію на ринку, але й в якому напрямі та 
яким чином потрібно розвиватися підприємству.

Процедури стратегічного аналізу та стратегічно‑
го планування або прогнозування взаємопов’язані та 
тісно переплетені. Ключовим моментом тут є кінце‑
вий результат —  досягнення стратегічної цілі. Стра‑
тегічний аналіз включає в себе прогнозування, який 
є основою стратегічного планування. Тому, не слід 
ототожнювати стратегічний аналіз із плануванням 
(А. С. Гакман [4, с. 73]) та прогнозуванням (М. А. Бо‑
люх [9, с. 246], І. М. Парасій‑Вергуненко [19, с. 44]).

Є. В. Мних під стратегічним економічним аналізом 
розуміє дослідження економічної системи за параме‑
трами, які визначають її майбутній стан. Його осо‑
бливість полягає у проекції минулого і теперішнього 
стану об’єкта та перспективу, враховуючи спадковість 
чи повну стійкість зміни економічних показників [15, 
с. 56].

П. Р. Пуцентейло висловлює схожу думку, що 
стратегічний аналіз —  це процес дослідження вироб‑
ничо‑господарської діяльності підприємства і умов 
її здійснення в довгостроковій перспективі, засіб пе‑
ретворення даних, отриманих в результаті аналізу 

якого підприємства. 
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середовища, в базу даних для прийняття стратегічних 
рішень. Стратегічний аналіз покликаний перетворити 
всю наявну економічну інформацію та інформацію 
неекономічного характеру в прийнятну для прийнят‑
тя стратегічного рішення [21, c. 198].

Не погоджуємося з підходом В. В. Ординської 
[17, с. 44] щодо ототожнення стратегічного аналізу та 
SWOT‑аналіз, оскільки останній дає змогу оцінити 
лише поточний стан підприємства та його зовнішнє 
середовище з метою визначення конкурентних пе‑
реваг і можливостей розвитку, тоді як стратегічний 
аналіз спрямований на оцінку перспективного стану 
ресурсів підприємства і сегментів ринку із метою ви‑
явлення стратегічних позицій і відповідного викори‑
стання ресурсів для найкращого освоєння перспек‑
тивних сегментів. Тобто стратегічний аналіз вибирає 
напрям майбутнього, а SWOT‑аналіз як один із мето‑
дів стратегічного аналізу формує набір альтернатив‑
них стратегій.

Т. В. Головко та С. В. Сагова [6] визначають стра‑
тегічний аналіз як процес визначення критично важ‑
ливих ключових понять зовнішнього і внутрішнього 
середовищ, які можуть вплинути на здатність підпри‑
ємства досягати своїх цілей як у коротко‑, так і довго‑
строковій перспективі.

А. С. Гакман [4, с. 73] та О. Б. Гордон [7, с. 98] ви‑
словлюють однакову позицію, що стратегічний ана‑
ліз —  це спосіб перетворення бази даних, одержаних 
в результаті аналізу середовища, в стратегічний план 
підприємства, однак дана точка зору є дещо вузькона‑
правленою.

Позиція К. І. Редченка є більш ширшою і трактує 
стратегічний аналіз як комплексне дослідження пози‑
тивних і негативних факторів, які можуть вплинути 
на економічне становище підприємства у перспективі, 
а також шляхів досягнення стратегічних цілей підпри‑
ємства [22, c. 38].

С. М. Жукевич трактує стратегічний аналіз як під‑
приємницький аналіз, практично‑методичний інстру‑
ментарій якого не є «чистим аналізом», а своєрідним 
аналітичним апаратом, який дозволяє одночасно до‑
сліджувати зовнішнє та внутрішнє підприємницьке 
середовище, уточнювати місію і формувати стратегіч‑
ні цілі підприємства, відслідковувати реалізацію стра‑
тегічних рішень [10, с. 8].

І. Д. Фаріон, Т. Р. Фецович визначають страте‑
гічний аналіз окремого підприємства як процес ви‑
значення максимально можливих основних аспектів 
функціонування зовнішнього та внутрішнього середо‑
вища, які можуть вплинути на здатність підприємства 
досягти поставленої мети. Автори відмічають, що він 
потрібний підприємству для виходу на новий якісний 
рівень розвитку, де його оцінка і коригування діяль‑

ності є одночасно закінченням і початком процесу 
стратегічного аналізу [24, с. 195].

З позиції І. С. Левик [13], наведені вище підходи 
можна доповнити наступними поглядами на тракту‑
вання сутності стратегічного аналізу, які ще недостат‑
ньо досліджені:

1) визначення необхідного рівня потенціалу під‑
приємства та можливості його максимального вико‑
ристання для досягнення стратегічних цілей;

2) прогнозування змін у зовнішньому середовищі, 
аналіз варіантів перетворення загроз на можливості;

3) аналіз ефективності стратегії, яка реалізується 
в цей час та можливості її модифікації чи заміни з ме‑
тою прискорення досягнення стратегічних цілей.

Погоджуємося з даними визначеннями, і вважа‑
ємо, що стратегічний аналіз можна виділити як са‑
мостійний напрям аналітичного дослідження, який 
займає провідне місце на кожному із етапів страте‑
гічного управління підприємством та має характерні 
риси, завдання, функції, предмет та об’єкт. У підтвер‑
дження нашої позиції, І. В. Саух наводить відмінності 
стратегічного аналізу від традиційного: можливість 
врахування зовнішніх факторів; довгостроковий 
характер; використання, поряд з традиційною, спе‑
цифічної методології; орієнтація на майбутнє; мета 
здійснення [23, с. 36].

Незважаючи на різноманітність підходів до визна‑
чення сутності стратегічного аналізу, вважаємо, що їх 
можна об’єднати і сформулювати такі загальні риси 
стратегічного аналізу, котрі виділяють його з поміж 
інших видів аналітичних досліджень:

1) незамінний елемент кожного з етапів страте‑
гічного управління —  стратегічний аналіз безперерв‑
но проводить оцінку діяльності та коригує її одно‑
часно закінченням і початком процесу стратегічного 
аналізу;

2) аналітичний апарат дослідження впливу факто‑
рів зовнішнього та внутрішнього середовища на під‑
приємство. Нестабільність зовнішнього середовища 
та зміни у внутрішньому зумовлюють необхідність 
постійного моніторингу, а у разі необхідності потре‑
бують перегляду місії компанії, цілей діяльності, стра‑
тегічних планів і механізмів їх здійснення;

3) дослідження майбутніх подій та перспектив‑
на спрямованість аналізу характеризується впливом 
в майбутньому періоді на формування ефективної 
стратегічної поведінки суб’єкта господарювання для 
досягнення намічених цілей;

4) комплексність аналітичних досліджень. Харак‑
терною відмінністю стратегічного аналізу від інших 
видів аналізу є вивчення не окремих господарських 
операцій, а комплексне дослідження всієї діяльності 
підприємства;
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5) здійснення аналітичних досліджень до початку 
господарських операцій, а не після них. В цьому ас‑
пекті стратегічний аналіз поєднує елементи прогно‑
зування, планування та менеджменту. При аналітич‑
ному обґрунтуванні оптимальних шляхів досягнення 
стратегічних цілей необхідно враховувати минулий 
досвід, тенденції розвитку економічних процесів, що 
склалися в ретроспективі.

Відповідно, роль стратегічного аналізу в системі 
управління підприємством визначається його перева‑
гами, які дають змогу: створити інформаційну базу для 
прийняття стратегічних рішень на основі оцінювання 
внутрішнього і зовнішнього середовища; зменшити 
негативний вплив змін зовнішнього і внутрішнього 
середовища на результати діяльності підприємства; 
швидко реагувати на зміни та вносити відповідні ко‑
рективи до стратегії, яка реалізується на даному ета‑
пі діяльності підприємства; визначити необхідний 
рівень потенціалу підприємства та дію чинників зо‑
внішнього середовища, які в поєднанні дають змогу 
досягнути його стратегічних цілей [19, с. 4]. Виходячи 
з цього, основним цільовим спрямуванням стратегіч‑
ного аналізу слід окреслити формування сукупності 
альтернатив для прийняття стратегічних рішень, які 
забезпечать конкурентні переваги досліджуваного 
об’єкта та його прибутковість в довгостроковій пер‑
спективі з максимальним використанням потенціалу 
підприємства та змін у зовнішньому середовищі на 
свою користь. Отримані дані про об’єкт управління є 
базою для визначення загальної концепції та способів 
управління ним.

Висновки та подальші дослідження. Підсумову‑
ючи вищезазначене дослідження, дійшли наступних 
висновків. По‑перше, розглянувши позиції науковців 
щодо трактувань стратегічного аналізу, його можна 
визначити як одну із важливих складових системи 
управління суб’єкта господарювання, оскільки він 
конкретизує стратегію розвитку підприємства. Стра‑

тегічний аналіз як функція управління сприяє забез‑
печенню такої взаємодії підприємства із середовищем, 
що дозволяє йому підтримувати свій потенціал на рів‑
ні, необхідному для досягнення цілей підприємства 
і дає можливість виживати в довгостроковій перспек‑
тиві. Нестабільність зовнішнього середовища та зміни 
в внутрішньому зумовлюють необхідність постійного 
нагляду і у разі необхідності вимагають перегляду 
призначення підприємства, цілей діяльності, страте‑
гічних рішень.

По‑друге, виходячи з наведеного визначення та 
еволюційного розвитку поняття стратегічного аналізу, 
окреслили його характерні риси: незамінний елемент 
кожного з етапів стратегічного управління; аналітич‑
ний апарат дослідження впливу факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища на підприємство; дослі‑
дження майбутніх подій та перспективна спрямова‑
ність аналізу; комплексність аналітичних досліджень 
та здійснення їх до початку господарських операцій, 
а не після них. Визначені риси дозволять керівництву 
підприємства правильно та адекватно ринковим умо‑
вам окреслити місію та стратегію його розвитку.

По‑третє, визначивши місце стратегічного аналізу 
в стратегічному управлінні підприємства, дійшли вис‑
новку, що стратегічний аналіз можна виділити як са‑
мостійний напрям дослідження, який займає провідне 
місце на кожному із етапів стратегічного управління 
підприємством та виділили характерні риси та осно‑
вне завдання стратегічного аналізу, яке полягає зміс‑
товному та формальному описі об’єкта дослідження, 
виявленні особливостей, тенденцій, можливих і не‑
можливих напрямів його розвитку. Дотримання вка‑
заних цілей дозволить підприємствам своєчасно та 
адекватно реагувати на зміни в середовищі їх функ‑
ціонування та формувати конкурентні переваги, що 
в довгостроковій перспективі забезпечать зростання 
вартості бізнесу, методами визначення якої окреслені 
подальші наші дослідження.
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ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING

Анотація. У статті досліджено шляхи розвитку бухгалтерського обліку як інформаційної системи управління суб’єк-
тами господарювання із залученням широкого спектру знань з інших наукових дисциплін, зокрема, філософії, матема-
тики, теорії систем.

Ключові слова: метатеорія обліку, теорія та методологія обліку, математична інтерпретація технології бухгалтер-
ського обліку, система бухгалтерського обліку.

Аннотация. В статье исследованы пути развития бухгалтерского учета как информационной системы управления 
субъектами хозяйствования с привлечением широкого спектра знаний из других научных дисциплин, в частности, фи-
лософии, математики, теории систем.

Ключевые слова: метатеория учета, теория и методология учета, математическая интерпретация технологии бух-
галтерского учета, система бухгалтерского учета.

Summary. In the article the ways of development of accounting as an information management system business entities with 
a wide range of knowledge from other disciplines, such as philosophy, mathematics, systems theory.

Key words: accounting metatheory, theory and methodology, mathematical interpretation of accounting technology ac-
counting system.

Постановка проблеми та аналіз наукових публі-
кацій. Сучасний розвиток науки про бухгалтер‑

ський облік ґрунтується на комплексному підході до 
досліджень його теорії та методології із залученням 
широкого спектру знань з інших наукових дисциплін, 
зокрема, філософії, математики, теорії систем тощо. 
Бухгалтерський облік у дослідженнях вчених постає 
вже не стільки як спосіб та засіб відображення фактів 
господарського життя і складання звітності, а як си‑
стема оброблення та інтерпретації облікової інформа‑
ції, що забезпечує прийняття управлінських рішень.

Зрушення у напрямку розвитку нових концепцій 
проявляються у збільшені кількості досліджень з про‑
блем теорії та методології бухгалтерського обліку. Слід 

відзначити монографії Н. М. Малюги «Бухгалтер‑
ський облік в Україні: теорія і методологія, перспек‑
тиви розвитку», М. С. Пушкаря «Метатеорія обліку 
або якою повинна стати теорія», «Тенденції та зако‑
номірності розвитку бухгалтерського обліку в Укра‑
їні (теоретико‑методологічні аспекти)», С. Ф. Голова 
«Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та пер‑
спективи розвитку», колективу авторів під редакцією 
М. П. Войнаренка «Системи обліку в Україні: тран‑
сформація до міжнародної практики», інші публікації 
науково‑практичного і навчально‑методичного спря‑
мування відомих вчених та молодих науковців. Однак 
щодо фундаментальних концептуальних досліджень 
проблем теорії та методології бухгалтерського обліку 
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за час, що минув після переходу України на міжна‑
родні стандарти бухгалтерського обліку та фінансо‑
вої звітності, у вітчизняній обліковій науці ще досить 
мало.

Метою статті є дослідження напрямів та шляхів 
розвитку бухгалтерського обліку як інформаційної 
системи управління суб’єктами господарювання.

Виклад основного матеріалу. Філософський під‑
хід до бухгалтерського обліку дає можливість до‑
слідити першопричини, економічну сутність, логіку 
взаємозв’язку, співвідношення та інші суттєві харак‑
теристики (предмет, загальні принципи, методи тощо) 
таких фундаментальних облікових понять як теорія, 
система, методологія та організація бухгалтерського 
обліку. Досить влучну та лаконічну характеристику 
методології бухгалтерського обліку дав Г. Г. Кірейцев: 
«Методологія —  це філософія науки, а методологія 
бухгалтерського обліку —  це філософія бухгалтер‑
ської науки» [1, с. 55].

Суттєвою проблемою подальшого розвитку бух‑
галтерського обліку, на наш погляд, є переважно кон‑
сервативний підхід у розумінні місця та ролі бухгал‑
терського обліку в системі соціально‑економічних 
відносин як способу відображення діяльності суб’єк‑
тів господарювання, яке ґрунтується на стереотипах 
минулого —  сприйнятті бухгалтерського обліку ско‑
ріш як мистецтва, ремесла пов’язаного з обліком (ра‑
хівництво), а не науки (рахунковедення) з власною 
теорією та методологією обліку. На думку Н. М. Ма‑
люги: «Недостатня розробка наукових основ обліку, 
його теоретичної бази повинна привернути увагу мо‑
лодих науковців, які в своїх дослідженнях будуть на‑
магатись відійти від ремеслового характеру і забезпе‑
чити майбутнє науки про бухгалтерський облік через 
визначення його ролі в управлінській і соціально‑еко‑
номічній діяльності, обґрунтування його прогностич‑
ної функції» [2, с. 113].

Розвитку теорії та методології бухгалтерського об‑
ліку сприяє гармонізація вітчизняної облікової сис‑
теми з міжнародною. Незважаючи на прагматичний 
підхід до розроблення основ методології та організації 
бухгалтерського обліку у П(С)БО, а також завдяки 
стандартизації облікових правил на основі МСФЗ, 
значно розширився понятійний апарат вітчизняного 
бухгалтерського обліку, суттєво змінились принципи 
і методи побудови та ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності.

Цілком очевидно, що розвиток бухгалтерського 
обліку безпосередньо пов’язаний з розвитком його 
наукових теорій. У процесі розвитку теорії бухгалтер‑
ського обліку науковцями пропонуються різні пара‑
дигми, концепції обліку, що містять адекватні ниніш‑
нім реаліям та запитам моделі бухгалтерського обліку 

(стратегічний облік, креативний облік, соціальний 
облік, екологічний облік тощо). Відбувається накопи‑
чення і узагальнення знань емпіричним та індуктив‑
ним шляхом.

Проведений аналіз публікацій з проблеми розвит‑
ку теорії та методології бухгалтерського обліку дає 
підстави вважати, що наукова думка поступово наб‑
лижується до розроблення інтерпретації метамоделі 
бухгалтерського обліку, яка б пояснювала і відобра‑
жала спільні риси та підходи до побудови підсистем 
бухгалтерського обліку. Можна сказати, що відбува‑
ється поступовий перехід від емпіричних та індуктив‑
них до теоретичних та дедуктивних методів пізнання 
предмету дослідження.

Одним із цікавих у науковому плані напрямків роз‑
витку бухгалтерського обліку вважаємо спроби розро‑
блення метатеорії бухгалтерського обліку. Загальну 
характеристику метатеорії дає А. В. Соколов, який 
відзначає, що філософія —  це метатеорія людського 
пізнання [3]. Більш конкретно стосовно метатеорії 
бухгалтерського обліку висловлюється Р. С. Рашитов, 
який підкреслює, що розвиток обліку у подальшому 
і його становлення пов’язані зі становленням його 
метатеорії [4]. Серед українських вчених цій пробле‑
мі приділив значну увагу М. С. Пушкар у монографії 
«Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія», 
в якій він зазначає, що існуюча теорія так званого 
«бухгалтерського обліку» вичерпала свій інтелек‑
туальний ресурс, відстає у розвитку від інших наук, 
залишилася на узбіччі науково‑технічного прогресу. 
Тому ця робота (монографія «Метатеорія обліку або 
якою повинна стати теорія») присвячена проблемі 
створення альтернативної парадигми теорії обліку —  
метатеорії бухгалтерського обліку. Теорія бухгалтер‑
ського обліку ізольована від досягнень таких наук, як 
теорія систем, теорія інформації, кібернетика, менедж‑
мент, маркетинг, логістика тощо, і навіть від практики 
обліку, оскільки в останні роки розвивається управ‑
лінський і стратегічний облік, які потребують розро‑
блення концептуальних основ, а теорія залишається 
байдужою до цих підсистем обліку, пояснюючи на 
примітивному науковому рівні функціонування лише 
підсистеми фінансового обліку [5]. С. Ф. Легенчук так 
пояснює важливість та значення розроблення метате‑
орії бухгалтерського обліку: «… ефективний розвиток 
бухгалтерського обліку можливий лише за наявності 
розробленої метатеорії, основна задача побудови якої 
зводиться до пошуку адекватної економічним умовам 
моделі бухгалтерського обліку» [6, с. 132].

Вважаємо, що сьогодні розроблення метатеорії 
бухгалтерського обліку є складною, можливо навіть 
малоперспективною справою, про що свідчить досить 
обережне ставлення інших вчених до дослідження 
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цієї проблеми, проведеного у працях Р. С. Рашитова, 
М. С. Пушкаря. Хоча дослідження у цьому напрямку 
є корисними, оскільки вони сприяють розвитку на‑
укової думки та дають перспективу розвитку власне 
теорії та методології бухгалтерського обліку. Мета‑
теорія у загальному її сприйнятті —  це теорія теорій, 
яка аналізує структуру, методи та властивості іншої 
теорії, предметом чи об’єктом наукового пізнання якої 
є сама теорія. Якщо філософію, математику і, мен‑
шою мірою, теорію систем, економічну теорію, які є 
науками з сильною версією теоретичних розробок, 
можна у певному сенсі вважати відповідно метатео‑
ріями природничих та суспільно‑економічних наук, 
оскільки їхні теорії побудовані на дедуктивній основі, 
то сучасний стан теорії бухгалтерського обліку біль‑
шою мірою відповідає основам бухгалтерського облі‑
ку з вкрапленнями різних поглядів (парадигм), уяв‑
лень та ідей (концепцій), що пояснюють певні явища, 
процеси, взаємозв’язки між ними, ніж повноцінній 
теорії —  вищій формі знання, яка дає цілісне уявлення 
про закономірності та суттєві зв’язки облікової систе‑
ми. Якщо розмірковувати по‑іншому, то відбувається 
підміна понять, коли теорію бухгалтерського обліку 
необхідно вважати метатеорією для теорій (фактич‑
но основ) фінансового, управлінського, податкового, 
стратегічного, креативного, соціального, екологічного 
та інших різновидів обліку.

М. Ю. Медведєв стосовно сучасного стану теорії 
бухгалтерського обліку зауважує: «Теорій створюва‑
лося просто неймовірна кількість, але всі вони «ви‑
гадувалися», а не «витягувалися з природи», як це 
робили і продовжують робити фізики, хіміки та пред‑
ставники інших професій —  галузей діяльності, які не 
підпадають під сумнів як наукові дисципліни. Тільки 
уявіть, чого були б варті всі ці таблиці Менделєєва …, 
якщо б вони базувалися не на можливості експери‑
ментального підтвердження, а на нормативних актах, 
як це має місце в бухгалтерському обліку! Однак «ви‑
тягнути з природи» можна не тільки фізичну форму‑
лу, а й не менш «об’єктивний» закон обліку: як вже 
було сказано, вони проявляться неявним чином, але 
все ж таки проявляються, а тому їх пошуки не здають‑
ся нам безперспективним заняттям» [7].

Перспективним, на наш погляд, є залучення мате‑
матичного понятійного апарату та підходів до обґрун‑
тування засад бухгалтерського обліку. Спроби дати 
інваріантну математичну інтерпретацію системі бух‑
галтерського обліку здійснювались раніше А. П. Руда‑
новським, І. П. Шером, Л. Ломбарді, Р. С. Рашитовим, 
пізніше О. І. Кольвахом та інш. Однак справа не ру‑
халась далі, ніж застосування математичного підходу 
у моделюванні подвійного запису на рахунках бухгал‑
терського обліку. Слушну думку щодо місця і ролі по‑

двійного запису та кореспонденції рахунків у системі 
бухгалтерського обліку висловив В. В. Ковальов: « … 
бухгалтерський облік вчить найголовнішому, тому, що 
потрібно для успішного управління бізнесом —  розу‑
мінню принципів організації, формування і циркулю‑
вання грошових потоків у фірмі. Бухгалтерські рахун‑
ки і проводки —  лише інструмент, за допомогою якого 
ці потоки приводяться в систему» [8, с. 123]. Хоча 
потрібно зауважити, що подвійний запис та рахунки 
бухгалтерського обліку залишаються специфічними 
та унікальними елементами методу бухгалтерського 
обліку, які є визначальним фактором впливу на мето‑
дологію бухгалтерського обліку як науки та організа‑
цію бухгалтерського обліку як практичної діяльності.

Н. А. Блатов, розмірковуючи про перспективи роз‑
витку теорії бухгалтерського обліку, наводить сло‑
ва Мануїла Канта: «…у кожній науці стільки істини, 
скільки в ній математики» [9]. Розвиваючи цю тему, 
О. І. Кольвах зауважує: «Мова математики, як пока‑
зує вся історія розвитку науки, має необхідну одно‑
манітність у розумінні і більшу спільність в логічних 
судженнях і висновках, ніж просто професійна мова, 
близька до природної. Тому математична модель бух‑
галтерського обліку, незалежна від конкретних форм 
існування бухгалтерського обліку, але здатна набува‑
ти форми будь‑якої з них, має перспективу бути зро‑
зумілою та прийнятою фахівцями в будь‑якій країні 
світу. Саме завдяки одноманітному та компактному 
математичному образу бухгалтерського обліку будуть 
зрозумілі спільність і відмінності між національними 
системами обліку, які і є каменем спотикання при пе‑
реході на міжнародні стандарти» [10].

У працях О. І. Кольваха запропоновано математич‑
ну інтерпретацію технології бухгалтерського обліку на 
базі проблемно‑орієнтованої системи засобів матрич‑
ної алгебри, яку він визначив як ситуаційно‑матрич‑
на бухгалтерія, в основу якої покладено такі елемен‑
ти методу бухгалтерського обліку як кореспонденція 
рахунків та бухгалтерські проведення, але при цьому 
вони представлені у вигляді математичних понять та 
елементарних операцій матричної алгебри.

Вважаємо, що інваріантна модель математичної 
інтерпретації технології оброблення облікової ін‑
формації при будь‑яких алгоритмах (формах обліку, 
комп’ютерних програмах) облікових процедур, яка 
базується лише на подвійному записі, не може відо‑
бражати всі аспекти бухгалтерської системи і бути ос‑
новою загального обґрунтування цілісного уявлення 
про закономірності та суттєві зв’язки облікової сис‑
теми загалом. Але певний позитив у розвиток теорії, 
методології та практики бухгалтерського обліку вона 
вносить, і це насамперед стосується комп’ютеризації 
обліку.
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У сучасних дослідженнях дедалі більше привертає 
увагу системне сприйняття бухгалтерського обліку, 
яке дозволяє розглядати розвиток бухгалтерського 
обліку не тільки з позиції поліпшення окремих його 
елементів, а комплексно з урахуванням останніх до‑
сягнень теорії систем, теорії організації, інших систем‑
но‑орієнтованих наук.

Будь‑яка система ґрунтується на базових твер‑
дженнях (постулатах), серед яких виділимо такі: всі 
елементи (навіть різнорідні) об’єднує у систему спіль‑
на (генеральна) мета; генеральна мета не визначається 
самою системою, а встановлюється із зовні; мета сис‑
теми може мати декілька цілей, у відповідності з яки‑
ми система може мати декілька підсистем (А. А. Бог‑
данов —  системи виокремлюються з континууму 
суб’єктивно у відповідності з цілями дослідження); 
взаємозв’язок між елементами системи характери‑
зується наявністю ієрархічної залежності (А. Л. Ле‑
вич —  ієрархічна побудова систем —  не тільки при‑
родничо‑наукове узагальнення, а й один зі способів 
аксіоматизації теорії множин, який дозволяє запобіг‑
ти логічним протиріччям, пов’язаним із безконтроль‑
ною побудовою об’єктів з елементів); стабільність 
системи визначається сталістю найбільш слабкого її 
елементу [11].

Системність бухгалтерського обліку традиційно 
асоціюється із автоматизацією оброблення облікової 
інформації, яка протягом другої половини ХХ століт‑
тя більшістю сприймалась як єдино можливий шлях 
удосконалення бухгалтерського обліку. Майже всі 
дослідження, присвячені проблемам бухгалтерсько‑
го обліку (дипломні роботи у тому числі), містили 
принаймні підрозділ (параграф) одних і тих самих 
пропозицій у формі блок‑схем щодо удосконалення 
інформаційної системи бухгалтерського обліку з ви‑
користанням обчислювальної техніки. Такий «риту‑
альний» підхід до автоматизації бухгалтерського об‑
ліку однобоко висвітлював проблеми бухгалтерського 
обліку, віддаючи перевагу питанням удосконалення 
методики, форм ведення бухгалтерського обліку і не 
приділяючи належної уваги питанням теорії, методо‑
логії, організації облікової системи.

Зміна у сприйнятті поняття «системи» від ототож‑
нення її з систематизацією (процедурою формального 
упорядкування), коли системність розглядалась як 
синонім всебічного охоплення предмета дослідження 
або як лексичний штамп (за яким нічого не стоїть), до 
розуміння системності як взаємозв’язку та співвідно‑
шення між частинами і цілим, відбулась завдяки ста‑
новленню та розвитку теорії систем, розробленню ме‑
тодології системних досліджень тощо. Теорію систем 
можна вважати якщо не метатеорією, то, в певному 
сенсі, «мета методологією» для інших наук. Принципи 

системності дедалі частіше використовуються у нау‑
ковій практиці для пізнання складних соціально‑еко‑
номічних явищ (систем), зокрема систем управління 
господарською діяльністю підприємств та бухгалтер‑
ського обліку.

Дослідження систем у науці довгий час здійсню‑
валось методом редукціонізму (методологічний під‑
хід, який передбачав зведення складного до простого, 
цілого до суми властивостей частин). У подальшо‑
му було доведено, що властивість цілого не є сумою 
властивостей його складових. Система як цілісність є 
дещо більше, ніж сума її елементів. Зокрема, була ви‑
явлена властивість емерджентності систем: системи 
володіють властивостями, які можуть бути відсутні 
у його елементів.

Економічні системи загалом і система бухгалтер‑
ського обліку зокрема є складними, нелінійними, 
динамічними системами, які неможливо повністю 
математично описати формульною моделлю, дотри‑
муючись чітких, універсальних та однозначно сфор‑
мульованих правил, що дозволять будувати адекватні 
реальності моделі економічних явищ та процесів. Крім 
математичних моделей, які є інструментом кількісно‑
го та символьного відображення алгоритмів функціо‑
нування бухгалтерської системи, для цього необхідно 
використовувати вербальні та графічні описи.

Розмірковуючи над питанням застосування різних 
підходів до опису економічних систем В. Н. Спіцна‑
дель пише: «Незважаючи на те, що математичні моде‑
лі мають важливі переваги —  чіткість, можливість су‑
ворої дедукції, перевірки і т. д. —  не слід відмовлятися 
від використання моделей, сформульованих звичай‑
ною мовою. Вербальна модель краще, ніж відсутність 
моделі взагалі…  Багато теорій, що мають величезний 
вплив у науці, є нематематичними за характером…, 
а в інших випадках математичні конструкції, покладе‑
ні в їхню основу, усвідомлюються пізніше і охоплюють 
лише окремі аспекти відповідних емпіричних даних… 
Математика, власне, зводиться до встановлення алго‑
ритмів, які є більш точними, ніж алгоритми звичайної 
мови… Імовірно, краще мати спочатку якусь немате‑
матичну модель з усіма її недоліками, але таку, що охо‑
плює деякий непомічений раніше аспект досліджува‑
ної реальності і дозволяє сподіватися на подальше 
розроблення відповідного алгоритму, ніж починати зі 
скороспілих математичних моделей» [12, c. 34–35].

Висновки. Розвиток системи бухгалтерського об‑
ліку передбачає насамперед обґрунтування теоретич‑
них та методологічних засад його організації. Такий 
підхід дозволяє розвивати бухгалтерський облік, за‑
проваджуючи нові ідеї, концепції, парадигми, які на‑
роджуються на перетині різних наук, зокрема матема‑
тики, теорії систем, теорії організації тощо.



81

// Учет, анализ и аудит //
// Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 1 (1), 2017

Література

1. Кирейцев Г. Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад на VI Меж‑

дународной конференции «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико‑практиче‑

ское значение и направления дальнейшего развития», Житомир, 18–19 октября 2007 г. —  Житомир: ЖГТУ, 2007. — 68 с.

2. Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. —  Житомир: 

ЖДТУ, 2005. — 548 с.

3. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учебное пособие. / А. В. Соколов. —  СПб.: Изд‑во Михайло‑

ва В. А., 2002. — 461 с.

4. Рашитов Р. С. Логико‑математическое моделирование в бухгалтерском учете. / Р. С. Рашитов. —  М.: Финансы, 1979. — 

128 с.

5. Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монография. / Н. С. Пушкар. —  Тернопіль: Карт‑

бланш, 2007. — 359 с.

6. Легенчук С. Ф. Метатеорія бухгалтерського обліку: сутність та шляхи побудови. Міжнародний збірник наукових 

праць. Випуск 1 (1б) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_1/14.pdf

7. Медведев М. Ю. Бухгалтерский учет для посвященных. —  М.: ИД ФБК‑ПРЕСС, 2004. — 320 с.

8. Ковалев В. В. Бухгалтерский учет как наука и практика / Вестник Санкт‑Петербургского университета, Сер. 5., Вып. 1 

(№ 5), 2003 г.

9. Блатов Н. А. Основы общей бухгалтерии в связи с торговым, промышленным и сметным счетоводством. —  Л.: Эконо‑

мическое образование, 1926. —  с. 389.

10. Кольвах О. И., Калмыкова О. Я. Двойная запись как универсальный метод моделирования экономических отноше‑

ний. Журнал Аудит и финансовый аналіз. ООО Издательство «ДСМ Прес», Москва. — № 2, 2008. —  С. 49–64.

11. Організація систем. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://philosophy.kpi.ua/all/Material.doc

12. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. —  СПб.: Издательский дом «Бизнес‑пресса», 2000. — 

326 с.

References

1. Kyrejtsev H. H. Hlobalyzatsyia ekonomyky y unyfykatsyia metodolohyy bukhhalterskoho ucheta: Nauchnyj doklad na VI Me‑

zhdunarodnoj konferentsyy «Nauchnye yssledovanyia v sfere bukhhalterskoho ucheta, kontrolia y analyza: teoretyko‑praktycheskoe 

znachenye y napravlenyia dal’nejsheho razvytyia», Zhytomyr, 18–19 oktiabria 2007 h. —  Zhytomyr: ZhHTU, 2007. — 68 s.

2. Maliuha N. M. Bukhhalters’kyj oblik v Ukraini: teoriia j metodolohiia, perspektyvy rozvytku: Monohrafiia. —  Zhytomyr: 

ZhDTU, 2005. — 548 s.

3. Sokolov A. V. Obschaia teoryia sotsyal’noj kommunykatsyy: Uchebnoe posobye. / A. V. Sokolov. —  SPb.: Yzd‑vo Mykhajlo‑

va V. A., 2002. — 461 s.

4. Rashytov R. S. Lohyko‑matematycheskoe modelyrovanye v bukhhalterskom uchete. / R. S. Rashytov. —  M.: Fynansy, 1979. — 

128 s.

5. Pushkar M. S. Metateoriia obliku abo iakoiu povynna staty teoriia: Monohrafyia. / N. S. Pushkar. —  Ternopil’: Kart‑blansh, 

2007. — 359 s.

6. Lehenchuk S. F. Metateoriia bukhhalters’koho obliku: sutnist’ ta shliakhy pobudovy. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh 

prats’. Vypusk 1 (1b) [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://vvv.nbuv.gov.ua/portal/sots_gum/ptmbo/2010_1/14.pdf

7. Medvedev M. Yu. Bukhhalterskyj uchet dlia posviaschennykh. —  M.: YD FBK‑PRESS, 2004. — 320 s.

8. Kovalev V. V. Bukhhalterskyj uchet kak nauka y praktyka / Vestnyk Sankt‑Peterburhskoho unyversyteta, Ser.5., Vyp.1 

(№ 5), 2003 h.

9. Blatov N. A. Osnovy obschej bukhhalteryy v sviazy s torhovym, promyshlennym y smetnym schetovodstvom. —  L.: Ekono‑

mycheskoe obrazovanye, 1926. —  s. 389.

10. Kol’vakh O.Y., Kalmykova O. Ya. Dvojnaia zapys’ kak unyversal’nyj metod modelyrovanyia ekonomycheskykh otnoshenyj. 

Zhurnal Audyt y fynansovyj analiz. OOO Yzdatel’stvo «DSM Pres», Moskva. — № 2, 2008. —  S. 49–64.

11. Orhanizatsiia system. [Elektronnyj resurs]. Rezhym dostupu: http://philosophy.kpi.ua/all/Material.dots

12. Spytsnadel’ V. N. Osnovy systemnoho analyza: Ucheb. posobye. —  SPb.: Yzdatel’skyj dom «Byznes‑pressa», 2000. — 326 s.



МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА».  
Серія: «Економічні науки»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАУКА».  
Серия: «Экономические науки»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «INTERNAUKA».  
Series: «Economic sciences

№ 1 (1)

 

Головний редактор — Камінська Т. Г.

 

Київ 2017

Видано у авторській редакції

_____________________________________________

Адреса редакції: Україна, м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 18
Контактний телефон: +38(044) 222 58 89
Контактний телефон: +38(067) 401 84 35

E‑mail: editor@inter‑nauka.com

Підписано у друк 20.01.2017. Формат 60×84/8
Папір офсетний. Гарнітура PetersburgC. Друк офсетний.

Умовно‑друкованих аркушів 9.53. Тираж 100. Заказ № 217.
Ціна договірна. Надруковано з готового оригінал‑макета.


