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ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АНАЛІТИЧНОЇ 
ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

FUNDAMENTALS OF CONSTRUCTION INFORMATION SYSTEMS 
ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT DECISIONS 

 

Розглянуто основні вимоги до побудови інформаційних систем аналітичної 
підтримки управлінських рішень з метою забезпечення успішної підприємницької діяльності 
вітчизняних підприємств. 

Ключові слова. інформаційна система, моніторинг, показник, структура 
 

Рассмотрены основные требования к построению информационных систем 
аналитической поддержки управленческих решений с целью обеспечения успешной 
предпринимательской деятельности отечественных предприятий. 

Ключевые слова: информационная система, мониторинг, показатель, структура 
 

The basic requirements for building analytical information systems support management 
decisions to ensure successful business activity of domestic enterprises. 

Key words: nformation system, monitoring and indicator framework 
 

Постановка проблеми. Проблема управління інформацією призводить 
до необхідності налагодити інформаційне забезпечення підприємства, 
навчитися максимально ефективно використовувати економічну інформацію.  

Дослідження показують, що наявність потужної інформаційної бази і 
сприятливого внутрішнього середовища підприємства для акумулювання 
інформації відрізняє ефективні підприємства від неефективних. Показником 
високорозвинених організацій зазвичай є чітко налагоджена система 
інформаційного забезпечення фірми [1]. Більшість сучасних підприємств 
використовують інформаційний ресурс неефективно, не на 100%. Зростаюча 
значимість інформації як ресурсу вимагає посилення уваги і до способів 
отримання та обробки інформації. Висока потреба в інформації для цілей 
управління і бурхливий розвиток інформаційних процесів висунули на перший 
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план створення компонентів її інфраструктури. Проблему оптимального 
використання інформаційного ресурсу покликані вирішувати існуючі 
автоматизовані аналітичні та бухгалтерські програми [1]. Однак спосіб їх 
застосування, а також притаманна програмам розрізненість, відсутність єдиних 
баз даних зводять зусилля до мінімального результату. Крім того, необхідно 
подолати багато в чому відсталість мислення, певні стереотипи, коли мова йде, 
наприклад, про впровадження інформаційних технологій та пов'язаних з цим 
перетвореннях всієї організаційної (у тому числі управлінської) структури 
підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На теперішній час існує 
достатньо публікацій про необхідність застосування новітніх інформаційних 
технологій [1, 2, 3, 4] та ін. Причому часто доводиться зіштовхуватися з 
думкою, що інтегрована інформаційна система підприємства з розподіленою 
структурою обов'язково повинна відповідати сучасному рівню розвитку 
інформаційних технологій: стверджується, що тільки завдяки використанню 
новітніх програмних засобів можна вдосконалювати систему управління 
промисловим підприємством[4]. Керівники деяких підприємств уживають 
чималі зусилля й витрачають значні кошти на закупівлю й впровадження 
новітніх розробок як вітчизняних, так і закордонних фірм-виробників. На нашу 
думку, варто керуватися при побудові, модернізації й удосконалюванні 
інформаційної системи - економічною доцільністю.  

Мета статті. Будь-якій системі управління економічним об'єктом 
відповідає своя інформаційна система Управління пов'язане з обміном 
інформацією між компонентами підприємства як системи (з точки зору 
відомого системного підходу до дослідження підприємства), а також системи з 
навколишнім середовищем. Метою статті є визначити основні завдання 
побудови інформаційних систем для вирішення завдань управління, 
інформаційного забезпечення моніторингу економічного стану підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-яка інформація, що 
зароджується на підприємстві або приходить ззовні, повинна бути врахована і 
оброблена. Проте, коли її надходить дуже багато, не представляється можливим 
охопити її цілком. Акцентується увага на найбільш значущою для оперативного 
управління інформації, а інша частина залишається не перероблена.  

Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами 
підприємства як системи (з точки зору відомого системного підходу до 
дослідження підприємства), а також системи з навколишнім середовищем. В 
процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент 
часу, про досягнення (або не досягненні) заданої мети з тим, щоб впливати на 
систему і забезпечити виконання управлінських рішень. 

Таким чином, будь-якій системі управління економічним об'єктом 
відповідає своя інформаційна система, яка називається економічною 
інформаційною системою. Економічна інформаційна система - це сукупність 
внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотного інформаційного зв'язку 
економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь в процесі 
обробки інформації та у виробленні управлінських рішень. 
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Інформаційна система підприємства є системою інформаційного 
обслуговування працівників управлінських служб і виконує технологічні 
функції по накопиченню, зберіганню, передачі та обробки інформації. Вона 
складається, формується і функціонує в регламенті, визначеному методами і 
структурою управлінської діяльності, прийнятої на конкретному економічному 
об'єкті, реалізує цілі і завдання, що стоять перед ним [5]. 

Інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну та 
споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення завдань організаційно-
економічного управління господарством, є управлінською. Вона являє собою 
різноманітні відомості економічного, технологічного, соціального, юридичного 
та іншого змісту. 

Структура економічної інформації досить складна і може включати різні 
комбінації інформаційних сукупностей, що володіють певним змістом. Під 
інформаційною сукупністю розуміють групу даних, що характеризують об'єкт, 
процес, операцію. Вивчення економічної інформації в різних аспектах дає 
можливість виявити склад інформаційних сукупностей та їх структуру, 
закономірності перетворення, об'ємно-часові та якісні характеристики 
(повноту, достовірність, своєчасність, точність), а також способи їх отримання, 
обробки, захисту та подальшого використання. 

Рух економічної інформації від одного підрозділу до іншого набуває 
вигляду інформаційного потоку. Інформаційні потоки займають найважливіше 
місце в структурі управління, це її єднальна нитка. Щоб вирішити позначену 
вище проблему ефективного володіння інформацією, необхідно здійснювати 
заходи щодо оптимізації інформаційних потоків. При цьому до інформації 
пред'являється велика кількість вимог, а найважливіша роль відводиться 
економічної інформації. 

У побудові оптимальних інформаційних потоків необхідна орієнтація або 
на конкретного користувача, або на конкретний результат. Користувачі можуть 
бути внутрішні (керівники структурних підрозділів та функціональних служб, 
власники) і зовнішні (контрагенти за угодами, постачальники та покупці, 
кредитори, акціонери, податкові органи та ін.) І кожного з них можуть цікавити 
різні аспекти діяльності підприємства, а, отже, різні складові економічної 
інформації. Орієнтація на конкретний результат означає, що у виборі джерел 
інформації треба визначитися з тим, що ми хочемо з неї витягти. Можна 
розрахувати показники економічної ефективності, беззбитковості, якості 
роботи колективу, обсягу продукції та ін Для кожного показника необхідні свої 
вихідні дані [1, 2]. 

Таким чином, усім підприємствам, які прагнуть досягти переваг повного 
володіння економічною інформацією, необхідно налагодити систему свого 
інформаційного забезпечення. В загальному вигляді напрямки оптимізації 
управління потоками економічної інформації виглядають наступним чином. 
Щоб охопити всю інформацію та організувати роботу з інформаційними 
ресурсами, необхідно, по-перше, чітко визначитися, як і де зароджується 
економічна інформація (в рамках виробничої системи підприємства). Потім, 
визначившись з цілями, які ставляться перед кожним її блоком, і певним чином 
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«профільтрувавши» її, слід створити механізм фіксації інформації. Відстані від 
точки фіксації (як вживалося вище - опорних пунктів) до користувача повинні 
бути мінімальними, як і час їх «доставки». Далі, на основі структурування 
інформації, стає можливою обробка інформації з використанням математичних 
методів і, відповідно, програмних продуктів. Така обробка дозволяє 
здійснювати будь-планування чи аналіз з найбільшою точністю, так як 
спочатку не втрачається жодна значуща інформація. Планування на основі 
повної, достовірної та точної інформації принесе відчутну економію всіх видів 
ресурсів. Залишиться тільки підрахувати економічний ефект, зіставивши 
економію з витратами на все оптимізаційні заходи, включаючи впровадження 
інформаційних технологій. З метою аналізу одержуваної в рамках моніторингу 
інформації здійснюється відпрацьовування методологічних підходів і методики 
обробки анкет і баз даних; складаються макети вихідних аналітичних таблиць, 
схем і графіків; розробляються алгоритми розрахунку кожного показника 
вихідних аналітичних таблиць. Визначаються основні напрямки аналізу змін 
економічного стану, фінансовій ситуації й інвестиційній активності 
підприємства. 

Для цього можуть бути розроблені основні вимоги до програмного 
забезпечення системи моніторингу промислового підприємства.  

У рамках процесу впровадження інформаційної системи моніторингу 
обов'язково повинен бути здійснений комплекс заходів, спрямований на 
підвищення пасивної ефективності використання системи. Під пасивною 
ефективністю розуміється підвищення ефекту використання системи за рахунок 
факторів, не зв'язаних прямо з діяльністю самої системи. До основних заходів 
відносяться: навчання представників всіх підрозділів підприємства по збору, 
перевірці вірогідності й функціонуванню системи моніторингу підприємств 

Одночасно повинна вдосконалюватися структура первинної й аналітичної 
інформації в рамках системи моніторингу підприємства. Можуть бути внесені 
зміни також у форми й склад показників кон'юнктурної, інвестиційної й 
фінансової анкет з метою більш точного виявлення істотних і 
взаємодоповнюючих факторів, що визначають динаміку економічного стану 
підприємства, приведення кількісних показників анкет у відповідність зі 
змінами бухгалтерської й статистичної звітності. Опрацьовуються макети 
вихідної аналітичної інформації, удосконалюються методологія тематичного й 
агрегованого аналізу на основі інформаційної бази системи з обліком 
нормативної, законодавчої й зовнішньої економічної інформації. 

Інформаційна система моніторингу підприємства, а також його можлива 
інтеграція в єдину інформаційну систему дозволяє вирішити ряд 
макроекономічних проблем: підвищити якість аналізу й прогнозу 
загальноекономічних процесів на галузевому й регіональному рівнях, 
поглибити цей аналіз за рахунок визначення фактичного й очікуваного індексу 
бізнесу-клімату в країні, по галузях і регіонам; вчасно виявляти диспропорції в 
економіці, причини їхньої появи й вживати заходів по їхньому усуненню й 
запобіганню; органам державного управління вносити більше аргументовані 
пропозиції за рішенням гострих соціально-економічних проблем. 
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З урахуванням сучасного підходу до проведення реструктуризації 
інформаційна система підтримки реінжинірингу промислового підприємства 
повинна надавати наступні можливості: розробка бізнес-моделі підприємства 
безпосередньо менеджерами; створення динамічних моделей, що адекватно 
описують діяльність промислового підприємства; автоматизація основних 
етапів реінжинірингу - розробка образа майбутнього підприємства й 
специфікація завдань і цілей, розробка моделі існуючого бізнесу, розробка 
моделі нового бізнесу, створення інформаційної системи підтримки; 
впровадження нового проекту або цілого бізнесу. 

Більш важливим, чим відповідність інтегрованої інформаційної системи 
(ІІС) сучасному рівню розвитку програмних засобів, є її відповідність основним 
цілям, завданням і функціям системи управління підприємством, завданням 
його розвитку. 

Основою для побудови концепції розвитку ІІС повинна служити 
концепція вдосконалювання системи управління підприємства як частини 
загальної стратегії його розвитку. У свою чергу, інформаційна система повинна 
інформаційно й алгоритмічно забезпечувати прийняття рішень по виробленню 
такої стратегії і її реалізації [6]. 

Модернізація процесу прийняття рішень керівником будь-якого 
підрозділу підприємства й підготовки інформації для нього, або використання 
модуля, що автоматизує підготовку прийняття рішень на самому верхньому 
рівні управління підприємством, приведе до зміни режимів і форм роботи 
практично всіх нижчестоящих рівнів управління. 

Також очевидно, що модернізація, удосконалювання бізнес-процесів на 
нижніх рівнях управління швидше за все слабко вплине на стан і ефективність 
верхніх рівнів підприємства в цілому. Так, автоматизація одного підрозділу або 
його частини практично слабко позначиться на ефективності діяльності всього 
підприємства. 

Єдиних для всіх підприємств рекомендацій з побудови й розвитку 
інтегрованої інформаційної системи й удосконалюванню схеми управління не 
існує. Можна лише виділити деякі загальні завдання й проблеми, рішення яких 
представляється необхідним. 

Починати треба з розробки плану дій по підвищенню ефективності 
діяльності й удосконалюванню системи управління підприємства, включаючи 
розділи плану, пов'язані з розвитком ІІС. 

На нашу думку, найбільш ефективною основою реалізації інформаційної 
системи управління основними показниками економічного стану промислового 
підприємства є динамічний підхід до визначення їхньої структури, а також 
експертний підхід до визначення їхньої реальної величини. Відповідно до цього 
може здійснюватися побудова комплексу інформаційної системи моніторингу й 
управління, а також здійснюватися координація всіх підрозділів, що приймають 
участь у процесі управління. 

Своєчасність подання всієї необхідної інформації на всіх рівнях 
виробництва є одним з факторів, що дозволяють значно підвищити його 
ефективність, ступінь обґрунтованості й актуальності прийнятих рішень. Для 
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конкретного підприємства рішення такого комплексу завдань немислимо без 
широкого впровадження складних інформаційних систем, які часто 
виявляються унікальними комп'ютерними об'єктами зі спеціальним 
математичним забезпеченням. 

Висновки. Таким чином, проблема управління інформацією призводить 
до необхідності налагодити інформаційне забезпечення підприємства, 
навчитися максимально ефективно використовувати економічну інформацію. 
Одним з можливих напрямків практичного застосування ІС моніторингової 
діяльності може стати поділ системи моніторингу на групи й більш детальне 
дослідження відповідно до їх орієнтації на конкретного користувача. У рамках 
кожної із груп вирішуються проблеми подання й поширення інформації, 
одержуваної в процесі моніторингу, а також проблеми оплати його організації й 
проведення.  

 

Бібліографічні посилання:  
1. Леонтьев Е.А. Надежность экономических информационных систем: учеб. пособие. 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та - 2002. - 128 с. 
2. Лисов В.И Актуальні аспекти організації проектування інтегрованих корпоративних 

структур / Російський економічний журнал. -2000. - № 1. - С. 90-93. 
3. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 

4.1), – М.: Диалог-МИФИ -  2003 – 240c. 
4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник для вузов. — М.: 

МГУ. - 2002.- 400 с. 
5. Управління інвестиціями: у 2 т., Т. 2 / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапіро - 

К.: Вища школа - 1998. -512 с.  
6. Тихомирова О.В. Оцінка ефективності управління виробництвом. -К.: Економіка, 

1984. -104 с.  
 

List of references: 
1. Leont'ev, E. A. (2002),  Nadezhnost' jekonomicheskih informacionnyh sistem: ucheb. 

posobie [Reliability of economic information systems: studies. grant], Tamb. gos. tehn. un-t, 
Tambov Rossija 

2. Lisov, V. І (2000) “ Urgent aspects of design of the integrated organizational structure”, 
Rosіjs'kij ekonomіchnij zhurnal, pp. 90–93 

3. Maklakov, S.V. (2003), Modelirovanie biznes-processov s AllFusion Process Modeler 
(BPwin 4.1) [Modeling of business processes with AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1], 
Dialog-MIFI, Moskva, Rossija 

4. Malin, A.S. and Muhin V.I. (2002), Issledovanie sistem upravlenija: uchebnik dlja vuzov, 
[Research of control systems: the textbook for higher education institutions], MGU, 
Moskva, Rossija 

5. Sheremet, V.V. Pavljuchenko, V.M. . and Shapіro, V.D. (1998), Upravlіnnja іnvesticіjami: u 
2 t., T. 2 [Investment Management], Vishha shkola, Kiїv, Ukraїna 

6. Tihomirova, O.V. Ocіnka efektivnostі upravlіnnja virobnictvom [Evaluating the 
effectiveness of production management], Ekonomіka, Kiїv, Ukraїna 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 2 9



УДК 659.12 
JEL Classification: D 240 

Бондарчук Н.В. 
аспірант кафедри економічної теорії 

Київський національний університет будівництва та архітектури 
 

Бондарчук Н.В. 
аспірант кафедры экономической теории 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры 
 

Bondarchuk N.V. 
graduate student of economics 

Kyiv National University of Construction and Architecture 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМИ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

USING INTERNET TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAMME IN 
MARKETING COMMUNICATIONS ENTERPRISES 

 

У статті розглянуті основні аспекти використання Інтернет-технологій при 
розробці маркетингових комунікаційних програм з урахуванням сучасного інформаційного 
суспільства. Визначено вплив інформатизації суспільства на розвиток економічних, 
технологічних та соціальних складових маркетингової діяльності підприємств в сучасних 
умовах. Доведено, що можливості для комунікацій в мережі Інтернет є досить значними, 
оскільки у даному середовищі функціонують як традиційні інструменти комунікацій, так і 
утворені, та властиві інструменти лише для Інтернет середовища. 

Ключові слова: Інтернет-технології, маркетингові комунікації, підприємства, 
інформатизація суспільства 

 

В статье рассмотрены основные аспекты использования Интернет-технологий при 
разработке маркетинговых коммуникационных программ с учетом современного 
информационного общества. Определено влияние информатизации общества на развитие 
экономических, технологических и социальных составляющих маркетинговой деятельности 
предприятий в современных условиях. Доказано, что возможности для коммуникаций в сети 
Интернет довольно значительны, поскольку в данной среде функционируют как 
традиционные инструменты коммуникаций, так и образованные, и присущие инструменты 
только для Интернет среды. 

Ключевые слова: Интернет-технологии, маркетинговые коммуникации, 
предприятия, информатизация общества 

 

In the article the basic aspects of Internet technologies in the development of marketing 
communication programs taking into account modern information society. The influence of the 
information society in the development of economic, technological and social components of 
marketing activity of the enterprises in modern conditions. Proved that opportunities for 
communication on the Internet is quite significant, because in this environment there are traditional 
tools of communication, and formed and peculiar instruments only for Internet environment. 

Keywords: Internet technology, marketing communications, enterprise, information society 
 

Постановка проблеми. Залучення Інтернет-технологій у процес 
виробництва та обміну між суб’єктами ринку сприяє підвищенню рівня 
ефективності діяльності підприємства та збільшенню задоволеності потреб 
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споживачів, надає можливість формувати конкурентні переваги для виробників 
товарів. В останні роки при розробці програми маркетингових комунікацій 
майже не можливо обійти таку складову, як Інтернет, оскільки в останні роки 
значно виросла роль інформаційних технологій в передачі інформації, в 
залученні нових клієнтів та підвищенні лояльності існуючих, саме тому 
виникла проблема використання та впровадження елементів Інтернет-
технологій в діяльності українських підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні 
аспекти управління маркетинговими комунікаціями розглянуто у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних учених: А.В. Войчака, Т.Г. Діброви, В.Г. Королька, 
Т.І. Лук’янець, Г.Г. Почепцова, Т.О. Примак, Є.В. Ромата, Т.М. Циганкової та 
ін. Питаннями маркетингових комунікацій в Інтернеті та загалом Інтернет-
маркетингом займалися вчені: І.В. Бойчук, Л.В. Балабанова, Є.П. Голубков, 
Т.В. Дейнекін, Т.В. Дубовик, С.М. Ілляшенко, І.Л. Литовченко, М.С. 
Лебеденко, М.А. Окландер, В.П. Пилипчук, В.Л. Плескач, І.Л. Решетнікова, 
В.Успенський та ін. 

Аналіз наукових праць показав, що подальшого розвитку та дослідженню 
потребують концептуальні засади маркетингової діяльності підприємств в 
умовах інформаційного суспільства, моделі споживчої поведінки у мережі 
Інтернет, теоретико-методичні положення маркетингової комунікаційної 
діяльності у відкритих Інтернет-спільнотах. Це й обумовило вибір теми 
наукової публікації.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності використання Інтернет 
– технологій при розробці програм маркетингових комунікацій підприємств в 
сучасних умовах.  

Результати дослідження. В наукових працях багатьох українських та 
закордонних вчених наголошується на значній ролі інформаційних технологій в 
економічних відносинах суб’єктів ринку, що потребує нових підходів до 
маркетингової діяльності підприємств [1, с.60], визначається, що використання 
інформаційних технологій дозволяє докорінно змінити процес маркетингових 
комунікацій між підприємством та зовнішнім середовищем.  Інформаційні 
технології значною мірою впливають на функціонування кожної підсистеми 
маркетингу, створюючи нові можливості та загрози. У цьому контексті рядом 
українських вчених було запропоновано інформаційну концепцію маркетингу. 
Інформаційна концепція маркетингу - це маркетингова діяльність підприємства, 
яке частково або повністю функціонує в мережі Інтернет та використовує 
специфічні для гіпермедійного середовища маркетингові стратегії та методи 
ведення бізнесу для підвищення рівня його конкурентоспроможності. 
Запропонована концепція передбачає застосування можливостей Інтернет 
мережі на всіх етапах маркетингової діяльності від стратегічного маркетингу, 
операційного маркетингу до маркетингового контролю. Крім того, в основі 
інформаційної концепції два принципи: 1) інтегральної взаємодії комплексу 
маркетингу як у віртуальній, так і в реальній економіці; 2) інтегрального 
контролю та оцінки ефективності комплексу маркетингу як у віртуальному 
секторі економіки, так і в традиційній економіці [2, с. 36]. 
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В сучасних умовах суспільство переживає перехід до інформаційної 
концепції, і відповідно, маркетингова діяльність потребує розробки нових 
підходів до функціонування у інформаційному середовищі. Нами досліджено 
основні фактори інформаційного суспільства, які частково або повністю  
впливають на маркетингову діяльність підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Фактори впливу інформаційного суспільства на маркетингову діяльність 

підприємств [3; 4; 5] 
Економічні фактори Технологічні фактори Соціальні фактори 

Глобалізація економіки; Збільшення користувачів 
Інтернет 

Розширення рамок 
соціалізації 

Інтеграційні процеси 
учасників ринку; 

Розвиток інфраструктури 
Інтернет мережі 

Інтеграція соціального життя 
в мережу Інтернет 

Ринок перебуває у стані 
турбулентності; 

Нові види електронних 
приладів, що надають змогу 
бути постійно на зв'язку 

Збільшення мережевого 
спілкування 

Процеси кастомізації Інтеграція ІТ у всі сфери 
життєдіяльності 

Активна взаємодія учасників 
Інтернет- середовища 

Споживач має доступ до 
значного обсягу інформації 

  

Обмін споживчим досвідом з 
іншими користувачами 

  

Інтеграція споживачів в 
мережеві спільноти 

  

 

Одним з економічних факторів, який на наш погляд, потребує 
роз’яснення є визначення нашого розуміння поняття «турбулентність на 
ринку». Термін «ринкова турбулентність» був запроваджений в економічну 
сферу Ф. Котлером та Дж. А. Касліоне. Це явище вони пояснювали з позицій 
принципів турбулентності в природі, де турбулентність характеризується 
агресивною, нестійкою поведінкою [4]. Тобто визначальними 
характеристиками турбулентності в природі є агресивність, непередбачуваність 
та хаотичність. Ці ж характеристики, на думку вчених, властиві переломним 
моментам у фазах ділового циклу [4, с. 77]. Передусім турбулентність у бізнесі 
визначається як непередбачувані та швидкі зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищах організації, які впливають на її діяльність [6, с. 247].  

Технологічний аспект розвитку інформаційного суспільства 
безпосередньо пов'язаний з розвитком інформаційних та Інтернет-технологій. 
Інтернет стає невід’ємною частиною життєдіяльності сучасної людини, за роки 
існування він перетворився з джерела інформації у віртуальне середовище. 
Одним з чинників цього стали соціальні мережі, де користувачі спілкуються, 
активно взаємодіють між собою. Розвиток і поширення соціальних мереж надає 
можливість знехтувати відстанню, що розділяє користувачів, та надає змогу 
спілкуватися з будь- якою людиною з будь-якої точки планети. Характерною 
ознакою мережевого спілкування є конфіденційність, що сприяє реалізації 
глибинних психологічних потреб людини, надає можливість їй проявити 
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різноманітні сторони характеру та за допомогою особистого спілкування 
проникати в культуру інших народів [5]. 

Інтернет-технології надають можливість переходу від масового 
маркетингу до індивідуального. В умовах загострення конкуренції виробники 
прагнуть до більш повного задоволення потреб споживачів шляхом створення 
індивідуальної споживчої цінності товарів, адаптації характеристик товару до 
конкретних потреб клієнта, зручності процесу здійснення купівлі. Окрім цього, 
посилюється роль обслуговування, що в деяких випадках стає важливішим за 
сам товар. Тому підприємствам варто бути готовим до забезпечення 
індивідуального підходу до кожного клієнта. Гнучкість бізнес-процесів у 
мережі Інтернет надає змогу швидше досягти успіху підприємствам в 
інтерактивному середовищі. 

Таблиця 2 
Застосування засобів Інтернет-технологій в маркетинговій діяльності [7] 
Складові маркетингової 
діяльності в Інтернет 

Функції Засоби Інтернет-технологій 

Маркетингові дослідження 

Дослідження ринку, 
дослідження споживачів, 
конкурентів, конкурентних 

переваг та недоліків 
підприємства 

Аналіз беб-ресурсів 
підприємств-конкурентів, 

збір інформації в пошукових 
системах, опитування через 
Інтернет, Інтернет - розвідка 

та інше 

Товарна політика 

Розробка нових товарів, 
зміни в асортименті, 

організація після продажного 
обслуговування 

Впровадження отримання 
інформації через мережі 

Інтернет, участь в 
глобальних системах 
дистрибуції та інше 

Цінова політика 

Побудова ефективної 
системи ціноутворення, 

визначення ціни в залежності 
від можливостей споживачів 

Проведення Інтернет - 
продажів, Інтернет - 

аукціонів, встановлення цін 
для різних груп споживачів у 
Інтернет – магазинах та інше 

Збутова діяльність 

Продаж товарів за 
допомогою Інтерен-ресурсів, 
соціальних сетей, оплата 

товарів за допомогою мережі 
Інтернет 

Веб-сайт підприємства, 
Інтернет-магазин, Інтернет-

аукціони та інше 

Комунікаційна діяльність 

Формування системи 
Інтернет-комунікацій, 
передача інформації 

споживачам через мережу 
Інтернет, формування 

бренду, громадської думки, 
проведення рекламної 

компанії в Інтернет - мережі 

Банерне, контекстна реклама,  
підняття рейтингу веб-сайту 
к пошукових системах, e-mail 

реклама, Інтернет – 
конференції та інше  

 
 

 

Сучасна маркетингова діяльність в умовах розвитку Інтернет-технологій 
характеризується такими особливостями: з одного боку, відбувається 
економічна глобалізація, що стосується всіх суб’єктів господарства та їх 
взаємодії, тобто підприємства використовують стратегію масового глобального 
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маркетингу. З іншого боку, існує тенденція індивідуалізації / локалізації 
маркетингу, що пов’язана з потребою більш повного задоволення потреб 
клієнтів в умовах глобальної жорсткої конкуренції: від масового до 
сегментно/нішевого маркетингу [4]. 

Маркетинговій діяльності у середовищі Інтернет притаманно низка 
відмінностей порівняно з традиційним маркетингом, що включає потребу у 
безперервному інтерактивному управлінні маркетингом, забезпеченні 
індивідуального підходу до споживача, урахуванні нового типу комунікаційної 
моделі в мережі. Відповідно до цього, маркетингова комунікаційна діяльність 
також потребує нових підходів до управління комунікаціями в гіпермедійному 
просторі. 

Застосування Інтернет-технологій у маркетинговій комунікаційній 
діяльності має певні переваги та недоліки, виникнення яких пов’язане зі 
специфікою функціонування суб’єктів у мережі.  

З розвитком мережі Інтернет поступово змінюється підходи до 
управління підприємством і маркетинговою діяльністю. З огляду на це, весь 
комплекс маркетингових інструментів можна розглядати із позицій його 
застосування в мережі, а Інтернет-маркетинг - як інноваційний процес, 
спрямований на задоволення потреб споживачів із застосуванням Інтернет- 
технологій в управлінні різними інструментами маркетингу (табл. 2) [7, с. 163]. 

Кожну з цих традиційних функцій можливо реалізувати завдяки 
інструментам Інтернет-маркетингу. Розвиток інфраструктури мережі Інтернет 
та програмних технологій надає змогу використовувати значну кількість 
інструментарію для маркетингу в Інтернеті, що у традиційному середовищі 
недоступні (табл. 3). 

Таким чином, інструменти Інтернет-маркетингу надають змогу 
реалізувати значну кількість функцій маркетингу. Проте значний потенціал 
Інтернет мережа розкриває саме для реалізації маркетингової комунікаційної 
діяльності підприємства. Виходячи з аналізу наукових праць, дослідники 
розглядають Інтернет як досить ефективний канал поширення маркетингової 
інформації. Деякі навіть відзначають, що мережа Інтернет стане вагомою 
альтернативою усім іншим каналам інформаційного впливу в комунікативній 
діяльност підприємств [8, с. 35]. Інтернет-комунікації мають свої особливості 
на відміну від традиційних маркетингових комунікацій. Ця специфіка 
обумовлена зміною моделей комунікації у мережі та особливостями поведінки 
суб’єктів в Інтернеті. 

З одного боку на індивіда впливає інформація, що утворюється та 
циркулює у мережі, а з іншого боку користувач у середовищі Інтернет вступає 
у взаємодію з іншими користувачами, тобто, користувач у процесі взаємодії з 
іншими може ставати членом тієї чи іншої групи, організації чи мережі. В 
умовах інформаційного суспільства Інтернет стає середовищем перебування та 
взаємодії користувачів у вигляді утворень співтовариств, де формується 
власний інформаційний простір, що впливає на поведінку споживачів [8]. 

Варто зауважити, що теорію мережевого суспільства на основі Інтернет- 
технологій уперше виникла у працях М. Кастельса  та згодом набула розвитку у 
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дослідженнях Б. Велмана, Г. Рейнгольда, К. Фукса та інших як концепція 
суспільства, побудованого на принципах взаємодії об’єктів у мережі Інтернет, 
суспільства, що здатне до самоорганізації та розвитку, а, головне, придатного 
до оптимального вирішення питань шляхом масової взаємодії. 

Таблиця 3 
Функції маркетингової діяльності, які можливо реалізувати 

інструментарієм Інтернет-маркетингу 
Функції маркетингу 

Інструменти 
Інтернет-
маркетингу 

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 
сп
ож

ив
ач
ів

 

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 
ко
нк
ур
ен
ті
в 

Р
оз
ро
бк
а 
но
ви
х 

то
ва
рі
в 

П
іс
ля
пр
од
аж

не
 

об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 

Ц
ін
оу
тв
ор
ен
ня

 

Р
оз
по
ді
л 
то
ва
рі
в 

К
ом

ун
ік
ац
ії

 з
і 

сп
ож

ив
ач
ам
и 

С
тв
ор
ен
ня

 б
ре
нд
у 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

Зв'язок зі 
споживачами, 
постачальниками 
за допомогою 
електронної 
пошти 

+ +  +   + + 

Веб-сайт компанії +  + + + + + + 
Банерна, 
контекстна 
реклама 

      + + 

Таргетінг  (це 
рекламний 
механізм, якій 
дозволяє 
виокремити з 
наявної аудиторії 
тільки ту частину, 
яка задовольняє 
обраним 
критеріям 
(цільову 
аудиторію) та 
показувати 
рекламу тільки 
цієї групі)  

+      + + 

Пошукова 
оптимізація 

+      + + 

Соціальний 
маркетинг 

+ +    + + + 

Вірусний 
маркетинг 

     + + + 

Публікація на 
тематичних 
сайтах 

      + + 
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Н. Штер та К. Фукс відзначають, що суспільство побудоване на засадах 
Інтернет характеризується взаємодією активних суб’єктів в інтерактивній 
економічній системі [9]. Тобто, в умовах глобалізації та розвитку Інтернет-
технологій відбуваються процеси інтеграції суб’єктів економічних відносин. Це 
призводить до зміни у підходах до визначення суб’єкту маркетингового 
комунікаційного впливу в мережі Інтернет, а саме споживач розглядається не 
як окрема особа, а як ціла група, віртуальна спільнота споживачів, які 
взаємодіють один з одним. Порівнюючи інструменти маркетингових 
комунікацій в традиційному та Інтернет-маркетингу, можна стверджувати, що 
мережа Інтернет надає додаткові можливості для реалізації комунікаційної 
діяльності підприємств  

Таким чином, реалізація маркетингової комунікаційної діяльності в 
Інтернеті пов’язана з використанням специфічних комунікаційних інструментів 
притаманних для сучасних умов функціонування підприємств в досить 
агресивному зовнішньому середовищі, її основою є стратегія маркетингових 
комунікацій в Інтернет, завдяки якій підприємство має змогу оптимально 
використовувати сучасні комунікаційні інструменти. Як визначає В. В. 
Божкова, маркетингова стратегія комунікацій - це комплексна програма дій, яка 
спрямована на вибір пріоритетних інструментів і заходів маркетингових 
комунікацій, оптимальне поєднання і посилення їх інтегративного впливу на 
споживачів [2, с. 83]. 

Відповідно, маркетингова стратегія комунікацій в Інтернеті - це комплекс 
заходів маркетингових комунікацій притаманних для середовища Інтернет, 
спрямований на досягнення комунікаційних цілей у цьому середовищі, шляхом 
поєднання та застосування специфічних для мережі інструментів 
маркетингових комунікацій. М.С. Лебеденко у своїх працях визначає наступні 
етапи планування маркетингової стратегії комунікацій в Інтернет мережі [10, с. 
396]: 

 визначення цілей Інтернет-комунікацій; 
 дослідження ринку, конкурентів та споживчих груп; 
 вибір цільової аудиторії та формулювання позиціонування; 
 розробка маркетингової стратегії та стратегії інтегрованих комунікацій; 
 доробка стратегії, розподіл асигнувань на рекламу 
 розробка комплексу маркетингу; 
 контроль та оцінка ефективності рекламної кампанії. 

Науковці виділяють  такі цілі маркетингових комунікацій в Інтернеті 
[1,4,7,8,10]: 

 підтримка продажу, стимулювання збуту, збільшення частки на ринку, 
одержання певного прибутку; 

 формування потреби в товарі у цільової аудиторії; 
 формування у цільової аудиторії певного рівня знань про товар або 

підприємство; 
 формування довіри цільової аудиторії до товару або підприємства; 
 формування доброзичливого ставлення до фірми. 
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Реалізувати поставлені цілі надає можливість вибір та інтеграція 
оптимального комплексу комунікацій в мережі Інтернет.  

Висновки. Можливості для комунікацій в мережі Інтернет є досить 
значними, оскільки у даному середовищі функціонують як традиційні 
інструменти комунікацій, так і утворені, які властиві інструменти лише для 
Інтернет середовища. Завдання фахівців з маркетингу - не лише застосовувати 
весь арсенал наведених інструментів маркетингових комунікацій в Інтернеті, а 
й визначити їх оптимальний комплекс та розробити стратегію інтегрованих 
маркетингових комунікацій. Інтеграція надає можливість підвищити рівень 
ефективності Інтернет-маркетингових комунікацій, зміцнити прихильність 
клієнтів до торговельної марки підприємства, посилити вплив на Інтернет-
маркетингову комунікаційну програму та забезпечити сумісність маркетингової 
стратегії підприємства з Інтернет-маркетинговими програмами. Тобто, 
маркетингові комунікації на основі Інтернет-технологій надають можливість 
реалізувати як короткострокові, до них належать збутові, так і довгострокові 
(іміджеві) комунікаційні цілі за допомогою широкого набору маркетингових 
інструментів, які притаманні лише Інтернет-середовищу, проте є достатньо 
ефективними поряд з традиційними методами просування. Основним 
завданням для підприємства, при здійсненні комунікаційної діяльності в 
Інтернет-середовищі, є формування інтегрованої комунікаційної стратегії у 
мережі та підбір оптимальних інструментів для її реалізації. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З 
МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
КОНТРАГЕНТАМИ В УМОВАХ КРИЗИ НЕПЛАТЕЖІВ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 
РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

НЕПЛАТЕЖЕЙ 
 

OPTIMIZATION OF DOCUMENT FLOW MANAGENMENT AT THE 
ENTERPRISE WITH THE PURPOSE OF IMPROVEMENT OF 

CONTRACTOR SETTLEMENTS ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF 
NON-PAYMENT CRISIS 

 

Розглянута оптимізація організації документообігу на транспортному підприємстві 
задля вдосконалення обліку розрахунків з контрагентами в умовах кризи неплатежів. 
Побудована структура рекомендацій щодо вдосконалення обліку розрахунків з 
контрагентами на засадах контент-аналізу наукових публікацій українських вчених. 
Запропонована удосконалений графік документообігу сегменту обліку розрахунків з 
контрагентами автотранспортного підприємства.  

Ключові слова: контрагенти, облік дебіторської заборгованості, оперограма  
 

Рассмотрена оптимизация организации документооборота на транспортном 
предприятии для совершенствования учета расчетов с контрагентами в условии кризиса 
неплатежей. Построена структура рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с 
контрагентами на основе контент-анализа научных публикаций украинских ученых. 
Предложенный усовершенствованный график документооборота сегмента учета расчетов 
с контрагентами автотранспортного предприятия. 

Ключевые слова: контрагенты, учет дебиторской задолженности, оперограма 
 

The paper scrutinizes the optimization of document flow management at the transport 
enterprise with the purpose of improvement of contractor settlements accounting in the conditions 
of non-payment crisis. A structure of recommendations is presented with regard to the improvement 
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of the accounting of settlements with contractors on the basis of the content analysis of scientific 
papers by Ukrainian scholars. The work proposes a refined schedule of document flow for the 
segment of contractor settlements accounting of motor transport enterprise.  

Keywords: contractors, accounting of receivables, operogramme, schedule of document 
flow  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах кризи 
неплатежів у функціонуванні підприємства вирішальну роль відіграє 
налагоджена його робота з клієнтами, що неможливо без належної організації 
документообігу розрахунків з контрагентами. Удосконалення процесу 
документування обліку розрахунків з контрагентами дозволяє прискорити 
здійснення операції з відвантаження товарів та надання послуг. Існуюча 
система документообігу розрахунків з покупцями на автотранспортному 
підприємстві є досить громіздкою й неврегульованою, при цьому організація 
документування обліку розрахунків з покупцями є невід’ємним елементом 
процесу якісного та оперативного управління підприємством в цілому. Без 
контролю за процесом документообігу розрахунків з покупцями не можливе 
налагоджене управління підприємством, оскільки відбувається порушення 
ритмічності в процесі реалізації, що призводить до уповільнення обігу 
оборотних засобів та оприбуткування матеріалів, не в повній мірі 
контролюються дії матеріально-відповідальних осіб. Така негативна тенденція 
призводить до загрози підриву інформаційної безпеки та зменшення прибутку 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням обліку 
розрахунків з контрагентами займалися такі вчені: О.К. Єлісєєва та 
А.О. Нетета [6], В.С. Бєлозерцев [3], В.А. Вергун [4], А.В. Мищенко та 
Е.В. Виноградова [7].  

Метою роботи є дослідження особливостей обліку розрахунків 
підприємства з контрагентами та удосконалення графіку документообігу 
розрахунків з покупцями з метою оптимізації діяльності автотранспортного  
підприємства. 

Результати дослідження. Контрагенти (лат. contrahens – протидіючий; 
contra – проти +  agens — діючий; con-trahere взаємо протидіяти) – це фізичні та 
юридичні особи, які пов’язані обов’язками відповідно до договору та 
співпрацюють в процесі його виконання. За результатами проведених 
досліджень наукових праць, що присвячені проблемам обліку розрахунків з 
контрагентами, на засадах контент-аналізу, було виявлено напрями 
рекомендацій та пропозицій у даній області наукового пізнання, зокрема: 
удосконалення методів відображення в обліку особливостей розрахунків з 
контрагентами, впровадження додаткових аналітичних та синтетичних 
рахунків, удосконалення первинних документів та звітності взагалі (рис. 1). 

На сучасному етапі економічного розвитку підприємства не здатні 
ефективно керувати дебіторською заборгованістю:  покупці при укладанні 
договорів закупівлі не прогнозують свої фінансові можливості; постачальники 
при отриманні авансу не здійснюють свої зобов’язання; банки притримують 
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розрахунки при наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення 
платіжних операцій, не забезпечуючи дисципліну розрахунків. 

 

 
Рис. 1. Структура рекомендації щодо вдосконалення обліку розрахунків з 

контрагентами на засадах контент-аналізу наукових публікацій 
українських вчених 

 

Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має 
велике значення – вона здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання 
обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до 
зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого 
господарюючого суб’єкта. Питання продажу-купівлі товарів та розрахунків з 
покупцями і замовниками за товари, роботи, послуги підприємств всіх форм 
власності, є одними з найбільш актуальних, незалежно від суспільно-
політичного ладу, що функціонує в окремо взятій країні і всьому світовому 
співтоваристві в цілому, тому що розрахунки між підприємствами і 
організаціями є однією з необхідних ланок розширеного відтворення, від якого 
залежать кінцеві результати підприємств, їх фінансовий стан. Також важливим 
елементом є контроль за надходженням документів з організації обліку. 
Відсутність документів за деякими операціями обумовлено різними причинами, 
головним чином – відсутністю контролю за надходженням первинної 
документації чи безвідповідальним відношенням працівників до своїх 
функціональних обов’язків. Всі ці причини взаємопов’язані: з наявною 
системою організації бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання 
посадових інструкцій, раціональної побудові графіків документообігу. Під час 
значного циклу проходження документа – від моменту його виписки 
постачальником до моменту реєстрації та заключного етапу обліку на 
підприємстві, у замовника – контрагента  зростає ризик несвоєчасності та 
неповноти відображення даних у поточному обліку. Загально зрозумілим є 
факт: тривалий цикл документообігу впливає на підвищення ймовірність втрати 
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документа. Що стосується особливостей господарської діяльності 
досліджуваного автотранспортного підприємства (умовно позначимо «В»), то 
можна зауважити, що виробничий автотранспортний процес складається з 
трьох основних елементів: навантаження вантажу у пунктах відправлення з 
відповідним оформленням перевізних документів; переміщення вантажів від 
пункту відправлення до пункту призначення; розвантаження вантажів у 
пунктах призначення з відповідним оформленням передачі вантажу 
отримувачу. Розглянемо існуючий документообіг на автотранспортному 
підприємстві «В», що впроваджує свою діяльність у взаємозв’язку з 
підприємствами «А» і «Б» (рис. 3). 

   заявка на автоперевезення
   координація руху

А: дані про поставки бітуму залізницею
поворотна ТТН вих.   ТТН методична допомога А: дані про автовідгрузки бітуму
поворотна SMR вих.    SMR в оформленні фінаносвих документів Б: дані про закупівлі бітуму

дані про заплановані перевезення Б: дані про продажі бітуму

податкова звітність
В: заявки замовника (автопослуги) фінансова звітність

управлінські дані

В: зведений   звіт про рух транспорту
поворотна    ТТН 1. дані для декларації ПДВ
поворотна    SMR 2. дані для звітів ЄСВ, ПДФО

  супровід док/обороту   супровід док/обороту
  координація виписки ПН   координація виписки ПН

сопровождение док/оборота
координация выписки НН

  супровід   док/обороту
  координація виписки ПН

вих.  ТТН
вих.  SMR
поворотна ТТН
поворотна SMR

Менеджери з закупівлі/продажу
/автотранспорту/жд-транспорту

Помічник 
бухгалтера В

Бухгалтер В
Бухгалтер 

А, Б

Постачальники

Покупці/замовники

Водії 
автотранспорту

Головний бухгалтер

Заступник
головного бухгалтера

 
Рис. 3. Існуюча схема документообігу автотранспортного підприємства  
Джерело: розробка автора 
 

 Документообіг розрахунків з контрагентами – це раціонально 
організована система формування, перевірки та обробки первинних документів 
обліку, якість ведення якої характеризується застосуванням підприємством 
оперограм та графіків документообігу. Оперограма ТТН (товарно-транспортна 
накладна) – це організаційний документ, що регламентує процес опрацювання 
вхідних або вихідних документів, складений за для позначення операцій з 
обліку дебіторської заборгованості, реєстрації, погодження тощо та для 
зазначення відповідальних виконавців (рис. 4). Графічний спосіб надає 
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можливість встановити логічні зв'язки між різними етапами роботи з певними 
видами документів на автотранспортному підприємстві, простежити 
послідовність такої облікової роботи та її зміст [5].  

 

Зміст окремої операції 
документообігу

бухгалтер водій завскладом
диспетчер-
аналітик

Виписка ТТН (назва 
підприємства, замовник, 
пункт навантаження і ін.) 
4 примірники

�

Відмітка про прийняття 
вантажу

�

Передача документа 
водієві (3 примірники)

�

Відмітка на складі у ТТН 
про виконане завдання

�

Відвантаження продукції, 
передача ТТН завскладу 
(1 примірник)

�

Відмітка про прибуття 
водія на підприємство 
постачальника

�

Здача ТТН у бухгалтерію 
підприємства 
постачальника

�

Перевірка документів на 
наявність усіх записів 
(реквізитів). 
Опрацювання 
інформації

�

 
Рис. 4. Оперограма ТТН на автотранспортному підприємстві 

Джерело: розробка автора 
 

При великому обороті діяльності підприємства втрата документів значно 
ускладнює роботу бухгалтера, змушуючи його постійно контролювати 
надходження втрачених документів. Це ускладнює обліковий процес: 
формується  вибірка з оборотної відомості щодо нестачі документів; 
з’ясовується причини нестачі; формується підтвердження (опитування 
відповідальних осіб про відсутні документи); повідомляється інформація 
контрагентам; через деякий час здійснюється перевірка надходження 
документів, відповідно до яких було зроблено запит. Спотворення суми 
дебіторської заборгованості при розрахунках з покупцями призводить до 
ситуації неможливості провести реальний аналіз діяльності підприємства. 
Важливу роль в оптимізації обліку розрахунків з контрагентами відіграє 
оптимальна структура підпорядкованості працівників підприємства. Ефективна 
організація управління підприємства дозволяє формувати організаційну 
структуру кожного самостійного підрозділу автотранспортного підприємства, 
насамперед, бухгалтерії, що дозволяє побудувати високоефективну організацію 
бухгалтерського обліку окремого сегменту. Проте відсутність деяких 
структурних підрозділів на досліджуваному автотранспортному підприємстві  
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накладні руху запасів
мат. звіти за період

заявки
запчастини

   акти про споживання
          зведені   аналіт.    енерго-ресурсів
          дані по   транспорту

заявки
ремонт  заявки на перевезен.

  координація
  маршрутів

поворотна  ТТН
поворотна  SMR накладні тмц

вих.    ТТН мат. звіти
вих.    SMR договори

таблиця стат.даних
по автоперевезенням    податкова звітність
звітного періоду      дані з    фінансова звітність

     персоналу    управлінська звітність

В: заявки замовника зовнішній споживач
В: зведений звіт про рух транспорту дані для реєстрації ПН
поворотТТН підсумкові податкові зобов'язання
поворотSMR підсумковий податковий кредит

акти про споживання
   енерго-ресурсів

обмін даними по ПН (реєстрація Медок)
супроводження док/обігу
координація виписки ПН
звірка розрахунків

супроводження док/обігу
координація виписки ПН
звірка розрахунків

супроводження док/обігу
координація виписки ПН
звірка розрахунків

вих.    ТТН
вих.    SMR
поворотна ТТН
поворотна SMR

Помічник
бухгалтераВ

Ведучий
бухгалтер В 
(заступник
головного
бухгалтера)

Бухгалтер А

Бухгалтер Б

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Покупці/замовники

Водії
автотранспорту

ГОЛОВНИЙ
БУХГАЛТЕР

ГОЛОВНИЙ
МЕХАНИК

Менеджери
продажу/закупівлі

Автослюсарі

ЕНЕРГЕТИК

ДИСТПЕТЧЕР-
АНАЛІТИК

ЮРИСТ

Комірники

ДИРЕКТОР

ВІДДІЛ
КАДРІВ

ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА

Секретар

 
Рис. 5. Удосконалена схема документообігу автотранспортного 

підприємства (ТТН – товарно-транспортна накладна, SMR – товарно-
транспортна накладна міжнародного зразка) 

Джерело: розробка автора 
 

 

(юридичного відділу, відділу кадрів тощо) призводить до нераціональної 
організації бухгалтерської служби: збільшення трудомісткості облікових 
операцій, суміщення професій, підвищення професійний вимог до бухгалтера, 
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збільшення коефіцієнту управлінського навантаження головного бухгалтера, 
збільшення рівня централізації бухгалтерської служби. Як наслідок, зменшення 
контрольних функцій за документообігом, особливо документів, що пов’язані з 
розрахунками контрагентів. Також відбувається порушення збалансованості 
облікових операцій за змістом: збільшуються допоміжні, технічні та 
організаційні, зменшуються – аналітичні, творчі та логічні. Це призводить до 
погіршення: раціональної організації праці бухгалтерської служби, психо-
фізичного навантаження, як наслідок, зменшення продуктивності праці та 
підвищення плинності кадрів у бухгалтерській служби. На наш погляд, 
необхідно запропонувати удосконалену схему документообігу 
автотранспортного підприємства  (рис. 5). 

Безумовно, введення додаткових посад при формуванні окремих 
самостійних підрозділів, вимагає від підприємства додаткових витрат, які 
пов’язані не тільки із розширенням чисельності працюючих. Але аналіз 
техніко-економічних показників діяльності досліджуваного автотранспортного 
підприємства свідчить про те, що бухгалтерська служба не має можливості 
виконувати обов’язки всіх відсутніх підрозділів. Як наслідок: збільшення 
розміру штрафних санкцій за податками та зборами (неякісна податкова 
звітність, помилки в нарахуванні податків), претензії з боку контрагентів 
(неякісне оформлення документів). Це при призводить до дестабілізації 
діяльності, підвищення ймовірності втрати клієнтів. Проблеми розрахунків з 
контрагентами розглядалися в багатьох економічних школах. Наприклад, 
Нобелівські лауреати 2016 року Бенгт Холмстрем та Оливер Харт в своєї теорії 
контрактів розглянули регулювання взаємовідносин між контрагентами: 
контракти здатні значно послабити конфлікт інтересів між учасниками 
економічної взаємодії, а тому стають все поширенішими і більш складні форми 
[1]. Чим краще сформульовані умови договору, тим більше стимулів і мотивів 
для всіх сторін отримати максимальні переваги від кооперації [2]. На рівні 
підприємства ці максимальні переваги можливо досягти також при 
раціональній побудові графіку документообігу взаємодії з контрагентами. 

Висновки та пропозиції. Отже, процес удосконалення документування 
обліку розрахунків з контрагентами, на відміну від традиційного, повинен 
враховувати: раціональну схему документообігу розрахунків з контрагентами 
на підприємстві, використання оперограми первинних документів як 
можливості підвищення раціональної організації бухгалтерського обліку. 
Довгий цикл документообігу у розрахунках з контрагентами може спричинити 
втрату первинних документів, що значно ускладнює роботу бухгалтерської 
служби підприємства. У зв’язку з цим слід застосувати раціональний 
документообіг розрахунків з контрагентами, що забезпечить стабільність 
роботи бухгалтерії підприємства, виконувати весь цикл облікових операцій 
кожного сегменту. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В 
УКРАЇНІ  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УКРАИНЕ 

 

TENDENCIES OF AGRO PRODUCTS DEVELOPMENT IN UKRAINE 
 

У статті розглянуті основні тенденції та перспективи розвитку 
сільськогосподарської продукції в Україні. Простежений склад агропромислового бізнесу в 
залежності від етапів переробки основного ресурсу  – сільськогосподарської продукції. 
Базовим елементом агропромислового бізнесу виступає виробництво сільськогосподарської 
продукції. Виявлені особливості зайнятості та заробітної плати населення, зайнятого у 
сільському господарстві країни. Проаналізовано динаміку індексів сільськогосподарської 
продукції із деталізацією по рослинництву та тваринництву. Простежено зміну структуру 
рослинництва та тваринництва на території країни. Проаналізовано рентабельність 
виробництва основних продуктів тваринництва та рослинництва в Україні. Виявлені 
негативні тенденції у розвитку тваринництва в Україні: зменшення обсягів виробництва 
продукції тваринництва та  збитковість більшості видів діяльності у тваринництві країни. 
Запропоновано комплексний підхід до розвитку рослинництва та тваринництва на 
території країни із використанням провідного світового досвіду та здобутків сучасної 
науки у розвитку та управлінні сільськогосподарським виробництвом. 

Ключові слова: сільське господарство, рослинництво, тваринництво, 
рентабельність сільського господарства, тенденції розвитку. 

 

В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы развития 
сельскохозяйственной продукции в Украине. Прослежен состав агропромышленного бизнеса 
в зависимости от этапов переработки основного ресурса – сельскохозяйственной 
продукции. Базовым элементом агропромышленного бизнеса выступает производство 
сельскохозяйственной продукции. Выявлены особенности занятости и заработной платы 
населения, занятого в сельском хозяйстве страны. Проанализирована динамика индексов 
сельскохозяйственной продукции с детализацией по растениеводству и животноводству. 
Прослежено изменение структуру растениеводства и животноводства на территории 
страны. Проанализированы рентабельность производства основных продуктов 
животноводства и растениеводства в Украине. Выявлены негативные тенденции в 
развитии животноводства в Украине: уменьшение объемов производства продукции 
животноводства и убыточность большинства видов деятельности в животноводстве 
страны. Предложен комплексный подход к развитию растениеводства и животноводства 
на территории страны с использованием ведущего мирового опыта и достижений 
современной науки в развитии и управлении сельскохозяйственным производством. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, 
рентабельность сельского хозяйства, тенденции развития. 

 

The article describes the main trends and prospects of agricultural products in Ukraine. The 
composition of the agricultural business, depending on the stage of processing primary resources - 
agricultural products was traced. The basic element of the agricultural business is agricultural 
production. The features of the employment and wages of people engaged in agriculture were 
analyzed. The dynamics of indices of agricultural products with detail on crop and livestock were 
obtained. The change of structure of crop and livestock in the country was traced. The profitability 
of the main crop and livestock products in Ukraine were analyzed. Negative tendencies in the 
development of cattle breeding in Ukraine: decrease in livestock production and the loss of most 
activities in cattle country were mentioned. An integrated approach to the development of livestock 
and crop production in the country using the leading international experience and achievements of 
modern science in the development and management of agricultural production was purposed. 

Key words: agriculture, crops, livestock, agricultural profitability and trends. 
 

Постановка проблеми. Україна – країна із надзвичайно сприятливими 
умовами для розвитку на її території сільського господарства Родючі ґрунти та 
сприятливий клімат створюють усі мови для розвитку сільськогосподарського 
господарства та виробництва конкурентної сільськогосподарської продукції. 

Проте до проблем розвитку ринку сільськогосподарської продукції 
необхідно підходити комплексно, починаючи із вивчення загальних тенденцій, 
що відбуваються із сільськогосподарською продукцією в Україні. У зв’язку із 
великою кількістю видів сільськогосподарської продукції та її надзвичайним 
значенням для забезпечення потреб населення країни у продуктах харчування 
виникає необхідність детального дослідження та виявлення основних тенденції 
розвитку сільськогосподарської продукції в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженням розвитку 
сільськогосподарської продукції приділяли увагу багато вітчизняних та 
зарубіжних вчених, таких як: Бородіна О.М. [8], Геєць В.М. [8], Дудар В.Т. [2], 
Дудар Т.Г. [2], Клімова І.О. [3], Молдаван Л.А. [1], Павленчик А.О. [5], 
Пасхавер Б.Й. [1], Прокопа І.В. [8], Столяров В.В. [7] , Шубравська О.В. [1; 9] 
та інші. Проте висока динамічність та неоднозначність процесів, що 
відбуваються у сільському господарстві висувають необхідність у більш 
поглибленому дослідженні сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарської 
продукції в Україні. 

У зв’язку із високою важливістю даного питання для розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції в Україні воно потребує подальшого розгляду 
та доповнення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання, 
що досліджується, характеризується недостатньо комплексним науковим 
опрацюванням. Дослідження, що проводяться не мають системного характеру, 
а розглядають лише окремі характеристики сільськогосподарської продукції в 
Україні. Вирішення окресленого питання потребує комплексного підходу, який 
повинен базуватись на досконалому аналізі основних тенденцій розвитку 
сільськогосподарської продукції в Україні з метою отримання можливостей 
подальшого прогнозування розвитку агропромислового бізнесу країни. 
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Формулювання мети. Метою даної статті виступає теоретичне 
обґрунтування основних тенденцій розвитку сільськогосподарської продукції в 
Україні. 

Основні результати дослідження. На основі узагальнення теоретичних 
напрацювань щодо аналізу агропромислового бізнесу його склад за етапами 
переробки сільськогосподарської сировини може бути представлена у 
наступній послідовності: 

1. Сільськогосподарське виробництво. 
2. Підприємства, що забезпечують агропромисловий бізнес засобами 

виробництва. 
3. Підприємства, що забезпечують переробку та доведення агропромислової 

продукції до споживачів. 
4. Інфраструктура (виробнича, ринкова та соціальна), що забезпечує 

діяльність у агропромисловому бізнесі. 
Першочергове значення для розвитку агропромислового бізнесу має 

сільське господарство. Однією із складових та базових ланок ринку 
агропромислової продукції виступає ринок сільськогосподарської продукції. 
Даний ринок є забезпечуючим для потреб агропромислових підприємств та 
безпосередньо ресурсним джерелом продуктів харчування для населення 
країни. Центральним елементом ринку сільськогосподарської продукції 
виступає сама сільськогосподарська продукція. 

Розглядаючи тенденції розвитку сільськогосподарської продукції слід 
звернути увагу на те, що в Україні у 2015 році у сільському, лісовому та 
рибному господарстві було зайнято 17,5% зайнятого населення в країні, що є 
одним із визначних показників для України. Найбільша частка зайнятих в 
Україні тільки в оптовій та роздрібній торгівля – 21,3%, що відображає 
сучасний стан розвитку економіки країни у бік збільшення посередницьких 
операцій та у бік зменшення виробництва [6, с. 31]. Наведені дані свідчать, що 
виробництво сільськогосподарської продукції є не тільки надзвичайно 
важливим з точки зору забезпечення продовольчих потреб населення країни, а 
й з точки зору забезпечення зайнятості населення на території країни та 
отримання населенням певного розміру власного доходу. 

Якщо розглядати середньомісячну номінальну заробітну плату за різними 
видами економічної діяльності в Україні (рис.1), то слід звернути увагу на 
наступний факт: за період з 2010 по 2015рр. номінальна заробітна платня 
штатних працівників у сільському господарстві найнижча серед усіх видів 
економічної діяльності, що створює непривабливі умови для залучення 
працівників у дану сферу. Найбільш привабливою сферою з точки зору розмірів 
номінальної заробітної плати виступає промисловість та оптова й роздрібна 
торгівля.  

Проте розвиток сільськогосподарського виробництва у контексті 
забезпечення продовольчої безпеки країни є одним із пріоритетних напрямів 
державної політики, яка повинна забезпечувати сприятливі для населення 
умови діяльності у сільському господарстві. 
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Рис. 1. Середньомісячна  номінальна заробітна плата штатних  

працівників за видами  економічної діяльності, грн. * 
*Джерело: побудовано автором за даними [4; 6, с. 33] 

 

Аналізуючи структуру сільськогосподарської продукції в Україні за 
основними групами виробників у 2015 році (рис. 2), можна простежити, що 
основну частку сільськогосподарської продукції – 54,2% виробляють 
недержавні сільськогосподарські підприємства,  44,9% - виробляють 
господарства населення. Частка державних сільськогосподарських підприємств 
незначна – 0,9%. 

 
Рис. 2.  Сільськогосподарська продукція за основними групами виробників 

в Україні у 2015 році,%* 
*Джерело: побудовано автором за даними [6, с.] 
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Таким чином, виявлено, що держава повинна розробляти заходи 
активізації сільськогосподарського виробництва, спрямовані не тільки на 
сільськогосподарські підприємства, але й на приватні господарські 
виробництва. 

Наступним етапом аналізу розвитку сільськогосподарської продукції в 
Україні виступає дослідження динаміки індексів сільськогосподарської 
продукції взагалі та окремо по основним її складовим: індексів продукції 
рослинництва та індексів продукції тваринництва (рис.3). 

 

 
Рис. 3 Динаміка індексів продукції сільського господарства в Україні  

за період 2005-2016рр, %* 
*Джерело: побудовано автором за даними [4; 6, с. 36] 
 

Індекси сільськогосподарської продукції зростали повільними темпами з 
2005 по 2013 рік. Проте з 2013 року відмічається сповільнення зростання 
індексів сільськогосподарської продукції взагалі та окремо індексів продукції 
рослинництва та тваринництва. Побудувавши найпростіший лінійний тренд та 
спрогнозувавши розвиток зазначених індексів на два наступні періоди, ми 
отримали висхідний трен. Тобто за існуючою тенденцією у сільському 
господарстві країни у найближчі роки можна очікувати зростання індексів 
сільськогосподарської продукції взагалі (коефіцієнт апроксимації R2 = 0,83), 
індексів продукції рослинництва (коефіцієнт апроксимації R2 = 0,86) та індексів 
продукції тваринництва (коефіцієнт апроксимації R2 = 0,84). Проте даний 
прогноз може бути пов'язаний перш за все із інфляційними процесами, що 
відбуваються в Україні, що не дає змогу адекватно оцінити стан виробництва 
сільськогосподарської продукції в країні. Проте дані рис. 3 є цікавими з точки 
зору дослідження розвитку рослинництва та тваринництва в Україні. З рис. 3 
ми бачимо, що рослинництво на території країни розвивається більш високими 
темпами, ніж тваринництво. Останніми роками тваринництво майже 
знаходиться на незмінному рівні розвитку.  
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На рис. 4 відображена сільськогосподарська продукція України за 
основними видами у динаміці за період з 2000 по 2015 рік. 

 
Рис. 4. Сільськогосподарська продукція України за основними видами, %* 
*Джерело: побудовано автором за даними [6, с.37] 

 

Зміна структури сільськогосподарської продукції відображена на рис. 4 
показує, що частка продукції тваринництва за 15 років знизилась майже на 10% 
у структурі сільськогосподарської продукції. Дані факти свідчать про 
неоднозначність розвитку основних елементів у структурі продукції сільського 
господарства. Якщо рослинництво нарощує обсяги виробництва, то 
тваринництво потребує заходів, спрямованих на активізацію діяльності 
суб’єктів господарювання у цій сфері.  

Розглядаючи структуру рослинництва на території України слід 
відзначити, що у його структурі нарощує обсягів вирощування зернових 
культур та соняшника, по усім іншим культурам  відбувається поступове 
зменшення обсягів вирощування. Хоча  показники врожайності з 1 га зібраної 
площі по Україні у 2015 році у порівнянні із 2000 роком значно вищі [6, с. 75]: 

 урожайність зернових та зернобобових культур зросла з 19,4 ц/га зібраної 
площі до 41,1 ц/га; 

 урожайність цукрових буряків зросла з 176,7 ц/га зібраної площі до 435,8 
ц/га; 

 урожайність соняшника зросла з 12,2 ц/га зібраної площі до 21,6 ц/га. 
Тобто,  по всім культурам у сучасному рослинництві України 

відбувається збільшення урожайності з 1 га зібраної площі, що свідчить по 
збільшення ефективності господарювання у рослинництві. Проте сприятливі 
кліматичні умови та родючі ґрунти дозволяють значно збільшувати показники 
рослинництва в Україні у порівнянні із світовими середніми показниками, для 
чого необхідно застосовувати провідний світовий досвід та наукових підхід до 
діяльності у сучасному рослинництві України. 

Підтвердження неоднозначності процесів, які відбуваються у 
рослинництві та тваринництві є дані представлені на рис. 5 та 6. 
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Рис. 5. Рентабельність основних видів продукції рослинництва в Україні у 

2015 році, % 
*Джерело: побудовано автором за даними [6, с. 67] 
 

Основні види продукції рослинництва в Україні у 2015 році були 
рентабельними: найбільш рентабельними є виробництво винограду – рівень 
рентабельності продукції – 92,9%, виробництво насіння соняшнику – 78,4, 
виробництво плодів та ягід – 58,3%. Високі показники рентабельності 
виробництва продукції у рослинництві сприяють надходженню капіталів у цю 
сферу та нарощуванню обсягів виробництва.  

Проте не всі напрями розвитку рослинництва є позитивними для 
території України. Виробництво технічних культур, наприклад ріпяху, є 
виснажливим для ґрунтів та зменшує їх плодючість у майбутньому. Основним 
виходом із даної ситуації є введення науково обґрунтованого сівообігу та 
розвиток тваринництва на території країни. 

Розглядаючи структуру тваринництва на території України у 2015 році 
слід відмітити, що 47,1% належить вирощуванню птиці, 32,0% – свині, 18,8% – 
велика рогата худоби, 0,9% – вівці та кози, 0,8% – конці, 0,4 – кролі [6, с. 110].  

У 2015 році у порівнянні із 200 роком значно скоротилась частка великої 
рогатої худоби у структурі тваринництва України – на 31,1 в.п., проте частка 
вирощування птиці у структурі тваринництва зросла з 11,6% у 200 році до 
47,1% у 2015 році [6, с. 110].  

На рис. 6 відображена рентабельність основних видів продукції 
тваринництва в Україні у 2015 році, що пояснює зміни, які відбуваються у 
структурі тваринництва України останніми роками. 

Рентабельність основних показників продукції тваринництва в Україні не 
характеризується такою ж однозначність, як рентабельність показників 
рослинництва. Деякі сфери тваринництва в Україні є високорентабельними –  
рентабельність виробництва яєць курячих сягає 60,9%.  Проте виробництво 
більшості видів продукції тваринництва є збитковим, таким як виробництво 
великої рогатої худоби, вівці та кіз, птиці на м'ясо. Тобто постає негайна 
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проблема з точки зору забезпечення продовольством населення країни у 
вигляді м’ясної продукції. 

 

 
Рис. 6. Рентабельність основних видів продукції тваринництва в Україні  

у 2015 році, % * 
*Джерело: побудовано автором за даними [6, с. 68] 
 
 

Висновки. Розвиток сучасного сільськогосподарського виробництва на 
території України відіграє надзвичайно важливе значення для економіки країни 
для забезпечення населення необхідними продуктами харчування, створюючи 
умови для формування продовольчої безпеки в країні. Тому надзвичайно 
важливо розуміти, які тенденції відбуваються із виробництвом 
сільськогосподарської продукції в країні. Сільськогосподарські підприємства є 
базовою ланкою сучасного агропромислового бізнесу країни. Вони є ресурсним 
джерелом, без розвитку якого не будуть розвиватись всі сфери 
агропромислового бізнесу та не будуть забезпечені першочергові потреби 
населення країни у продуктах харчування.  

Регулювання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні 
повинно базуватись на досконалому аналіз сучасних тенденцій, що 
відображають основні аспекти її виробництва. В країні виявлено поступове 
номінальне збільшення продукції сільського господарства. Проте процеси, що 
відбуваються всередині виробництва сільськогосподарської продукції не є 
однозначними. Домінуючий стану структурі сільського господарства сьогодні 
займає рослинництво, основні види діяльності якого є високорентабельними. 
Тваринництво ж на території країни у більшості своїй є збитковим, що у 
подальшому може привести до повної залежності держави від імпорту 
продукції тваринництва для задоволення потреб населення країни. 

Основним виходом для розвитку виробництва сільськогосподарської 
продукції на території країни вступає формування збалансованого 
комплексного підходу до розвитку рослинництва й тваринництва на території 
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країни. Неможливо забезпечити продовольчу безпеку країни, розвиваючи 
тільки одну із складових сільськогосподарського виробництва. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
 

METHODICAL BASES OF THE ESTIMATION OF ECOHOMIC 
EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF INFORMATION SYSTEMS 

 

Розглянуто еволюцію та основні теоретико-методичні підходи до оцінки економічної 
ефективності інформаційних систем підприємств. Досліджено погляди науковців щодо 
вибору та характеристики показників оцінки економічної ефективності інформаційних 
систем підприємств з метою зменшення асиметричності та асинхронності інформації. 
Визначено основні причини асиметричності та асинхронності інформації при формуванні 
KPI IC для цілей оцінки економічної ефективності інформаційних систем підприємства.  

Ключові слова: оцінка, економічна ефективність, показники, система показників, 
аналіз, асиметричність інформації, асинхронність інформації, КРІ ІС. 

 

Рассмотрена эволюция и основные теоретико-методические подходы по оценке 
экономической эффективности информационных систем предприятия. Исследованы точки 
зрения ученых по выбору и характеристике показателей оценки экономической 
эффективности информационных систем предприятий с целью уменьшения 
асимметричности и асинхронности информации. Определены основные причины 
асимметричности и асинхронности информации при формировании KPI ИC для целей 
оценки экономической эффективности информационных систем предприятия. 

Ключевые слова: оценка, экономическая эффективность, показатели, система 
показателей, анализ, асимметричность информации, асинхронность информации, КРІ ИС. 

 

In the article, the issues of the evolution of the main theoretical and methodological 
approaches assess the economic efficiency of enterprise information systems have been 
investigated. The work of scientists on the selection and characterization of indicators to measure 
the economic efficiency of enterprise information systems was studied in order to reduce the 
asymmetry of information and asynchrony. The main causes of asymmetry and asynchrony 
information when forming KPI IS for evaluating the economic efficiency of the enterprise 
information systems were identified. 

Keywords: evaluation, cost-effectiveness, performance, system performance analysis, 
information asymmetry, asynchronous data, KPІ IS. 
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Постановка проблем. На сучасному етапі розвитку інформаційного 
суспільства дослідження економічної ефективності функціонування 
інформаційних систем підприємств набуває особливого значення. Оскільки 
діяльність підприємств спрямована не лише на задоволення потреб споживачів, 
але й на досягнення максимальних результатів роботи по мінімізації витрат, 
щодо зниження собівартості продукції та необґрунтованих втрат ресурсів в 
умовах обмеженості інформації. При цьому важливим питанням виступає 
питання вибору системи показників, які б дозволили максимально точно та 
всебічно оцінити ефективність функціонування інформаційних систем 
підприємства в сучасних умовах. 

Крім того в сучасних умовах виникає необхідність розробки теоретико-
методологічних основ оцінки економічної ефективності інформаційних систем 
в умовах асиметричності та асинхронності інформації і методологічного 
комплексу їх представлення, що пов'язано з відсутністю теоретичних і 
емпіричних досліджень ролі інформаційних систем в економіці України на тлі 
безлічі міжнародних наукових публікацій в цій сфері, встановленням причин 
невідповідності існуючих теоретичних підходів сучасним умовам 
інформатизації і ускладненню ІТ-послуг, недостатність і трудність формування 
інформаційної база прийняття управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка економічної 
ефективності функціонування інформаційних систем підприємства базується на 
загальній теорії та методології визначення економічної ефективності.  

До витоків методологічних основ економічної оцінки ефективності 
підприємства відносяться праці таких закордонних вчених, як Р. Акофф, Л. Фон 
Берталанфі, С. Бір, А. Гольдбергер, Д. Форсрестер, Р. Люс, Л. Клейн, В.Парето 
[1, 2, 11, 9]. 

За останні сімдесят років під впливом зростання інформаційних потоків 
системи управління підприємствами зазнали значних змін. Цей період 
прийнято вважати інформаційним періодом у розвитку менеджменту [6] 

В 1950-ті роки значних змін зазнав характер інформації, яка 
використовувалася при прийнятті рішень, що дало поштовх до розробки 
підходів, заснованих на різниці вкладень, на відміну від систем повного 
розподілу накладних витрат. В 1960-ті роки починається розробка концепцій 
управління, заснованих на використанні математичного апарату, за допомогою 
якого досягається інтеграція математичного аналізу та суб’єктивних рішень 
менеджерів, що прийнято вважати початком «кількісної школи менеджменту». 
Послідуючі теорії управління представників цієї школи менеджменту, призвели 
до виникнення управлінської школи менеджменту, представники якої 
розглядали управління, як математичний процес, який можна представити 
математично. Поява цієї школи є наслідком спільного використання 
математики і комп’ютерів в управлінні. В 1970-ті роки було розроблено оцінку 
залишкового доходу та оптимального контролю за відносно автономними 
підрозділами (бізнес-одиницями). Що призвело до подальшої еволюції в бік 
компонентного аналізу, а саме до стратегічного управлінського обліку (SMA), 
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методу операційних витрат та його різновидів (AВС, АВМ, АВВ), 
збалансованої системи показників (BSC) тощо [3]. 

В своїх працях Р.Акофф зазначав, що зі зростанням складності 
виробництва змінювалося уявлення про підприємство, як об’єкт управління і 
відбувається зміна принципів управління підприємствами [1]. 

На сучасному етапі розвитку науки про менеджмент відбувається 
переосмислення принципів оцінки роботи підприємства в бік стратегічного 
розвитку та конкуренції за світове лідерство на ринку. 

Таким чином можна зазначити, що методологічні питання оцінки 
ефективності функціонування інформаційних систем представляють значні 
труднощі, які витікають із специфіки нерівномірності надходження інформації, 
тобто питань її асинхронності та асиметричності управлінської інформації. При 
цьому заходи по впровадженню або удосконаленню інформаційних систем 
повинні носити комплексний характер і зачіпати всі елементи виробничого 
процесу – виконавців, знаряддя і предмети праці. Данні заходи повинні 
здійснюватися одночасно і в органічному зв'язку з іншими впливами 
організаційного, технічного та управлінського характеру, що веде до 
зменшення асинхронності та асиметричності управлінської інформації. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Основна маса 
робіт, які визначають природу організаційно-управлінської діяльності 
сконцентровані, на впровадженні передових форм і методів організації та 
раціоналізації виробничої структури, організаційному забезпеченні якості, 
еластичності виробництва тощо. Всі ці заходи тісно та органічно 
взаємопов’язані один з одним, що суттєво ускладнює процес оцінки впливу 
окремого елементу управління в силу цілісності та синергії виробничої 
системи, та ускладнює виділення ефекту від окремих  заходів під впливом 
наявної інформаційної системи.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень і опублікованих 
праць, основні теоретичні положення і практичні аспекти оцінки економічної 
ефективності інформаційних систем суб’єктів господарювання, залишаються 
дискусійними і потребують подальшого наукового дослідження. Подальших 
наукових досліджень потребують методичні підходи щодо вибору складових і 
критеріїв системи показників оцінки економічної ефективності функціонування 
інформаційних систем, виявлення потенціалу і можливостей їх 
функціонування, визначення напрямів підвищення економічної ефективності та 
розвитку, використання економіко-математичних методів при прогнозуванні їх 
подальшого розвитку. 

Ціль статті. Ціллю статті є дослідження оцінки економічної ефективності 
функціонування інформаційних систем в економіці господарюючого суб’єкту 
для подальшого зниження асиметричності та асинхронності інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень. 

Результати дослідження. Оцінку економічної ефективності 
впровадження інформаційних систем на підприємстві необхідно розглядати в 
розрізі двох аспектів: технічного та організаційного. Технічний аспект дозволяє 
визначити ефективність технічних засобів, які мають локалізований характер. З 
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технічного аспекту згідно стандарту ISO 9001:2015, оцінка функціонування 
інформаційної системи будь-якого господарюючого суб’єкту характеризується 
результативністю, ефективністю, продуктивністю, якістю, строком, які 
відображають ступінь досягнення результату та витрат на його отримання [7]. 

 Крім того до технічного аспекту слід віднести «Методичні рекомендації з 
розробки бізнес-планів інвестиційних проектів», які узагальнюють світовий та 
вітчизняний досвід розроблення бізнес-планів і призначені для надання 
методичної допомоги суб’єктам господарювання і підготовлені з метою 
забезпечення єдиного підходу до розробки суб’єктами господарювання бізнес-
планів інвестиційних проектів. І хоча, на перший погляд, тут усе зрозуміло і 
відсутні жодні питання, тим не менш, ми вважаємо, що проблема об’єктивного 
економічного оцінювання майбутніх інвестицій ще до кінця не вирішена, 
особливо в методичному і практичному аспектах [8]. 

Організаційний аспект дозволяє визначити ефективність робіт по 
вдосконаленню інформаційних систем через певний проміжок часу, тому що 
має характер тісного взаємозв’язку з декількома або всіма виробничими 
структурами підприємства, і тому ускладняється пряме визначення його 
впливу. При цьому виникає завдання локалізації, для цілей оцінки ефективності 
впровадження інформаційних систем, у часі і просторі та визначення впливу 
окремих організаційних заходів на фінансовий стан, що визначає необхідність 
повноти класифікацій напрямів і видів економічного ефекту.  

Основними методологічними підходами організаційного підходами з 
оцінки ефективності управління виступають такі підходи, як цільовий підхід, 
еталонний підхід, вартісно-орієнтований підхід та підхід на основі інтегральних 
показників. 

Дані методичні підходи слід розглядати в порядку зростання їх 
складності. 

Сутність цільового підходу полягає у формуванні цілей, які повинні 
доповнюватися ідентифікацією критичних факторів успіху в окремих 
лімітованих напрямках діяльності підприємства. Успіх діяльності в кожному з 
них забезпечує більшу частину досягнення загального успіху діяльності 
підприємства, за рахунок принципу Парето, коли успіх в 20% напрямів 
(критичні фактори успіху) забезпечують 80 % успіхів загального успіху, при 
цьому критичні фактори виявляють найбільш важливі стратегічні цілі, які 
потребують їх вирішення та встановлення еталонних значень [9]. 

Цільовий підхід розглядає підприємство, як складну соціально-технічну 
систему, пов’язана специфічними відносинами з зовнішньою середою по 
задоволенню потреб попиту, орієнтовану на отримання прибутку та досягнення 
цілей. При цьому елементи потенціалу підприємства, основними з яких є 
персонал та засоби виробництва взаємодіють з різними об’єктами, щодо 
отримання, переробки, передачі та накоплення матеріальних та не 
матеріальних, реальних та номінальних благ. 

Потенціал та дії повинні бути структуровані відносно цілей [10]. 
Персонал виступає елементом з особливим потенціалом, який переслідує 

певні особисті цілі економічного та неекономічного характеру, тобто 
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досягнення певного стану у майбутньому. Уточнення при цьому  потребують 
наступні параметри: зміст, розмір, часовий горизонт, носії цілей та 
взаємозв’язок між ними. 

Операційні завдання для виконавців повинні бути створені з урахуванням 
цілей доходності, ліквідності, матеріальних та соціальних цілей і на основі 
операційних завдань формуються програми дій, реалізація яких відбувається у 
рамках встановлених обмежень по витратах або у рамках встановлених завдань 
по доходах. 

При цьому укрупнення цілей повинно відбуватися на всіх рівнях 
відповідно до організаційної структури підприємства, а сукупність цілей можна 
представити у вигляді древа цілей. 

Діагностика зовнішньої та внутрішньої серед підприємства виступає 
основою стратегічного аналізу, а первісним методом стратегічного дослідження 
виступає SWOT-аналіз, вторинним виступає PEST-аналіз, крім того для 
стратегічного аналізу внутрішньої середи, як ресурсу доцільним є використання 
SNW-аналізу. 

Після постановки цілей та їх делегування на нижчі рівні управління 
необхідно забезпечити зворотній зв'язок, тобто зменшити асинхронність та 
асиметричність інформації,  за рахунок створення системи збору та 
узагальнення інформації, яка характеризує ступінь досягнення цілей за 
допомогою показників, які дозволяють провести зіставлення досягнутого рівня 
розвитку з цільовим. Цей процес носить багаторівневий характер та відображає 
ієрархію управління при якій система цілей формується за принципом від 
часткового до загального і забезпечує збір та узагальнення показників знизу до 
гори від часткових показників нижчої ланки управління до агрегованих 
показників вищого рівня управління.  

Коли інформація із внутрішньої та зовнішньої серед дозволяє проводити 
порівняння та позволяє встановити еталонні значення цілей, які було досягнуто 
іншими підрозділами або підприємствами використовується еталонний підхід 

Цей підхід тісно пов'язаний з бенчмаркінгом, сутність якого полягає у 
виявленні, дослідженні та адаптації найкращої практики та опиту інших 
підприємств для покращення діяльності свого підприємства. Найкращою 
практикою слід вважати підходи і методи, які забезпечують отримання 
найкращих результатів, щодо інноваційного використання ресурсів та 
технологій при отримання визнання від споживачів та експертів. При цьому 
основним критерієм ефективності виступає відповідність отриманих 
результатів еталонній моделі [4]. 

Основними різновидами бенчамркінгу виступають наступні: 
– внутрішній бенчмаркінг, який проводиться на одному підприємстві, яке 

має багато підрозділів з однотипними функціями; 
– конкурентний бенчмаркінг, який проводиться при досліджені різних 

підприємств по рівням можливостей; 
– функціональний бенчмаркінг, який проводиться при досліджені різних 

підприємств по рівням можливостей, але на відміну від конкурентного зачіпає 
більше коло підприємств галузі; 
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- еталонний бенчмаркінг, при якому досліджується велика кількість даних 
по різним підприємствах з метою виявлення найбільш успішного досвіду 
незалежно від галузі.  

При прийнятті рішень власниками щодо альтернативи в рішеннях, які 
пропонуються найнятими менеджерами використовується вартісно-
орієнтований підхід орієнтований на фінансово-економічні показники 
підприємства. При цьому система фінансово-економічних показників виступає 
частиною загальної інформаційної системи підприємства і дозволяє 
представити всі процеси на підприємстві у вигляді розрахунку результатів і 
ліквідності та їх взаємозв'язку з ринком в процесі планування та реалізації 
планів. 

Метою вартісно-орієнтованого підходу є розуміння того, що збереження 
та успішний подальший розвиток підприємства передбачає зростання його 
вартості. В досягненні цієї мети зацікавленні всі рівні управління, як в 
короткостроковому так і в довгостроковому періоді. При цьому вартість 
розглядається, як розмір компенсації, яку отримують ринкові агенти за 
матеріальні та нематеріальні активи, виходячи із сукупності надходжень даного 
активу, очікуваних у майбутньому та співвідношення попиту та пропозиції. 
Таким чином вартість можна вважати відносним показником, який можна 
визначити як результат ринкового консенсусу, який акумулює поточні та 
майбутні цінності. Досягнення вартості відбувається через реалізацію 
монетарних цілей: максимізацію капіталізованої вартості підприємства та 
додаткового розрахункового результату при постійній підтримці ліквідності та 
оптимального використання ресурсів. Зв’язуючи елементом між всіма планово-
контрольними розрахунками виступає показник розрахункової ставки витрат на 
залучення капіталу, який відображає мінімальні вимоги, щодо відсотку на 
інвестований капітал з боку інвесторів та кредиторів. 

Таким чином, при максимізації вартості підприємство повинно 
забезпечити довгострокові інтереси всіх зацікавлених груп [10]. 

Методики оцінки вартості підприємства за останні 40 років постійно 
еволюціонували та удосконалювалися, але більш ефективного застосування 
застали методи, які використовують комбінацію методів дисконтування 
грошових потоків та мультиплікаторів. Основними методами оцінки бізнесу є 
[5]: 

– метод чистих активів; 
– класичні моделі: моделі постійного росту; двофазна модель 

дисконтування дивідендів; двофазні моделі дисконтування. 
– моделі залишкового доходу: модель Едвардса-Белла-Олсона; модель 

економічної додаткової вартості; модель ринкової додаткової вартості; модель 
додаткової вартості; модель рентабельності інвестованого капіталу. 

– моделі визначення вартості капіталу  модель оцінки капітальних 
активів; трьох-факторна модель Фама-Френча; модель арбітражного 
ціноутворення; модифікована модель оцінки капітальних активів; 
середньозважена вартість капіталу. 

– моделі опціонного ціноутворення: модель реальних опціонів. 
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– стохастичні моделі ціноутворення: модель Бакші-Чена; модель Типпета-
Кука-Ештона. 

– порівняльний аналіз: метод мультиплікаторів; лінійно-регресійний 
аналіз; нейроні мережі, кластерний аналіз. 

Основні проблеми, які виникають у підприємства при використанні 
вартісного підходу, полягають у визначенні пріоритетних напрямків, розвиток 
яких дозволяє збільшити ринкову вартість всього підприємства. Впровадження 
управління орієнтованого на вартість, повинно проходити на всіх 
організаційних рівнях планування і контролю: цільового, стратегічного, 
оперативного та загальновиробничого фінансово-економічного планування. 

Для того щоб найбільш точно дослідити стан підприємства та реалізацію 
його короткострокових, середньострокових та довгострокових цілей 
використовується підхід на основі інтегральних показників. Цей метод на 
відміну від вартісно-орієнтованого методу, орієнтується не лише на інвесторів, 
а ще на інші цільові групи, такі як клієнти та робітники. До недоліків даного 
методу можна віднести  йогу високу витратність та довгостроковість, але при 
високій ефективності результатів оцінки. При цьому для його реалізації, однією 
з умов є обов’язкове впровадження інформаційної системи, для ведення всіх 
видів облік та отримання своєчасної постійної достовірної інформації про 
фінансово-господарський стан підприємства, що надає можливість зменшити 
асинхронність та асиметричність управлінської інформації. 

Показники, які оцінюють поточний стан підприємства повинні бути 
доповнені  показники, які відображають її ефективність в динаміці, що дозволяє 
проводити її прогнозування. 

Існують різноманітні моделі управління ефективністю діяльності 
підприємства на основі інтегральних показників. Ці моделі відрізняються один 
від одного по принципам побудови та орієнтовані на різних користувачів, це 
такі моделі як: 

– система збалансованих показників; 
– модель європейського фонду управління якістю; 
– призма ефективності; 
– панель управління.  
Ці системи являють собою систему стратегічного управління 

підприємством на основі вимірювання та оцінки її ефективності з 
використанням набору показників, підібраних з урахуванням всіх існуючих 
аспектів її діяльності. При цьому місія та загальна стратегія підприємства 
перетворюється в систему взаємопов’язаних показників. 

Особливостями методологічних основ сучасних методів оцінки 
ефективності управління підприємством виступає сукупність ефектів за 
основними джерелами і факторами, які передбачають ділення ефектів, 
зумовлених виконанням специфічних функцій підприємства, а саме: 

– синергетичний ефект, який виникає з об'єднання і встановлення 
взаємозв'язків необхідних факторів виробництва; 

– координаційний ефект, пов'язаний із забезпеченням узгодженості дій та 
впорядкованості процесів виробництва; 
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– функціональний ефект, обумовлений здатністю системи виконувати 
покладені на їй функції, досягається за допомогою вдосконалення структури 
взаємозв'язків і способів взаємодії. 

В багатьох випадках ефективність управління може бути виражена та 
оцінена не лише за допомогою показників, які характеризують кінцеві 
економічні та фінансові результати роботи всього підприємства. Важливими 
факторами, які впливають на ефективність управління, можуть виступати 
параметри, які визначають швидкість прийняття рішень та здійснення 
конкретних кроків, а також віддача від здійснення рішень реалізується через 
систему збалансованих показників, а саме створення системи ключових 
показників ефективності (англ.Key Performance Indicators, KPI) та побудову 
окремої KPI ІС підприємства. 

Крім того дослідження методів оцінки та ефектів від їх впровадження 
можна визначити основні причини асиметричності та асинхронності 
інформації, а саме: 

– недоліки виявлення інформаційного забезпечення для розрахунку 
фінансових ефектів, пов'язані з неможливістю представлення прямої прибутку 
від інформаційних технологій по бухгалтерській звітності, неконкретність 
інтерпретації нематеріальних вигід, необхідність розробки спеціальних методів 
виявлення, просіювання і аналізу KPI ІС, що дають об'єктивнішу оцінку, ніж 
експертний метод, і менш трудомістких, чим статистичний аналіз; 

– недосконалість методів компіляції показників і нечіткість формування 
результативних критеріїв, орієнтованих на світовий досвід; 

– нечіткість рекомендацій по застосуванню існуючих міжнародних 
методик і передового досвіду оцінки економічної ефективності інформаційних 
систем, неконкретність організаційно-економічних і практичних інструкцій, 
необхідність розробки і впровадження в практику господарюючого суб’єкту 
спеціального інструментарію обґрунтування ефективності і результативності 
інформаційних систем. 

Питання вибору одного або декількох методів оцінки ефективності 
управління підприємства є специфічним для кожного підприємства і залежить 
від тих пріоритетів, які ставить перед собою підприємство в своїй діяльності. 
Питання обрання методу це питання достатності, своєчасності інформації, її 
достовірності та необхідної для прийняття управлінських рішень. елементів в 
залежності від виникаючих завдань через реалізацію KPI ІС на підприємстві. 

Висновки та пропозиції. Аналіз еволюції підходів до оцінки економічної 
ефективності показав значущість прямих і непрямих ефектів, традиційних і 
спеціалізованих показників, вимог різних груп користувачів, накопичуваних з 
часом ефектів; позначив проблеми створення об'єктивної системи 
збалансованих показників, пов'язане з неможливістю виявлення достатньої 
інформаційної бази в умовах асинхронності та асиметричності інформації. 
Встановлено, що сучасний стан рівня знань, представлений законами про 
реформи у сфері ІТ, довідковими моделями управління ІТ-інвестиціями, оцінки 
економічної ефективності ІС, аналітичними оглядами відомих агентств (IDC, 
Forrester, Gartner Group, Computer Economics) і розробників, може бути успішно 
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застосовано з урахуванням особливостей економічного устрою країни, галузі, 
типу інформаційних систем, а також методів вдосконалення бази KPI ІС та PI 
ІС. 

Методологічний комплекс розвиває систему знань про оцінку 
економічної ефективності та  виконує ключову роль в розробці класифікацій 
KPI ІС, моделей, методик, критеріїв і інструментальних засобів уточнення 
інформаційної бази, виробленню оцінок KPI ІС і їх зв’язків, оптимізації 
системи збалансованих показників, що відповідають сучасним вимогам науки і 
світової практики обґрунтування результативності інформаційних систем. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

FORMING OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT 

 

Розглянуто основні характеристики організаційно-економічного механізму 
управління корпоративною соціальною відповідальністю. Акцентовано увагу на перевагах і 
проблемах управління соціальною відповідальністю бізнесу на національному рівні. 
Обґрунтовано загальні засади та складові організаційно-економічного механізму управління 
корпоративною соціальною відповідальністю. Розроблено систему заходів для забезпечення 
імплементації окремих складових корпоративною соціальної відповідальності у практику 
діяльності суб’єктів бізнесу. Подано поетапний опис процесу практичного впровадження 
організаційно-економічного механізму управління корпоративною соціальною 
відповідальністю. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток 
економіки, організаційно-економічний механізм, суб’єкт бізнесу, національна економічна 
політика. 

 

Рассмотрено основные характеристики организационно-экономического механизма 
управления корпоративной социальной ответственностью. Акцентировано внимание на 
преимуществах и проблемах управления социальной ответственностью бизнеса на 
национальном уровне. Обосновано общие начала и составляющие организационно-
экономического механизма управления корпоративной социальной ответственностью. 
Разработано систему мероприятий для обеспечения имплементации отдельных 
составляющих корпоративной социальной ответственности в практику деятельности 
субъектов бизнеса. Подано поэтапное описание процесса практического внедрения 
организационно-экономического механизма управления корпоративной социальной 
ответственностью. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое 
развитие экономики, организационно-экономический механизм, субъект бизнеса, 
национальная экономическая политика. 

 

Main characteristics of organizational-economic mechanism of corporate social 
responsibility management were described. The author emphasized advantages and challengers of 
social responsibility management on national level. General basis and composition of 
organizational-economic mechanism of corporate social responsibility management were 
grounded. System of implementation actions for particular elements corporate social responsibility 
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was treated. Detailed process description of practical implementation of organizational-economic 
mechanism of corporate social responsibility was given. 

Key words: corporate social responsibility, sustainable economic development, 
organizational-economic mechanism, entity, national economic policy. 

 

Постановка проблеми. Практика управління розвитком корпоративної 
соціальної відповідальності має певні відмінності у різних країнах світу. Разом 
з тим, існує тенденція до уніфікації вимог до здійснення підприємствами різних 
аспектів соціально відповідальної діяльності, що знаходить своє відображення 
у нормативних документах ООН, міжнародних організацій з питань соціальної 
відповідальності бізнесу і т.д. В Україні досвід управління корпоративною 
соціальною відповідальністю на національному рівні є меншим порівняно із 
країнами ЄС, адже ця проблема почала досліджуватись значно пізніше, а перші 
громадські організації у цій сфері, перші наукові дослідження, навчальні курси 
у вищих навчальних закладах почали з’являтись лише наприкінці 1990-х – 
початку 2000-х рр. Тому Україна потребує розробки механізму управління 
соціальною відповідальністю бізнесу, що буде відповідати особливостям 
економіко-соціального розвитку країни, тенденціям і стандартам регулювання 
корпоративної соціальної відповідальності у світі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання концепції 
корпоративної соціальної відповідальності як інструменту забезпечення сталого 
розвитку економіки акцентує увагу на нових формах і принципах 
взаємовідносин між державою та бізнесом. Сучасні підходи до організації такої 
взаємодії ґрунтуються на визнанні держави та суб’єктів підприємництва як 
рівноправних партнерів у вирішенні багатьох задач економічного, екологічного 
та соціального характеру. Важливий внесок у дослідження розвитку і 
регулювання соціальної відповідальності бізнесу зробили такі вчені як М. 
Альбер, Г. Боуен, Дж. Грейсон, К. Девіс, А. Матіс, П. Дракер, А. Карр, А. 
Керолл, Ф. Котлер, М. Крамер, К. Левін, М. Портер, М. Фрідмен, Р. Фрімен, Ф. 
Хайєк та інші. Важливий внесок у розробку теоретико-прикладних аспектів 
соціально-відповідальної поведінки підприємств зробили такі вітчизняні вчені 
як: Д. Баюра, О. Березіна, В. Геєць, Л. Грицина, О. Грішнова, Г. Захарчин, А. 
Колот, Є. Мішенін, О. Охріменко, Н. Сіменко, О. Степанова, Н. Супрун, О. 
Харчишина, І. Царик, А. Чухно та інші. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Разом з тим, 
недостатньо дослідженими залишаються теоретико-методологічні проблеми 
формування соціальної відповідальності бізнесу у системі економіки держави. 
Це питання є особливо важливим з огляду на те, що в Україні, на відміну від 
більшості країні світу, відсутній організаційно-економічний механізм 
управління соціальною відповідальністю.  

Мета статті полягає у розробці основних засад і складових 
організаційно-економічного механізму управління корпоративною соціальною 
відповідальністю в  умовах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Систематизація результатів 
досліджень з даної тематики дозволяє визначити переваги регулювання процесу 
розвитку КСВ та проблеми, які виникають, якщо цей процес є 
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неконтрольованим (рис.1). Важливо відмітити, що зважена національна 
політика у сфері КСВ допомагає державі реалізовувати її соціальні функції за 
рахунок часткового поділу їх з бізнес-структурами, боротися з негативними 
суспільними явищами (корупцією, нечесною конкуренцією), стимулювати 
поширення хороших практик ведення бізнесу, розвиток громадянського 
суспільства за рахунок підвищення свідомості населення і активізації 
громадських організацій. В кінцевому рахунку такі дії держави позитивно 
впливають на пожвавлення економіки та її сталий розвиток. 

Натомість відсутність національної політики у сфері соціальної 
відповідальності ставить під сумнів можливість розвитку інституту КСВ або 
роблять цей розвиток фрагментарним. Як наслідок, КСВ імплементується у 
стратегічну та операційну діяльність лише на окремих підприємствах, що не 
впливає суттєво на загальну динаміку національної економіки. Частина 
підприємств може впроваджувати КСВ керуючись лише суто меркантильними 
інтересами підтримки іміджу відповідального підприємства у свідомості 
споживачів. Практика соціальної відповідальності, навіть за умови відсутності 
відповідного стимулювання з боку держави, буде поширюватись серед 
підприємств, які працюють на міжнародному ринку, якщо закордонні партнери 
вимагають підтвердження наявності сертифікації за одним із міжнародних 
стандартів соціальної відповідальності. Але у цьому випадку соціальна 
відповідальність буде виконувати лише конформістську функцію. 

 

 
  

Рис. 1. Наслідки управління розвитком КСВ 
Джерело: розробка автора 
 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 2 49



Вважаємо, що найважливішими напрямами управління корпоративною 
соціальною відповідальністю в Україні має стати побудова концептуальної 
моделі системи забезпечення державного регулювання у сфері КСВ та розвиток 
соціальної відповідальності на усіх рівнях: починаючи від свідомості окремого 
громадянина, відповідальності власників бізнесу до відповідальності органів 
влади. 

Незважаючи на те, що корпоративна соціальна відповідальність 
здійснюється підприємством на добровільних засадах, проте ця діяльність 
потребує зваженого управління не тільки з позицій встановлення єдиних вимог 
для суб’єктів бізнесу, але й з позиції необхідності здійснення впливу держави 
на поширення соціально відповідальної практики серед підприємств. З цією 
метою можуть бути використані такі чотири основні методологічні підходи: 
ринковий підхід, підходи з позицій державного регулювання, корпоративного 
сумління, інтересів зацікавлених сторін [1].  

Визначальна роль у становленні корпоративної соціальної відповідальності 
на національному рівні належить державі, яка через інститути влади і 
представників громадянського суспільства стимулює участь суб’єктів 
підприємництва у забезпеченні стійкого розвитку. Не слід розглядати корпоративну 
соціальну відповідальність у якості замінника державної соціально-економічної, 
екологічної чи регіональної політики. Проте впровадження засад соціальної 
відповідальності бізнесу дає можливість державі більш успішно здійснювати 
вирішення таких важливих суспільних проблем як покращення ресурсозбереження 
і енергоефективності, зменшення рівня екологічного забруднення і ліквідація 
наслідків екологічних аварій, забезпечення реалізації прав дітей, жінок, людей з 
обмеженими можливостями та ін. 

Управління  корпоративною соціальною відповідальністю має 
ґрунтуватись на чітких методологічних засадах, здійснюватись із 
застосуванням системи інструментів прямого та опосередкованого впливу,  а 
важливими складовими національної політики регулювання соціально-
відповідального ведення бізнесу повинні стати мета, пріоритети та принципи 
такого регулювання [1].  

Особливе місце у виборі методів регулювання корпоративної соціальної 
відповідальності займає визначення ролі держави у цьому процесі. З одного 
боку, саме держава є найбільш зацікавленою у передачі частини своїх 
соціальних функції суб’єктам підприємництва, і цей підхід було покладено в 
основу регуляторного підходу у розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності. З іншого боку, цілеспрямована діяльність держави, 
направлена на розширення і закріплення соціальної відповідальності компаній, 
суперечить принципу добровільності КСВ та принципам ринкової економіки. 
Такий підхід, який визнає переважне право суб’єктів бізнесу приймати рішення 
про способи і методи здійснення соціально відповідальної діяльності, одержав 
назву добровільного. Згідно добровільного підходу корпоративна соціальна 
відповідальність є неформальним правилом. У відповідності з 
неоінституційною теорією неформальні правила є сталими, закріплюються у 
пам’яті членів різних соціальних груп і обумовлюються традиціями, чинною 
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практикою і соціокультурними передумовами [2]. Основою взаємовідносин 
бізнесу і держави за добровільного підходу є домовленості і неофіційні контракти. 

Регуляторний підхід, який передбачає визначальну роль держави у процесі 
розвитку соціальної відповідальності бізнесу і встановлення у зв’язку із цим 
нормативних зобов’язань для компаній, суперечить принципу добровільності 
корпоративної соціальної відповідальності, що є однією з основних її 
характеристик. 

Інша точка зору на роль держави у становленні корпоративної соціальної 
відповідальності ґрунтується на тезі Фрідмана М. про те, що ефективний 
суспільний контроль над соціальною відповідальністю бізнесу є неможливий, 
тільки держава може належним чином здійснювати таке регулювання. А тому 
розвиток корпоративної соціальної відповідальності неминуче призводить до 
утворення суперечностей із принципами ринкової економіки, адже призводить до 
необхідності втручання держави у діяльність бізнесу [3]. 

Незважаючи на певну кількість критики щодо застосування 
регуляторного підходу до розвитку корпоративної соціальної відповідальності, 
саме цей підхід утвердився на рівні національних економік розвинених країн 
світу, а також був покладений в основу міжнародних нормативних документів у 
сфері корпоративної соціальної відповідальності. Ґрунтуючись на тому, що 
саме держава повинна контролювати функціонування механізмів, які 
забезпечують виконання інституціональних норм і правил, більшість 
європейських країн йдуть шляхом формального закріплення вимог щодо 
обов’язкового звітування за усіма чи окремими аспектами соціально 
відповідальної діяльності (наприклад, екологічними). Таким чином, 
добровільна за своєю суттю корпоративна соціальна відповідальність 
перетворюється у регульовану державою діяльність. Ця тенденція поступово 
поширюється на міждержавний рівень, внаслідок чого Європарламент у своїх 
нормативних документах визнав корпоративну соціальну відповідальність як 
певну сукупність добровільних ініціатив, законодавчих вимог і обов’язкових до 
виконання умов [4]. 

На основі всебічного аналізу стану управління розвитком корпоративної 
соціальної відповідальності в Україні та світі, практики соціально 
відповідальної діяльності підприємствами та наукових розробок вітчизняних 
учених з цієї тематики нами було розроблено організаційно-економічний 
механізм державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності 
як сукупність мети, завдань, принципів, функцій та основних напрямів 
національної економічної політики у цій сфері (рис. 2). 

Основною метою побудови організаційно-економічного механізму 
управління корпоративною соціальною відповідальністю визначено 
забезпечення сталого розвитку на основі встановлення співпраці держави та 
бізнесу як довгострокового орієнтиру, відповідно до чого поставлено такі 
завдання як:  
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм державного регулювання КСВ 

Джерело: розробка автора 
 

1) покращання вирішення економічних, соціальних та 
екологічних проблем:  

 зростання кількості суб’єктів бізнесу та покращення 
економічних показників їх діяльності (за рахунок покращення 
економічного клімату, податкового стимулювання соціально 
відповідальних підприємств, налагодження діалогу і 
встановлення партнерських відносин між державною, 
регіональною, місцевою владою та бізнесом, використання 
чесних підприємницьких практик, виходу сертифікованих за 
соціальними стандартами підприємств на міжнародні ринки, 
здійснення співпраці із споживачами і додержання їх прав);  

 забезпечення еколого-економічної ефективності діяльності 
підприємств (за рахунок ресурсозбереження, застосування 
маловідходних і безвідходних технологій, зменшення 
забруднення навколишнього середовища, впровадження 
підприємствами заходів щодо компенсації шкоди 
навколишньому середовищу і здоров’ю людей);  

 розв’язання соціальних проблем суспільства (за рахунок 
фінансування підприємствами програм соціального захисту 
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вразливих верств населення, залучення бізнесом громадських 
організацій і громадян для вирішення актуальних соціальних 
проблем, здійснення благодійництва та меценатства);  

2) забезпечення регіонального розвитку  (за рахунок реалізації 
програм розвитку регіонів і громад, на території яких підприємства 
здійснюють свою діяльність, співпраці із регіональними і муніципальними 
органами влади і управління). 
Організаційно-економічний механізм управління КСВ повинен 

функціонувати на основі таких принципів:  
 доцільність – управління процесом розвитку КСВ з метою вирішення 

існуючої проблеми має бути обґрунтовано необхідним; 
 динамічність – використовувані з метою регулювання форми, методи, 

інструменти повинні бути не сталими, а гнучким, змінюватись відповідно 
до світових тенденцій; 

 адекватність - форми, методи, інструменти управління КСВ повинні 
відповідати потребам у вирішенні існуючих проблем і враховувати усі 
існуючі альтернативи; 

 ефективність – за рахунок управління процесом розвитку КСВ мають 
бути досягнуті максимально можливі результати за умови мінімально 
необхідних витрат держави, суб’єктів бізнесу та громадян; 

 комплексність – процес управління КСВ повинен враховувати інші 
потреби і проблеми розвитку економіки і сприяти їх одночасному 
вирішенню; 

 збалансованість – управління КСВ повинно забезпечувати баланс 
інтересів держави, суб’єктів бізнесу та громадян; 

 передбачуваність – регуляторна діяльність у сфері КСВ повинна 
відповідати цілям національної економічної політики та бути плановою; 

 прозорість та врахування громадської думки – відкритість регуляторної 
політики у сфері КСВ на усіх етапах здійснення для юридичних та 
фізичних осіб, оприлюднення інформації про результати управління 
процесом розвитку КСВ. 
Важливою складовою організаційно-економічного механізму управління 

корпоративною соціальною відповідальністю є його функції. Вважаємо, що у 
обов’язковими функціями такого механізму, які у повній мірі виправдовують 
його мету, мають бути: 

 політична – полягає у формуванні регуляторної політики у сфері 
корпоративної соціальної відповідальності як сукупності норм і критеріїв 
управління нею, а також системи організаційних заходів щодо 
імплементації такої політики; 

 інформаційно-методична – полягає у розробці системи поширення 
інформації щодо сутності корпоративної соціальної відповідальності, 
чинних правових норм щодо неї, а також розробка відповідного 
методичного забезпечення щодо практичної діяльності у сфері соціальної 
відповідальності бізнесу; 
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 мотиваційна – включає розробку заходів щодо стимулювання суб’єктів 
бізнесу щодо розширення соціально відповідальної діяльності і чесних 
практик; 

 контрольна – полягає у забезпеченні контролю щодо виконання 
обов’язкових норм соціальної відповідальності і ведення звітності; 

 комунікативна – передбачає забезпечення зворотного зв’язку між 
суб’єктами бізнесу і зацікавленими сторонами з метою врахування та 
узгодження взаємних інтересів. 
Найбільш ефективними інструментами, які можуть застосовуватись у 

складі  організаційно-економічного механізму, є:  встановлення вимог, норм і 
обмежень (вимоги трудового законодавства, нормативи щодо охорони праці, 
працевлаштування інвалідів, якості продукції, можуть бути введені вимоги 
щодо складання і оприлюднення не фінансової звітності та вимоги до її змісту); 
навчання, поширення кращих практик (загальнодержавні і регіональні 
конкурси на кращі практики, розрахунок індексів соціальної відповідальності, 
організація семінарів, видання методичної літератури з метою передачі кращого 
досвіду); економічне стимулювання, оподаткування (податкові пільги для 
соціально відповідальних підприємств, податкові пільги для юридичних осіб, 
які направляють кошти на благодійництво). 

Організаційно-економічний механізм управління КСВ передбачає 
досягнення певних короткострокових і довгострокових результатів. Слід 
відмітити, що соціальна відповідальність бізнесу є сферою, у якій досягнення 
значних результатів у короткостроковому періоді не є можливим, адже 
переорієнтування компанії на нові принципи роботи вимагає змін у свідомості 
як керівників, так і виконавців. Крім того, результат є важко вимірюваним. 
Тому у короткостроковому періоді слід орієнтуватись на такі результати як 
покращення рівня поінформованості фізичних і юридичних осіб про зміст, 
переваги і особливості корпоративної соціальної відповідальності і, як наслідок 
поширення цих знань, на пожвавлення КСВ діяльності у вигляді 
започаткування підприємствами окремих ініціатив, участі суб’єктів 
підприємництва у роботі вітчизняним і міжнародних організацій, які 
спеціалізуються на питаннях соціальної відповідальності.  

Більш значних результатів можна досягнути за рахунок управління 
розвитком КСВ у довгостроковому періоді: зростанні ВВП та рівня 
ефективності бізнесу (за рахунок підвищення продуктивності праці і 
покращення якості товарів, послуг; збільшення рівня прибутковості 
підприємств); покращення показників ЗЕД (покращання іміджу українських 
підприємств за рахунок сертифікації згідно міжнародних стандартів з КСВ, 
збільшення кількості міжнародних контрактів, вихід українських підприємств 
на нові ринки збуту); забезпечення розвитку регіонів (впровадження 
регіональних і територіальних програм економічного, екологічного і 
соціального напрямів, в тому числі у співпраці з місцевими органами влади і 
господарювання; створення нових робочих місць і збільшення відповідних 
податкових надходжень у місцеві бюджети); вирішення соціальних та 
екологічних проблем підприємств (покращення умов праці і соціального 
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забезпечення за рахунок зростання лояльності працівників, встановлення 
балансу між роботою і сім’єю, покращенню можливостей підприємства 
фінансувати соціальні та екологічні програми за рахунок зростання обсягу 
прибутку). 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок цілей національної політики у сфері КСВ із практичними 

напрямами її втілення у діяльність суб’єктів підприємництва  
(розроблено на основі [5]) 

№ 
з\п 

Цілі національної 
економічної політики у 

сфері КСВ 

Завдання КСВ діяльності 
компаній 

Форми здійснення КСВ 
діяльності 

1.1. 

Задоволення суспільних 
потреб у якісних товарах і 
послугах 

Підвищення якості товарів і 
послуг; збільшення обсягу 
виробництва товарів і послуг; 
узгодження якісних характеристик 
товарів і послуг з європейськими і 
світовими стандартами; 
забезпечення стійкої фінансово-
господарської діяльності 
підприємства 

Впровадження системи 
менеджменту якості; 
сертифікація за 
міжнародними 
стандартами якості 
продукції; сертифікація 
за міжнародними 
стандартами у сфері 
управління 

1.2. 

Поширення чесних 
практик ведення бізнесу 

Відмова від використання 
нечесних методів конкурентної 
боротьби; формування етичних 
ланцюгів постачань; впровадження 
чесних практик ведення бізнесу; 
відмова від корупції 

Сертифікація за 
міжнародними 
стандартами у сфері КСВ 

1.3. 
Підвищення 

конкурентоспроможності 
галузей та окремих 
підприємств 

Узгодження цілей КСВ із 
стратегією підприємства; 
підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції 
і підприємств; 

 

Сертифікація за 
міжнародними 
стандартами у сфері 
КСВ, інтеграція КСВ 
діяльності у стратегію 
компанії 

2.1. 
Забезпечення охорони 

навколишнього 
середовища 

Дотримання екологічних 
нормативів; використання 
екологобезпечних технологій; 
попередження і ліквідація наслідків 
екологічних аварій 

Здійснення КСВ 
діяльності екологічного 
напряму, впровадження 
системи «зеленого офісу» 

2.2. 

Підвищення рівня 
ресурсозбереження 

Підвищення рівня 
енергоефективності технологій; 
використання альтернативних 
джерел енергії; мінімізація 
використання ресурсів 

Плани і програми з 
ресурсозбереження,  
впровадження системи 

«зеленого офісу» 

3.1. 
Вирішення соціально-

економічних проблем 
територій 

Підтримка важливих для 
підприємства груп стейкхолдерів і 
програм місцевого розвитку 

Благодійництво, 
спонсорство, участь у 
державних і місцевих 
програмах розвитку 
територій 

3.2. 
Вирішення соціально-

економічних проблем 
найманого персоналу 

Розвиток персоналу, підвищення 
безпеки праці; справедлива 
винагорода праці персоналу; 
покращення соціального 
забезпечення 

Контроль за 
додержанням трудового 
законодавства; 
організація навчання і 
розвитку персоналу 

 

Національна політика у сфері корпоративної соціальної відповідальності 
повинна бути узгоджена із напрямами і завданнями соціально відповідальної 
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діяльності суб’єктів бізнесу та стати частиною їх стратегії (табл. 1). У 
дослідженнях вітчизняних науковців (Д. Баюра, О. Березіна, О. Ворона В. 
Геєць, Л. Грицина, О. Грішнова, А. Колот, О. Охріменко, Н. Сіменко, Н. 
Супрун, О. Харчишина) обґрунтовано необхідність здійснення такого 
узгодження цілей і завдань на рівні різних галузей національної економіки. 

Впровадження організаційно-економічного механізму управління КСВ 
включає чотири етапи: підготовчий, організаційний, стимулювання, контроль. 
Модель процесу дозволяє на основі принципів, мети і завдань такого 
організаційно-економічного механізму узгоджувати інтереси зацікавлених 
сторін, а також забезпечувати безперервне і циклічне проходження етапів 
планування, організації, стимулювання і контролю цього процесу (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Етапи впровадження організаційно-економічного механізму 

управління корпоративної соціальної відповідальності 
Джерело: розробка автора 
 

Оцінювання загального ефекту від здійснення державного регулювання у 
сфері КСВ можливе шляхом порівняння витрат на розробку і адміністрування 
регуляторної політики щодо КСВ та обсягу додаткових доходів (або зменшення 
витрат) пов’язаних із функціонуванням національної економіки. 

Висновки. Отже, важливою складовою забезпечення ефективного 
управління корпоративною соціальною відповідальністю є формування 
відповідного організаційно-економічного механізму. Метою побудови такого 
організаційно-економічного механізму управління корпоративною соціальною 
відповідальністю визначено забезпечення сталого розвитку на основі 
встановлення співпраці держави та бізнесу як довгострокового орієнтиру.  
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СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ 

 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

INSURANCE OF LIABILITY AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILITY 
 

Сьогодні Україна зіткнулась з масою проблем розвитку своєї економіки, однак до 
цього часу не виробили ефективних механізмів захисту підприємницької діяльності та 
соціального захисту населення, оскільки існуючі структури по наданню якісних фінансових 
послуг не виконують своїх прямих завдань по стабілізації фінансового сектора економіки. 
Одним із реальних механізмів, який забезпечує ефективний розвиток економіки та 
соціального захисту населення, а також створює позитивний імідж для інвестиційної 
діяльності - це страхування відповідальності в усіх її видах та проявах. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхування відповідальності., 
фінансовий ринок, фінансові послуги. 

 

Сегодня Украина столкнулась с массой проблем развития своей экономики, однако до 
сих пор не выработали эффективных механизмов защиты предпринимательской 
деятельности и социальной защиты населения, поскольку существующие структуры по 
предоставлению качественных финансовых услуг, не выполняют своих прямых задач по 
стабилизации финансового сектора экономики. Одним из реальных механизмов, который 
обеспечивает эффективное развитие экономики и социальной защиты населения, а также 
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создает положительный имидж для инвестиционной деятельности - это страхование 
ответственности во всех ее видах и проявлениях. 

 Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхование ответственности, 
финансовый рынок, финансовые услуги. 

 

Today Ukraine is faced with a mass of problems of its economy, but has not developed 
effective mechanisms to protect business and social protection, as the existing structure to provide 
quality financial services do not perform their regular tasks to stabilize the financial sector. One of 
the real mechanisms that ensure effective economic development and social protection, as well as 
creating a positive image for investment - is liability insurance in all its forms and manifestations. 

Keywords: insurance, insurance market, insurance liability, Financial market and financial 
services. 

 

Постановка проблеми. Стрімке зростання розмірів фінансових ринків, їх 
інтернаціоналізація призвели до посилення впливу страхових компаній на 
мобілізацію і перерозподіл фінансових ресурсів, збільшення їхньої частки у 
сукупному обсязі фінансових активів. Страхові компанії, які є безпосередніми 
учасниками фінансового ринку, здійснюючи свою діяльність, забезпечують 
страховий захист інших суб’єктів господарювання, що значною мірою впливає 
на економічний розвиток держави і набуває значущості у зв’язку з кризовими 
явищами у вітчизняній економіці. Це посилює діяльність страховиків, підвищує 
їх ризикованість при отриманні прибутків та забезпеченні стабільності.  

Мета статті. Існуючий в Україні страховий сектор ще не спроможний, у 
повній мірі, виконувати свої функції на макроекономічному рівні: забезпечити 
безперервність суспільного відтворення, звільнити державу від додаткових 
витрат, стимулювати науково-технічний прогрес, інвестувати економіку. 
Однак, розвиток страхування відповідальності, його державна підтримка може 
спричинити ефективні механізми захисту діяльності суб’єктів господарювання. 

Результати дослідження. Ринок страхових послуг є другим за рівнем 
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість 
страхових компаній станом на 30.09.2016 становила 323, у тому числі СК "life"1 
– 43 компанії, СК "non-life" – 280 компаній, (станом на 30.09.2015 – 368 
компаній, у тому числі СК "life" – 50 компаній, СК "non-life" – 318 компаній). 
Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 9 місяців 
2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року, кількість компаній 
зменшилася на 45 СК. 

У порівнянні з 9 місяцями 2015 року на 3 125,5 млн. грн. (14,4%) 
збільшився обсяг надходжень валових страхових премій (фактично надійшло за 
9 міс.2016р.24844,2млн грн.), обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 
842,0 млн. грн. (17,0%)(фактично надійшло за 9міс.2016р. 19588,4млн.грн).  
Збільшення валових страхових премій відбулося по таких видах страхування, а 
саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових 
страхових платежів на 1085,6 млн. грн. (19,0%)); страхування життя 
(збільшення валових страхових платежів на 483,9 млн. грн. (32,2%)); медичне 
страхування (збільшення валових страхових платежів на 317,3 млн. грн. 
(21,5%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення 
валових страхових платежів на 267,0 млн. грн. (26,6%)); страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових 
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платежів на 263,2 млн. грн. (18,4%)); страхування майна (збільшення валових 
страхових платежів на 243,0 млн. грн. (9,5%)); страхування від нещасних 
випадків (збільшення валових страхових платежів на 221,3 млн. грн. (59,0%)); 
страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 209,5 
млн. грн. (58,7%)); страхування кредитів (збільшення валових страхових 
платежів на 189,8 млн. грн. (64,6%)); страхування вантажів та багажу 
(збільшення валових страхових платежів на 123,3 млн. грн. (4,6%)). 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 9 
місяців 2016 року становила 78,8%, що на 1,7 в.п. більше в порівнянні з 9 
місяцями 2015 року. 

Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість договорів на 39 
460,8 тис. одиниць (або на 23,0%), при цьому на 49 723,5 тис. одиниць (або на 
69,2%) зменшилась кількість договорів з добровільного страхування, в тому 
числі: кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ зменшилась на 21 155,9 тис. одиниць (або на 92,5%); 
кількість укладених договорів страхування майна зменшилась на 21 096,2   тис.   
одиниць   (або   на   90,2%);   кількість   укладених   договорів страхування від 
нещасних випадків зменшилась на 4 320,6 тис. одиниць (або на 34,%). Кількість 
договорів з обов’язкового страхування зросла на 10 180,2 тис. одиниць (або на 
10,3%) за рахунок зростання договорів страхування від нещасних випадків на 
транспорті на 10 123,5 тис. одиниць (або на 10,9%). 

Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у порівнянні з 9 
місяцями 2015 року збільшився на 1 596,5 млн. грн. (34,2%), обсяг чистих 
страхових виплат збільшився на 1 468,4 млн. грн. (32,1%). Зростання обсягів 
валових страхових виплат за 9 місяців 2016 року мало місце у більшості 
основних системоутворюючих видах страхування. Найбільше збільшення 
валових страхових виплат відбулося з таких видів страхування: страхування 
кредитів (збільшення валових страхових виплат на 606,9 млн. грн. (9 разів)), 
автострахування (збільшення валових страхових виплат на 456,1 млн. грн. 
(19,6%)), страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових 
виплат на 306 млн. грн. (89,7%)). Водночас, зменшилися валові страхові 
виплати зі страхування майна на 213,7 млн. грн. (69,5%) та страхування життя 
на 76,5 млн. грн. (20,4%). 

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року 
збільшився на 3,7 в.п. та становив 25,2%. Рівень чистих страхових виплат 
станом на 30.09.2016 становив 30,9%, що більше на 3,6 в.п. у порівнянні з 
аналогічним періодом попереднього року. 

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з 
медичного страхування – 52,8% та 53,9%, за видами добровільного особистого 
страхування – 38,6% та 40,2%, з обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів – 36,8% та 36,9% відповідно. 

Операції вихідного перестрахування за 9 місяців 2016 року збільшилися з 
6 726,3 млн. грн. до 8 460,6 млн. грн. за рахунок збільшення на 283,4 млн. грн. 
перестрахування в середині країни та збільшення на 1 450,9 млн. грн. операцій з 
перестрахування із страховиками-нерезидентами. 
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Страхові резерви станом на 30.09.2016 зросли на 12,9% у порівнянні з 
аналогічною датою 2015 року, при цьому технічні резерви – на 8,5%, а резерви 
зі страхування життя – на 20,9%. 

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники, 
як загальні активи страховиків на 5 211,7 млн. грн. (8,6%); активи, визначені ст. 
31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових 
резервів – 3 380,5 млн. грн. (9,0%) та обсяг сплачених статутних капіталів – 1 
855,8 млн. грн. (12,8%). 

Динаміка основних показників страхування автотранспорту – 
страхування наземного транспорту (КАСКО), страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів за внутрішніми 
договорами (ОСЦПВ) та за міжнародними договорами ("Зелена картка") – 
наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників автострахування за 9 місяців 2015–2016 рр. 

 

    Валові страхові Рівень валових   
 Валові страхові 
 Показник виплати, страхових виплат, Темпи приросту, %
    премії, млн. грн.    
      млн. грн.  %   

          валові валові 
Вид    станом  станом страхові страхові 

 9 місяців 9 місяців 9 місяців 9 місяців  
страхування  на  на премії виплати

    2015 2016 2015 2016  
        30.09.15  30.09.16 9 місяців 2016/ 
          9 місяців 2015 
Страхування   

наземного транспорту 2 724,5 3 243,7 1 335,5 1 478,4 49,0 45,6 19,1 10,7 

(КАСКО)           
Обов’язкове           
страхування цивільно-         
правової   
відповідальності 2 201,6 2 602,8 793,4 1 001,6 36,0 38,5 18,2 26,2 
власників наземних         
транспортних засобів         
(ОСЦПВ)           
Обов’язкове           
страхування цивільно-         
правової           
відповідальності 
власників наземних 775,5 940,6 195,7 300,6 25,2 32,0 21,3 53,6 
транспортних засобів         
(за міжнародними         
договорами)  "Зелена         
картка"            

Всього   5 701,6 6 787,1 2 324,6 2 780,6 40,8 41,0 19,0 19,6  
 

Згідно з даними табл. 1, за 9 місяців 2016 року обсяг валових страхових 
премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») збільшився на 
19,0%, обсяг валових страхових виплат зріс на 19,6%. При цьому частка 
валових страхових премій та валових страхових виплат страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) в 
автострахуванні становить 38,3% та 36,0% (відповідно). 
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Надходження валових страхових премій при страхуванні наземного 
транспорту (КАСКО) за 9 місяців 2016 року збільшилося на 19,1% у порівнянні 
з аналогічним періодом 2015 року і становило 3 243,7 млн. грн., при 
страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (ОСЦПВ) обсяг валових страхових премій збільшився на 
18,2% і становив 2 602,8 млн. грн. 

Обсяг валових страхових виплат при страхуванні наземного транспорту 
(КАСКО) за 9 місяців 2016 року становив 1 478,4 млн. грн., що на 10,7% 
більше, ніж за аналогічний період 2015 року; обсяг валових страхових виплат 
при страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (ОСЦПВ) становив 1 001,6 млн. грн., що на 26,2% більше, 
ніж за аналогічний період 2015 року. 

Структура валових страхових платежів та валових страхових виплат у 
секторі автострахування представлена на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Структура страхових премій у Рис. 2. Структура страхових виплат 
секторі  автострахування  станом  на у секторі автострахування станом на 
30.09.2015 та 30.09.2016 (млн. грн.) 30.09.2015   та  30.09.2016  (млн.   грн.) 

 

За 9 місяців 2016 року на 147,9 тис. одиниць (або на 2,9%) збільшилася 
кількість укладених договорів страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) – до 5 319,9 тис. одиниць. 

Страхування відповідальності є відносно молодою галуззю страхування. 
Її зародження та розвиток відбувались у країнах Західної Європи, для України 
страхування відповідальності є, по-суті, новим видом діяльності. Відповідно з 
чим, для його ефективного розвитку в Україні необхідно вивчати міжнародний 
досвід та можливості його використання в Україні. 

За міжнародною класифікацією страхування відповідальності (Саsuаltу оf 
Lіаbіlіtу Іnsurаnсе) є окремою галуззю страхування, до якої відносяться: 

 загальноцивільна відповідальність (Рublіс Lіаbіlіtу); 
 відповідальність товаровиробників (Рrоduсt Lіаbіlіtу); 
 відповідальність роботодавця (Еmрlоуеr’s Lіаbіlіtу); 
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 відповідальність за забруднення навколишнього середовища 
(Еnvіrоnmеntаl Іmраіrmеnt Lіаbіlіtу); 

 цивільна відповідальність власників транспортних засобів (Моtоr Thіrd 
Раrtу Lіаbіlіtу). 
Крім цього, відповідальність перевізника (Саrrіеr’s Lіаbіlіtу), відповідно 

до міжнародної класифікації, відноситься до морських видів страхування, а 
професійна відповідальність (Рrоfеssіоnаl Іndеmnіtу) та відповідальність 
керівників і управлінського персоналу (Dіrесtоrs & Оffісеrs Lіаbіlіtу) — до 
фінансових видів страхування. 

Згідно діючого законодавства в Україні, страхування відповідальності 
здійснюється за наступними видами: 

 страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 

 страхування цивільної відповідальності власників повітряного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 

 страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника); 

 обов’язкове страхування відповідальності перед третіми особами (крім 
відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту й 
відповідальності перевізника) відповідно до ст. 7 Закону України «Про 
страхування». В цілому, їх передбачено 33 види обов’язкового 
страхування, але більшість з них діють після прийняття додаткових 
законодавчих та нормативних актів, які здебільшого не прийняті, а 
відповідним чином задекларовані.  
Кожен із видів страхування має свої особливості й досить суттєво 

відрізняється від інших, саме страхування цивільно-правової відповідальності 
власників транспортних засобів є в даний час найрозповсюдженішим видом 
страхування відповідальності. В Україні воно носить обов’язковий характер. 
Користування автомобільними шляхами без поліса страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів в багатьох країнах є злочином.  

При страхуванні цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів, наприклад, страховик приймає на себе зобов’язання 
відшкодувати третім особам майнову шкоду, що виникла в результаті 
експлуатації транспортного засобу. Відшкодування здійснюється в межах 
завчасно встановленої страхової суми. До страхових випадків відносяться 
смерть, каліцтво або інше пошкодження здоров’я (наприклад, контузія) третьої 
особи. Крім того, страхова виплата в рамках договору страхування цивільно-
правової відповідальності власників транспортних засобів здійснюється третім 
особам у зв’язку зі знищенням або пошкодженням їхнього майна. Страхування 
здійснюється як зі встановленням лімітів відповідальності страховика по 
кожному випадку спричинення майнової шкоди, так і без нього. Величина 
страхової премії залежить від встановленої страхової суми робочого об’єму 
циліндра двигуна внутрішнього згорання, що встановлений на автомобілі 
(визначається за даними технічного паспорта автомобіля). До числа критеріїв 
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визначення страхової премії також відносяться кількість місць для пасажирів і 
водія в автомобілі або вантажопідйомність. До уваги також приймається рівень 
професійної майстерності водія, число років безаварійної роботи й кілометраж 
пробігу автомобіля (за спідометром). 

При страхуванні цивільно-правової відповідальності власника 
транспортного засобу в Україні як у добровільній, так і в обов’язковій формах, 
страхове покриття прив’язується до водія та до транспортного засобу. Таким 
чином, особа, що має кілька автомобілів, для діючого страхового покриття має 
застрахувати свою відповідальність на випадок заподіяння шкоди на кожному 
автомобілі окремо. І відповідно, якщо транспортним засобом керує одночасно 
кілька осіб, то кожен водій має страхувати свою відповідальність окремо. 

Дія закону поширюється на нерезидентів та резидентів — власників 
транспортних засобів (автомобілів, автобусів, самохідних машин, 
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів та мотоколясок), котрі експлуатують їх на вулицях та 
дорогах загального користування, за винятком транспортних засобів, власники 
яких застрахували цивільну відповідальність у державах, із чиїми 
уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів Моторне (транспортне) страхове бюро уклало 
угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. 

Страхування цивільно-правової  відповідальності власників транспортних 
засобів на території інших держав здійснюється лише в обов’язковій формі 
(додатковий договір). Його мета-забезпечення ефективного захисту потерпілих 
в результаті дорожньо-транспортних пригод, причиною яких є транспортні 
засоби, зареєстровані за кордоном. Страхове свідоцтво «Зелена картка» 
дозволяє користуватись автомобільними дорогами Європи без необхідності 
страхувати цивільну відповідальність на кожному кордоні.Умови страхування, 
форма поліса й тарифні ставки з цього виду страхування єдині для всіх 
вітчизняних страхових компаній. 

Власники інших видів транспорту (авіаційного, морського, залізничного) 
також мають можливість застрахувати свою відповідальність.  

В Україні набуває розвитку страхування: 
— відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт 

щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, 
вантажу; 

— відповідальності, особи, яка експлуатує повітряне судно за збитки, які 
можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт; 

— відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника); 

— відповідальності залізничного перевізника; 
— відповідальності власників повітряного транспорту. 

Страхування відповідальності повітряного перевізника й виконавця 
повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, 
пошті, вантажу здійснюється у відповідності до умов страхування 
відповідальності перед пасажирами при міжнародних перевезеннях, що 
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регламентуються Варшавською конвенцією уніфікації певних правил, що 
стосуються міжнародних повітряних перевезень, від 12 жовтня 1929 р., 
ратифікованою СРСР 7 липня 1934 р. зі змінами й доповненнями, внесеними 
Гаагським протоколом 1955 р. Згідно з положеннями даних документів 
цивільна відповідальність авіаперевізника за життя та здоров’я пасажира була 
встановлена в розмірі 10 тис. дол. на випадок смерті й 20 тис дол. на випадок 
нанесення йому тілесних пошкоджень. 

На сьогоднішній день у світовій практиці суми виплат суттєво зросли. 
Слід зазначити, що США не ратифікували Варшавську конвенцію 1929 р. й 
не підписали Гаагський протокол 1955 р. Натомість, держава пішла шляхом 
розробки власних умов ліцензування для захисту своїх інтересів. У лютому 
1982 р. У США був прийнятий Закон САB РАRT №205 про обов’язкове 
страхування відповідальності місцевих та іноземних авіаперевізників, що 
здійснюють рейси в США чи через їхню територію, зі своїми особливостями, 
які передбачають особливі умови відповідальності. 

Політика визначення умов і ставок по українських повітряних суднах 
на даний час практично повністю контролюється лондонським ринком, 
причому рівень ставок завищується на підставі старіння парку машин, низького 
рівня професіоналізму льотного й льотно-технічного складу, управлінського та 
іншого наземного персоналу, того, що в більшості українських авіакомпаній 
бажають кращого експлуатація й технічне обслуговування повітряних суден, 
сервіс для пасажирів на землі та в повітрі, умови роботи й відпочинку екіпажу. 

Крім вище зазначених обов’язкових видів страхування в Україні 
здійснюється страхування відповідальності аеропортів, яке саме по собі є 
досить широким поняттям. У світовій практиці це страхування звичайно 
здійснюється на основі стандартних правил АRІЕL, одного із синдикатів 
Ллойда. Відповідно до цих правил страхується відповідальність аеропорту 
перед власниками повітряних суден і відповідальність перед третіми особами 
(пасажирами й усіма, хто може виявитись на території аеропорту). Крім того, 
приймається на страхування відповідальність аеропорту перед третіми особами 
за використання ними товарів або продуктів, зроблених або сконструйованих 
службами аеропорту. В останньому випадку йдеться про всі види палива й 
паливо-мастильних матеріалів, продуктів бортового харчування. 

При цьому згідно із західною практикою, аеропорт відповідає навіть у 
тому випадку, якщо клієнт купив неякісний продукт в одному із магазинів на 
території аеропорту. Тут винним вважається як магазин, так й аеропорт.Суми, 
що постраждалий пасажир може зажадати як відшкодування за заподіяні 
збитки, бувають астрономічними.Страхування відповідальності аеропортів, 
інші види авіаційної відповідальності, окрім відповідальності експлуатанта 
повітряного судна та відповідальності повітряного перевізника й виконавця 
повітряних робіт, в Україні не відносяться до обов’язкових видів страхування. 
Отже, страхові премії виплачуються за рахунок чистого прибутку підприємств. 
Цей фактор можна вважати основною причиною нерозвиненості страхування 
авіаційної відповідальності в Україні. 
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Діяльність страхових компаній України щодо страхування 
відповідальності судновласника, регулюється Кодексом торговельного 
мореплавства України. Страхування даних ризиків відповідальності на 
українському ринку для великих і дрібних судновласників можливе лише за 
наявності у страховиків значних резервів і розгалуженої мережі представництв. 
В Україні таких компаній майже немає, бо немає ні фінансів, ні спеціалістів. 

Страхуванням відповідальності в міжнародному морському бізнесі 
займаються клуби Р & І. Продиктовано це тим, що суми ризиків щодо 
відповідальності настільки великі, що навіть самі заможні страховики не 
можуть покрити їх (ліміт страхової відповідальності 2 млрд. 400 млн. дол. по 
одному випадку). Клуби Р & І — це еліта страхування, що відрізняється не 
лише багатовіковими традиціями, але й колосальними ресурсами. 

Умови страхування клубів індивідуальні. Вони відрізняються між собою 
залежно від потреб судновласників, об’єднаних у кожному клубі. Але 
конкуренція й необхідність загального перестрахування призвела до деякої 
уніфікації умов. Перелік ризиків досить великий, і в різноманітних клубів він 
різний, але в цілому клубним страхуванням можуть покриватись такі ризики: 

— збитки або компенсації за втрату життя, тілесне ушкодження чи 
захворювання будь-якої особи, що знаходиться на борту чи поблизу від 
зареєстрованого судна (не з членів команди, найнятих для здійснення 
операцій із вантажем, інших осіб); 

— витрати, понесені за законом, за колективною або спеціальною угодою у 
разі смерті, тілесного ушкодження або захворювання капітана чи будь-
якого члена екіпажу; 

— відшкодування капітану або членам екіпажу вартості загиблого майна; 
— відповідальність у випадку зіткнення; 
— збиток за забруднення навколишнього природного середовища; 
— відповідальність за не викликане зіткненням ушкодження суден;  
— карантинні витрати, пов’язані з виникненням інфекційних захворювань 

на застрахованому судні; 
— відповідальність за втрату або нестачу вантажу; 
— штрафи, понесені судновласником за недотримання законодавства; 
— відповідальність за життя, здоров’я та майно пасажирів, інших осіб, що 

знаходяться на судні. 
Великі порти світу жадають від судновласників усіх без винятку країн 

пред’явлення сертифіката про входження у визнаний клуб Р & І. Вітчизняні 
судновласники — не виняток, і здійснюють страхування відповідальності через 
вказані клуби. 

Страхування відповідальності екологічних ризиків здійснюється за 
збитки, що отримуються від забруднення навколишнього природного 
середовища, яке виникло в 1960-х рр. При цьому визначення страхової події 
включало як аварійне забруднення навколишнього середовища, так і тривале й 
таке, що часто повторюється — надходження шкідливих речовин до 
навколишнього середовища. Однак після кількох судових процесів, що набули 
широкого розголосу, проти великих корпорацій у зв’язку із забрудненням 
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природного середовища в процесі господарчої діяльності визначення 
страхового випадку було змінено на покриття ризику лише раптового й 
аварійного забруднення навколишнього середовища. 

Цей вид страхування ґрунтується на чинних нормах природоохоронного 
законодавства держави. Його основна мета полягає в покритті збитків 
страхувальника, пов’язаних із необхідністю відшкодовувати збиток третім 
особам, який вони понесли в результаті забруднення навколишнього 
середовища — наслідок діяльності страхувальника. При цьому 
страхувальниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, а в обсяг 
страхового покриття можуть входити як прямі, так і непрямі збитки, пов’язані 
із заподіянням шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб, крім випадків 
запланованого або навмисного забруднення навколишнього середовища. 

Страхування відповідальності екологічних ризиків може бути пов’язане 
з можливістю дуже значних виплат страхового відшкодування по одному 
страховому випадку. Незважаючи на це, досить часто встановлені ліміти 
відповідальності не забезпечують достатнього рівня відшкодування 
(компенсації). Це виникає тому, що економічний збиток від екологічних аварій, 
як правило, значно перевищує фінансовий потенціал окремого страховика. 
Відтак, далеко не кожна компанія може прийняти на себе відповідальність за 
забруднення навколишнього середовища. У кінці 1970-х рр. у Голландії, 
Великобританії, Японії, Швейцарії та інших країнах почали з’являтись страхові 
пули, які розширили як поле страхової діяльності, так і сам страховий ринок. 

На даний час у світовій практиці існують наступні види страхування 
екологічних ризиків: 

— екологічне страхування нерухомих об’єктів (fіхеd fасіlіtіеs): 
— вибіркове страхування юридичної відповідальності за забруднення, що 

надає страховий захист на випадок викиду забруднюючих речовин із 
застрахованої площадки (Роllutіоn Lеgаl Lіаbіlіtу Sеlесt); 

— страхування відповідальності за витікання забруднюючих речовин із 
наземних, підземних сховищ (Stоrаgе Tаnk Lіаbіlіtу); 

— екологічне страхування підприємств сервісу (sеrvісе іndustrу): 
— страхування відповідальності підрядників, що займаються розчисткою 

територій/приміщень від матеріалів, що містять азбест (Аsbеstоs Аbеtmеnt 
Lіаbіlіtу Іnsurаnсе); 

— страхування відповідальності підприємців, що займаються розчищенням 
територій/приміщень від матеріалів, що містять свинець (Lеаd Аbеtmеnt 
Lіаbіlіtу Іnsurаnсе); 

— страхування відповідальності підрядників, що займаються 
рекультивацією забруднених територій (Соntrасtоr Ореrаtіоn аnd 
Рrоfеssіоnаl Sеrvісе); 

— екологічне страхування відповідальності при перевезеннях: 
— страхування відповідальності власників засобів транспорту за 

забруднення навколишнього середовища (Еnvіrоnmеntаl Аutоmоbіlе 
Lіаbіlіtу); 
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— страхування відповідальності власників вантажів за забруднення 
навколишнього середовища (Оwnеrs Sріll Lіаbіlіtу); 

— екологічне страхування забрудненого нерухомого майна (соntаmіnаtеd 
рrореrtіеs): 

— страхування непередбачених витрат на розчистку й рекультивацію 
забрудненого нерухомого майна (Сlеаnuр Соst Сар); 

— страхова програма, що покриває всі операції щодо розчистки й 
рекультивації забрудненого нерухомого майна за загальним лімітом 
протягом усього терміну страхування (Оwnеrs Соntrоllеd Іnsurаnсе 
Рrоgrаm). 
В Україні екологічну ситуацію можна охарактеризувати як вкрай 

несприятливу. На її території розташовані підприємства металургії, хімічні 
заводи, атомні, теплові та гідростанції. Не дивлячись на зниження темпів 
виробництва, спостерігається зростання кількості надзвичайних ситуацій і 
їхньої небезпечності. Збиток від екологічних аварій та катастроф компенсується 
в кращому випадку на 15-20%. Процес відшкодування завданих збитків 
посилюється економічними та соціальними кризами, проблемою неплатежів. 
Державний бюджет й екологічні фонди не можуть своєчасно та повністю 
покрити економічний збиток, пов’язаний із забрудненням навколишнього 
природного середовища. 

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
зазначено, що в нашій державі здійснюється добровільне й обов’язкове 
державне та інші види страхування громадян та їхнього майна, майна й доходів 
підприємств, установ та організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок 
забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості 
природних ресурсів, а також те, що порядок екологічного страхування 
встановлюється законодавством України. Але механізм проведення 
страхування в обов’язковій формі нині відсутній, оскільки він повинен бути 
розроблений у спеціальному законі про страхування відповідальності 
товаровиробників за шкоду, завдану природному середовищу. 

Страхування відповідальності роботодавця. Результатом стрімкого 
розвитку промисловості, ускладнення технологічних процесів стало збільшення 
кількості нещасних випадків та професійних захворювань серед працівників. Із 
середини ХІХ ст. постала гостра потреба в законодавчих актах, що регулюють 
взаємини роботодавця та його службовців у процесі виробництва. Розвиток 
законодавства європейських країн призвів до встановлення строгої 
відповідальності роботодавця за шкоду, завдану життю та здоров’ю працівника.  

Роботодавець несе відповідальність перед службовцями у випадках: 
особистої необережності роботодавця (якщо роботодавець є фізичною особою); 
якщо роботодавець не зміг забезпечити постачання відповідного та безпечного 
обладнання, обладнати безпечне робоче місце та організацію роботи, а також 
підібрати кваліфікованих, компетентних службовців; порушення законодавчих 
актів, які можуть призвести до відповідальності роботодавця; необережності 
одного із службовців, що призвела до травми іншого службовця.  
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Матеріальна відповідальність роботодавця за збиток, заподіяний 
робітнику, настає у випадках заподіяння каліцтва, професійного захворювання 
або іншого ушкодження здоров’я останнього, пов’язаних із виконанням ним 
службових обов’язків, а також у деяких інших випадках (незаконного 
звільнення, позбавлення права на працю та інше). 

Страхування відповідальності, що випливає з трудових відносин — новий 
вид страхування відповідальності роботодавця. При цьому страхується 
спроможність давно звільненого робітника подавати позови проти роботодавця. 

Висновки. Аналізуючи вищезгадані види страхування відповідальності, 
ми можемо констатувати факти серйозних фінансових втрат українських 
суб’єктів господарювання та фізичних осіб від недостатнього їх розвитку. Крім 
цього, можна констатувати значні втрати інвестиційних ресурсів, які могли б 
позитивно впливати на ефективний розвиток економіки України. Недооцінка 
таких фінансових механізмів може вплинути на майбутній розвиток 
національної економіки.  

В умовах підвищення ризикованості бізнесу, наявність природних 
катаклізмів (природні буревії, повені), техногенні та технічні аварії, 
транспортні аварії (літаків, морських суден, наземного транспорту), екологічні 
втрати, висока травмованість робітників на виробництві, спричиняють все 
більше і більше ризиків у виробничій діяльності, що в свою чергу ставить 
суспільство на межу виживання. Чим більше буде розвиватись науково-
технічний прогрес, тим більше суспільство піддаватиметься впливу проблем 
подальшого існування. Якщо це питання розглядати з точки зору існування 
суспільних формацій, то цілком реальним постає питання формування 
ефективних механізмів захисту суспільства та забезпечення потреб його 
життєдіяльності, виникає необхідність доповнення схеми послідовності зміни 
етапів суспільного розвитку новим етапом, що називається - «Суспільство 
ефективного захисту своїх економічних інтересів через систему страхування».  

Одним з таких фінансових механізмів, який виробило суспільство 
впродовж останніх 5-6 може стати страхування та його різновид - страхування 
відповідальності. На першому місці стоїть можливість ефективного захисту 
населення  в цих умовах. Забезпечити захист  або зняти ризик можливо лише 
через механізми страхування, та  потрібно чітко розуміти, що наступною 
суспільною формацією після інформаційного суспільства наступить  формація 
ефективного захисту своїх економічних інтересів за допомогою страхування 
(захисту життєдіяльності людини у всіх сферах економічної діяльності та 
спільного захисту населення через систему страхування). Лише вдосконалення 
механізмів страхування забезпечить захист та розвиток  суспільства, в іншому 
випадку,суспільство зникне разом із планетою Земля. 

Тому для України, в даний час, досить серйозним викликом є 
вдосконалення механізмів страхування  як суспільно-корисної функції захисту 
майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності на основі 
розбудови конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, 
оновленого найсучаснішою інфраструктурою страхового ринку.  Привабливий 
та широкий асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 2 69



гарантований рівнем захисту прав споживачів та сучасні методами 
регулювання і нагляду із залученням інструментів саморегулювання є 
найважливішим завданням по ефективному розвитку економіки. 
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МЕРЕЖА ЕКОНОМІКИ ЧИ МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА? 
 

СЕТЬ ЭКОНОМИКИ ИЛИ СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА? 
 

NETWORK ECONOMICS OR NETWORKED ECONOMY? 
 

Сформульовано основоположні поняття, категорії, визначення і трактування 
сучасної економічної моделі – «мережі економіки». Приведено головні ознаки «мережі 
економіки», представлено принципову методологічну схему прогнозування нової економічної 
моделі «мережі економічної системи» у просторово-часовому контексті, представлено 
логічний ланцюг розвитку «мережі економічної діяльності підприємства» та 
охарактеризовано сутність електронної торгівлі. 

Ключові слова. Економіка, мережа, мережа економіки, мережева економіка, головні 
ознаки мережі економіки, розвиток мережі економічної діяльності підприємств,  
електронна торгівля, електронний бізнес. 

 

Сформулированы основополагающие понятия, категории, определения и трактовки 
современной экономической модели - «сети экономики». Приведены главные признаки «сети 
экономики», представлено принципиальную методологическую схему прогнозирования новой 
экономической модели «сети экономической системы» в пространственно-временном 
контексте, представлены логическую цепь развития «сети экономической деятельности 
предприятия» и охарактеризованы сущность электронной торговли. 

Ключевые слова. Экономика, сеть, сеть экономики, сетевая экономика, главные 
признаки сети экономики, развитие сети экономической деятельности предприятий, 
электронная торговля, электронный бизнес. 

 

Formulated the basic concepts, categories, definitions and interpretations of the current 
economic model - the «network economy». Powered key features of «network economics»  
represented a fundamental methodological scheme predicting a new economic model «network 
economic system» in space-time context, presents a logical chain of «economic network of the 
company» and characterized the nature of e-commerce. 

Keywords. Economics, network, network economy, network economy, the main features of 
the network economy, developing a network of economic activity, e-commerce, е-business. 

 

Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та 
практичними завданнями. Давайте задамося деякими питаннями. Який 
термін є первинним: «економіка» чи «мережа», тобто, який термін є головним, 
а який другорядним? Чи може бути економіка мережевою або немережевою? 
Чи мережа формує економіку чи економіка формує мережу? Що є засобом: 
«економіка» чи «мережа», можливо «мережа» є сучасною інноваційною 
класифікаційною ознакою засобів праці? Чи слід з цих трактувань – «мережа 
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економіки» або «мережева економіка» робити якусь особливу наукову 
панацею? 

Проблема тісно зв’язана з об’єктивною необхідністю активізувати в 
Україні економічні процеси становлення суспільства мережевих структур. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми – досі економічною 
наукою не сформульовано основоположні поняття, категорії, визначення і 
трактування сучасної економічної моделі – «мережі економіки» або «мережевої 
економіки». Мережева економіка - це нове поняття в структурі економіки 
України, тому актуальність досліджень на задану тематику обумовлена 
об’єктивною зацікавленістю науковців до теми  в сучасних умовах та станом 
започаткування її досліджень. 

Мета дослідження – визначити який термін є первинним: «економіка» чи 
«мережа», тобто, який термін є головним, а який другорядним?; встановити  чи 
може сучасна економіка бути мережевою або немережевою?; дослідити чи 
мережа формує економіку чи економіка формує мережу?; встановити що о є 
засобом: «економіка» чи «мережа» і чи може «мережа» служити сучасною 
інноваційно-інформаційно-інвестиційною класифікаційною ознакою засобів 
праці?; визначитись, чи слід з цих трактувань - «мережа економіки» або 
«мережева економіка» робити якусь особливу наукову панацею? 

Основна частина. Дану тематику в іноземній економічній літературі  
активно  досліджували  такі  вчені  як:    Н. Абдикеєв,  Б. Бреммер, А. Воронін, 
Н. Іванова, Р. Ліпсей, П. Ромер, А. Шлейфера та інші. У вітчизняній науці дана 
проблема досліджена та проаналізована в загальному плані у Т. Носова, Д. 
Русака, І. Бесєдіної, В. Андрусіва, І. Жиляєва, О. Шнипка. У даних роботах 
розглядаються потенційні перспективи впровадження технологій Інтернету в 
бізнес. Однак процес не обговорюється детально та системно і потребує 
розгляду в актуальному ракурсі, наприклад, з точки зору підходу до питання 
перспектив даних технологій в Україні. Стрімке поширення Інтернету, як 
засобу передачі інформації в економіці, стало природним продовженням 
розвитку нових економічних реалій. Одна з назв цього нового технологічного 
середовища - «мережева економіка» («networked economy»), яка часто 
згадується в поєднанні із словом «глобальна». У деяких наукових колах 
побутує думка, що в економіці синонімами поняття «мережі» є «стратегічні 
альянси», «скупчення», «спільні підприємства», «промислові райони» тощо [1-
2].  

В сучасній науковій економічній літературі використовуються три 
головні поняття: перше - «наноекономіка», яка вивчає діяльність 
індивідуальних економічних суб’єктів; друге - «мезоекономіка» (галузі, 
регіони), інтерекономіка (світова економіка) і третє - «мегаекономіка» (світове 
господарство). В економічній науці виділяються економічні моделі - 
ідеалізовані об’єкти досліджень і парадигма - визнані в даній соціально-
економічній системі наукові досягнення або сукупності поглядів, які протягом 
певного часу дають науковому і конкретному співтовариству в цілому модель 
постановки проблем та їх рішень. Економіка як суб’єкт і об’єкт досліджень є 
виключно соціальним явищем і тому на її формування й об’єктивність 
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визначальний вплив надають умови середовища існування економіки. 
Сукупність моделей економіки, що сформувалися в західноєвропейській 
економічної теорії, називають «економікс» (від англ. «economics»). Economics 
(економіка, економічна теорія): суспільна наука, що вивчає поведінку в сферах 
виробництва, споживання (consumption), розподілу (distribution) і обміну 
(exchange). Економісти аналізують процеси, що відбуваються в цих сферах і 
досліджують їх наслідки для фізичних осіб, організацій, наприклад фірм, і 
суспільства в цілому. 

Економічною теоретичною предтечею мережі економіки є економічна 
теорія інформаційного суспільства, яка виникла значно раніше. Інформаційне 
суспільство (англ. Information society) - теоретична концепція 
постіндустріального суспільства, еволюційно-історична періодиична фаза 
можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання 
продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами 
виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання. 
Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є: 

 збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; 
 зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, 

комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, 
зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті; 

 зростання інформатизації та ролі інформаційних технологій в суспільних 
та господарських відносинах; 

 створення глобального інформаційного простору, який забезпечує 
ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових 
інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних 
продуктів і послуг. 
Європейські дослідники статистики «інформаційного суспільства» 

зробили висновок, що «концептуальне визначення інформаційного суспільства 
лишається неясним. Це видно за практичними роботами: не гармонізовані 
формати даних, різна кількість і діапазони показників, різні методологічні 
підходи у збиранні даних». Те саме було підтверджено і в 2010 році угорським 
дослідником Ласло Карваліксом. Тому поняття «інформаційне суспільство» і 
концепція вимагають уточнення і наразі придатні для опису лише теоретично 
можливих майбутніх змін в суспільстві. До кінця двадцятого сторіччя достатьо 
ясно визначилися риси, які стануть домінуючими ознаками економіки 
наступного століття.  

Розвиток глобальних інформаційних і комунікаційних технологій у XXI 
столітті дає можливість формуванню нового глобального електронного 
середовища для економічної діяльності. Це все дало поштовх для створення 
нового явища в світовій економіці як - «мережева економіка». Вона виступає як 
новий ринок, представляючи систему нових економічних відносин в 
принципово новому просторі.  

М. Кастельс в своїй роботі: «Становлення суспільства мережевих 
структур» розглядає соціальну структуру в глобальному масштабі як мережеве 
суспільство. Мережа, за його переконанням, це комплекс взаємопов’язаних 
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вузлів. Конкретний зміст кожного вузла залежить від характеру тієї мережевої 
структури, про яку йде мова. М. Кастельс виділяє різні види мереж, як-от: 
мережа глобальних фінансових потоків, мережа засобів масової інформації 
тощо. Розширюючи свої погляди, вчений формулює специфічний закон 
мережевих структур, згідно якого відстань (або інтенсивність і частота 
взаємодії) між двома точками (або соціальними станами) коротша, коли вони 
обоє виступають в якості вузлів в тій чи іншій структурі, ніж тоді, коли вони не 
належать до однієї і тієї ж мережі [3].  

Бугорский В.Н. у структуру предмету «Сетевая экономика» вкладає:  
 основні поняття і категорії мережевої економіки: принципи 

функціонування й розвитку мережевої економіки; характеристика 
продукції мережевої економіки; інформація як продукт і предмет праці та 
ринку інформаційних послуг й продуктів, а також інформаційні 
посередники і кінцеві показники.  

 організація комунікацій в мережевій економіці: пріоритетні і нові види 
інформаційних технологій; організація міжзв’язків в мережі Інтернету; 
методика розрахунків вартості міжзвязків; характеристика різних видів 
зв’язків в мережах . 

 формування цін на інформаційному ринку: ціни на інформаційному 
ринку і їх різновиди; ціноутворення на інформаційному ринку. 

 провайдерські фірми в мережевій економіці: поняття провадерської 
фірми; класифікація провайдерських фірм; економіка, організація і 
управління в провайдерських фірмах; основні етапи розробки бізнес-
плану створення Інтернет-провайдерських фірм; ефективність мережевої 
економіки. 

 віртуальне підприємство: основні поняттяя і визначення; функціонування 
віртуальних підприємств; питання проектування віртуальних 
підприємств; компоненти інформаційної інфраструктури віртуального 
підприємства; світова практика організації віртуальних підприємств. 

 показники оцінки діяльності і вартості підприємств в мережевій 
економіці: оцінка результатів діяльності підприємства та вартості 
підприємств в мережевій економіці. 

 мережевий банкінг, поняття мережевого банкінгу; розвиток систем 
мережевого банкінгу.  

 маркетинг і реклама в Інтернеті: Інтернет як інструмент маркетингу; 
характер рекламної кампанії фірми в Інтернеті; різновиди реклами в 
Інтернеті. 

 мережеві міжособистісні комунікації і дистанційна освіта в мережі 
Інтернет: способи і інструмент спілкування в мережі; особливості 
віртуального спілкування; резюме в мережі Інтернет; поняття і категорії 
дистанційної освіти та моделі дистанційної освіти [4]. 
У багатьох визначеннях науковців ми зустрічаємо приблизно таке: 

мережева економіка - це економіка як діяльність, що здійснюється за 
допомогою електронних мереж. Одразу ж зазначимо, що походять це та інші 
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визначення поняття «мережева економіка» від термінів: «Economy» (англ.) - 
економіка та «Network» (англ.) – мережа. Основа мережевої економіки - 
мережеві організації та мережеве середовище, в якому будь-яка компанія чи 
індивід, що знаходиться в будь-якому пункті економічної системи, можуть 
контактувати легко і з мінімальними витратами, з будь-якою іншою компанією 
чи індивідом з приводу спільної праці, торгівлі, обміну ідеями ноу-хау, або ж 
просто заради задоволення. Мережева економіка - економіка як діяльність, що 
здійснюється за допомогою електронних мереж. Мережева економіка - це 
якісно нова форма економічного порядку, яка починає витісняти традиційно 
усталені досі ієрархічні та ринкові форми з обслуговування економічних 
відносин у суспільстві. Перевагами використання сегменту «мережевої 
економіки»  можна назвати   наступні:  

 використовувати Web досить просто: покупцям слід лише освоїти  
програму для перегляду, і вони відразу дістають доступ до засобів  електронної 
торгівлі;    

 зменшення часу на доставку про товар споживачеві – одна з 
необхідних умов ведення успішної торгівлі;  

 необмежене зростання числа потенційних замовників: при 
використання Інтернету можна розширити ринок збуту за рахунок зарубіжних 
покупців;   

 інформацію про товар можна представляти в Інтернеті в різному 
вигляді: Web дозволяє передавати не лише текст, графіку, а відео і голос;   

 мінімізація витрат на персонал і оренду приміщень [5]. 
 Складовою економіки мережі, можливо дещо уявною, є також 

«віртуальна економіка», що існує у віртуальній реальності багато споживчого 
світу, що ґрунтується на обміні віртуальними благами в рамках онлайн-ігор. 
При оцінці корисності того або іншого віртуального блага більшість 
користувачів ґрунтується скоріше на тім задоволенні, яке воно дозволить їм 
отримати від процесу гри, ніж на своїх біологічних потребах, однак є 
користувачі, які у віртуальній економіці працюють, а не відпочивають. Деякі 
імітаційні ігри типу «MMORPG» або «Second Life» дозволяють обмінюватися 
персонажам віртуальними благами, або навіть обмінювати віртуальну валюту 
на реальну, що дозволяє деяким користувачам заробляти в реальному світі, 
надаючи іншим користувачам блага та віртуальні послуги. 

Електронний бізнес (Е-бізнес), англ. е-business - перетворення головних 
бізнес-процесів за допомогою Інтернет-технологій. Поняття ширше, ніж 
електронна торгівля, що включає наявність свого сайту в Інтернеті, 
віртуального магазину, системи управління компанією, використання 
електронної реклами, маркетингу, моделі «бізнес для бізнесу» або «бізнес для 
споживача». Прикладами є електронна комерція або торгівля («е-commerce» 
або «e-trade»), в тому числі ті, що використовують мобільні засоби комунікації 
– Інтернет та мобільний зв’язок (m-commerce), електронний консалтинг, 
електронне видавництво і т.п. 

Комерції властиві торгові угоди, спекуляція, «гонитва» за наживою, 
вигодою, прибутком, комерція регулюється ринком. Торгівля виступає формою 
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існування комерції і відбиває відносини купівлі-продажу. Торгівля, як форма 
обміну, є опосередкованою ланкою між виробництвом і обумовленим ним 
розподілом, з одного боку, та споживанням, з другого. Торгівля являє собою 
фазу процесу відтворення, форми і характер торгівлі визначаються способом 
виробництва. Торгівлю класифікують за: 1)  типом власності - приватна, 
державна, кооперативна; 2) рухом товарів - оптова, роздрібна; 3) способом 
функціонування - внутрішня, зовнішня, міжнародна; 4) сферами виробництва – 
лісогосподарська, машинобудівна, літакобудівна, сільськогосподарська, 
продовольча, промислова та ін. Торгівлю здійснюють підприємства (фірми), що 
спеціалізуються на продажу або перепродажу товарів з метою отримання 
прибутку – таким чином вони здійснюють комерційну діяльність. Тому 
підприємницькі структури, що займаються торгівлею і торгово-
посередницькою діяльністю, називають комерційними структурами. Проте 
комерційною діяльністю сьогодні займаються не тільки спеціалізовані 
підприємства. Цей вид діяльності тією чи іншою мірою притаманний усім 
підприємницьким структурам незалежно від форм власності, до яких вони 
належать. 

Електронна комерція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової 
економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за 
допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням 
цих транзакцій. До електронної комерції відносять електронний обмін 
інформацією (англ. Electronis Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу 
(англ. Electronic Funds Transfer, EFS), електронну торгівлю (англ. е-trade), 
електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (англ. e-marketing), 
електронний банкінг (англ. e-banking), електронні страхові послуги (англ. e-
insurance), мобільний транспортний сервіс (налагоджена транспортна 
інфраструктура, наявність транспортних засобів, нова пошта, швидка доставка 
товарів до покупця) тощо. 

На рис. 1 приводиться схематичне представлення інноваційно-
інформаційно-інвестиційної мережі економіки, її сім головних ознак. 
Принциповою методологічною основою прогнозування майбутньої 
інноваційно-інформаційно-інвестиційної  мережі економіки є дослідження 
явищ і процесів економіко-екологічного відтворення; аналіз економіки 
минулого; аналіз економіки сьогодення, з тим, щоб можна було об’єктивно 
прогнозувати нову модель інноваційно-інформаційної мережі економічної 
системи (див. рис. 2). 

Схематично алгоритм моделювання структури інноваційно-інформаційної 
мережі економічної системи через «ІТ-фактор» можна зобразити наступною 
формулою: 

ІТ (ІІЕС) = І нт. к. → + І н. → + І нв. → + І нет. ≥ 1     [1]; 
де, ІТ – інформаційні технології, основа інноваційно-інформаційно-

інвестиційної економічної системи (ІІЕС), її структурні складові:І нт. к. – 
інтелектуальний капітал; І н. – інновації;І нв. – інвестиції;І нет. – Інтернет.  

Позначення у формулі ≥ 1 означає, що будь-яка складова не може бути 
відсутньою, без будь-якої окремої складової система не функціонуватиме. 
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Рис. 1. Сім головних ознак інноваційно-інформаційно-інвестиційної мережі 
економіки (ІІІЕ – інноваційно-інформаційно-інвестиційна мережа 

економіки) 
Джерело: авторське виконання 

 
 

 Розвиток мережі економічної діяльності підприємства можна 
представити у виді логічного ланцюга оцінки інноваційно-інформаційно-
інвестиційної привабливості підприємства (ІІІ - ПП) в умовах ринкової 
конкуренції з використанням методів ризик-менеджменту (рис. 3). 
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Рис. 2. Принципова методологічна схема прогнозування нової моделі 
інноваційно-інформаційно-інвестиційної мережі економічної системи у 

просторово-часовому контексті 
Джерело: авторське виконання 

 

До основних процесів формування «мережевої економіки» відносять 
чотири основні процеси, які визначають формування і розширення масштабів 
мережевої економіки: 1) базовою умовою існування «networked economy» є  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Логічний ланцюг оцінки інноваційно-інформаційно-інвестиційної 
привабливості підприємства (ІІІ - ПП) в умовах ринкової конкуренції з 

використанням методів ризик-менеджменту  
(розвиток мережі економічної діяльності підприємства) 

Джерело: авторське виконання 
 

розвиток й розповсюдження Інтернет-технологій, оскільки мережа економіка 
може існувати тільки в інформаційно-комунікативному середовищі, 
створюваним глобальною мережею Інтернет; 2) привабливість і ефективність 
мережевої економіки залежить від наявності в ній критичної маси економічних 
агентів і відповідної інфраструктури, яка робить можливою їх діяльність; 3) 
нові можливості глобальних комунікацій між людьми дають їм нові 
інструменти для реорганізації форм їх спільної діяльності; 4) різні види 
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економічної інфраструктури стають ефективнішими, коли починають 
користуватися можливостями Інтернет – технологій. 

На рис. 4 нами схематично представлено орієнтовну класифікацію 
структурних елементів мережі економіки за функціональними ознаками. 
Головними структурними елементами є традиційні складові економічної 
системи – виробництво і споживання. Які класифікуються на ряд 
підструктурних елементів - віртуальна економіка, електронний бізнес, 
електронний обмін інформацією, електронний рух грошей і капіталу, мобільні 
засоби комунікації, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні 
страхові послуги, комп’ютерні мережі, електронна комерція, електронна 
торгівля, мобільний транспортний сервіс.  

 

 
Рис. 4. Класифікація структурних елементів мережі економіки за 

функціональними ознаками 
Джерело.: авторське виконання 

 

На основі статистичних даних можна спостерігати, що станом на 2010 р. 
число Інтернет – користувачів у світі наближається до 2 млрд. Європи і 77% - 
США і Канади. В цілому у світі Інтернетом користуються 28% людей. Недавні 
дослідження показали, що практично будь-яка компанія, що поважає себе, або 
крупні вітчизняні або зарубіжні підприємства відкривають власні інвестиційні 
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Інтернет-проекти. За різними оцінками ця сума може складати до 1,5 млрд. 
доларів. Інтуїтивний підхід передбачає наявність спільної для всіх практики 
побудови мереженого підприємства, це можна прослідкувати на аналогічному 
досвіді американських компаній «Google», «Heltheon», «Yahoo», «LUCENT», 
«AOL», «Netskape», європейських «Siemens» та «Nokia» [6]. 

У 2016 році  глобальна мережа встановила новий рекорд - обсяг 
світового інтернет-трафіку досягнув 1 зета байт – більше мільярда тер байтів, 
підрахували в «Cisco». Експерти також кажуть, що вже у 2019 році цей обсяг 
подвоїться. Через три роки кожна людина на планеті в середньому буде споживати 
18 ГБ даних на рік, тоді як у 2014 році цей показник був утричі нижчим. Таке 
зростання трафіку пояснюється зростанням популярності мобільних пристроїв і 
збільшенням швидкості мобільного інтернету. Експерти розповіли також, що 66% 
трафіку у 2019 році припадатиме на бездротові мережі. Крім того, у 2019 році 
кількість пристроїв, підключених до всесвітньої мережі, втричі перевищить 
населення нашої планети. ПК будуть генерувати менше половини загального 
обсягу трафіку, тоді як у 2014 році на них припадало понад 60% обсягу даних. 
Основну частину трафіку сьогодні генерують музичні і відео сервіси, а також 
онлайн-кінотеатри. У 2014 році їхня частка становила 39%, а до 2019 року вона 
досягне 62%. В Африці і на Близькому Сході обсяги інтернет-трафіку ростуть 
найшвидше. До 2019 року споживання в цих регіонах збільшиться на 44%. У 
Східній і Центральній Європі очікується зростання на 33%, у Латинській Америці 
– на 25%. Серед аутсайдерів – Азія, Західна Європа і Північна Америка, які 
зростатимуть зі швидкістю 20-21% [7]. 

Кількість інтернет-користувачів досягла 3,2 млрд осіб.   Експерти 
вважають, що, ті компанії, які зроблять акцент на освоєнні цих рішень в своєму 
бізнесі, гарантовано зможуть залишатися конкурентоспроможними і 
прибутковими в найближчі три роки. Однак не всі з перерахованих «Топ-10 
глобальних світових трендів» будуть актуальними для українського «е-
Commerce». Наприклад, запровадити аналітику в режимі реального часу досить 
складно, та й таких фахівців мало. Так що цей тренд торкнеться тільки великих 
гравців українського ринку. Нижче розглянемо «Топ-10 глобальних світових 
трендів» в «е-Commerce». 

№1. Мобільні платежі. У світі це вже реальність, а в Україні вони поки 
тільки-тільки запускаються. У всьому світі «PayPal», «Apple Pay», «Android 
Pay», «Samsung Pay» перетворюють телефон платіжний засіб. У нас вже працює 
«Settle» (шкода, що тільки для «ХоРеКа»), Приват Банк ще в минулому році 
презентував месенджер, «MasterCard» активно впроваджує віртуальний 
гаманець і «PayPass». 

№2. Мультиекранність. Користувачі використовують під час покупок 
кілька екранів - смартфон, планшет, ноутбук і навіть годинник. В результаті 
маркетинг перестає бути орієнтованим на девайси і приходить до того, що 
необхідно фокусуватися на кожному конкретному користувачі. 

№3. Зміна фокуса метрик. Багато років маркетологи використовували 
«visit-based» метрики (тобто побудовані на даних про візити) і працювали з 
конверсією в рамках сесії. Цей рік змусить маркетологів переглянути підхід до 
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аналітики і будувати її на «visit-based» даних. Таким чином, фокус зміститься 
на те, щоб конвертувати конкретного користувача в покупця, незалежно від 
кількості девайсів і сесій. 

№4. Аналітика в режимі реального часу. Дані за місяць або за тиждень 
або навіть за попередній день - це минуле століття. Бізнесу потрібні дані для 
того, щоб працювати з користувачем, поки він знаходиться на сайті. Тому в 
нинішньому році багато-хто займуться побудовою системи аналітики, яка надає 
дані в режимі онлайн. 

№5. Програми лояльності. Як не дивно, в електронній комерції акції не 
були популярні. Хоча «офлайн-рітейлери» користуються цим інструментом 
давно і успішно. Цього року накопичувальні, платні, коаліційні і навіть 
багатоярусні програми лояльності будуть з’являтися повсюдно у онлайн-
ритейлерів різних розмірів. 

№6. Маркетинг мікро-подій. Це гарячий тренд. Популярність 
смартфонів змінила призначення для користувача - 41% користувачів перевіряє 
телефон кілька разів на годину, але лише протягом якоїсь частки цих взаємодій 
люди готові до спілкування з брендами. Так ось, маркетинг мікро-подій працює 
над тим, щоб в ці короткі моменти компанія була там, де користувач шукає 
інформацію, дати максимально корисну для користувача інформацію і зробити 
це швидко. 

№7. Персоналізація. Цей тренд не втрачає актуальності, скоріше - 
навпаки. А все завдяки високій якості «SaaS-рішень». 

№8. «Black Friday» і компанія. Виручка рітейлерів в «Чорну п’ятницю», 
«Кібер-понеділок» і в інші дні супер-розпродажів досягає 5-10% від продажів 4-
го кварталу. А це означає, що рівень підготовки, конкуренція і масштаб заходів 
буде посилюватися. 

№9. Нішеві проекти. Хоча онлайн-гіпермаркети разом з маркетплейсами 
і заполонили всю планету, нішеві спеціалізовані інтернет-магазини з глибокою 
експертизою і розумінням потреб клієнта стають все більш актуальними і 
затребуваними. 

№10. Платформи. Для того щоб продавати в інтернеті, не обов’язково 
створювати власний сайт, а досить знайти оптимальні платформи для реалізації 
своїх товарів - ця думка нарешті стала популярною серед виробників і оптових 
продавців. Тому настає зоряний час для маркетплейсів і шопінг-клубів [8]. 

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету в Україні перевищив 
середній показник у Європі – 58% і досягнув 2 млрд. користувань у 2016 році. 
Таке зростання зумовлене використанням нової географічної бази IP-адрес, яка 
дозволила точніше визначити кількість користувачів UA-нету. За даними 
Internet World Stats, у 2010 році Інтернетом користувалися 58% населення. Але 
надалі українські «ІТ-компанії» виявляються де-факто 
неконкурентоспроможними на світовому ринку, адже вони сплачують надто 
високі податки, наприклад, порівняно з компаніями Індії, Китаю. Українські 
урядовці чомусь завжди були та залишаються «ворожим елементом» розвитку 
української економіки. Доречно зауважити, що за даними Світової організації 
торгівлі, Україна в 2011 році стала 25-м світовим імпортером товарів з часткою 
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на глобальному ринку в 0,6% (без урахування торгівлі всередині ЄС). У першій 
тридцятці списку експортерів України, на жаль, немає. Економіка країни, яка 
більше імпортує, ніж, експортує – має проблеми з зовнішньоторговельним 
балансом, з перевитратами валюти на імпорт, ростуть боргові зобов’язання, 
такий стан не сприяє економічному росту національної економіки, яка із-за 
цього не може вважатися інноваційно-інформаційною. 

Основні узагальнення та висновки. Впровадження економічної моделі 
«мережа економіки» є центральним завданням будь-якого уряду на нинішньому 
етапі розвитку економіки України. Саме інноваційно-інформаційно-
інвестиційно інтегровані підприємницькі структури, фінансово-промислові та 
комерційно-фінансові групи є основним двигуном зростання економіки та 
розвитку країни. «Мережа бізнесу» - це розвиток інноваційно-інформаційно-
інвестиційних технологій, це підвищення рівня економічних можливостей у 
сфері промислового виробництва і торгівлі, а також у супутніх сферах 
економічної життєдіяльності. «Мережа економіки», а також інші види прояву 
електронного ведення бізнесу, уже займають «своє українське місце» в ХХІ 
столітті. Слід зазначити, що поступово ситуація зі становленням «мережі 
економіки» в Україні набуває рис «обнадійливої перспективи», але потрібно 
активізувати ділову активність у суспільстві – яка зараз тормозиться власне 
урядом його недолугими антиекономічними і антинаціональними рішеннями. 
Українська «мережа економіки» має формуватися із урахуванням існуючого 
ефективного світового досвіду – невід’ємною складовою якого на сьогоднішній 
час є  «Топ-10 глобальних світових трендів» в «е-Commerce». 

Нами сформульовано головні ознаки інноваційно-інформаційно-
інвестиційної мережі економіки, представлено принципову методологічну 
схему прогнозування нової економічної моделі мережі економічної системи у 
просторово-часовому контексті, представлено логічний ланцюг оцінки 
привабливості підприємства в умовах ринкової конкуренції з використанням 
методів ризик-менеджменту (розвиток мережі економічної діяльності 
підприємства). Наводимо також узагальнюючі та висновкові відповіді на 
питання, поставлені нами на початку.  

 По-перше, первинним є термін «економіка», тобто, цей термін є 
головним, а термін «мережа» - другорядним.  

 По-друге, сучасна економіка набуває рис економіки мережі.  
 По-третє, економіка формує мережу, а не мережа формує 

економіку.  
 По-четверте, засобом є «економіка», а не мережа, «мережа» є 

сучасною інноваційно-інформаційно-інвестиційною класифікаційною ознакою 
засобів праці.  

 По-п’яте, з цих трактувань – «мережа економіки» або «мережева 
економіка» не слід робити якоїсь особливої наукової панацеї (термін тотожний 
вживанню понять «соціалістична економіка» або «капіталістична економіка»), 
хоча для подальшого наукового уживання було б об’єктивно правильніше 
вживати термін «мережа економіки».  
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 По-шосте, ми сформулювали сім головних ознак інноваційно-
інформаційно-інвестиційної мережі економіки (ІІІЕ – інноваційно-
інформаційно-інвестиційна мережа економіки).  

 По-сьоме, нами представлено принципову методологічну схему 
прогнозування нової економічної моделі мережі економічної системи у 
просторово-часовому контексті.  

 По-восьме, сучасну систему «мережі економіки» ми пропонуємо 
наділяти певними типологічними ознаками інноваційно-інформаційно-
інвестиційної мережі економіки, а в основу побудови системи - принциповий 
методологічний алгоритм прогнозування нової моделі інноваційно-
інформаційно-інвестиційної мережі економічної системи у просторово-
часовому контексті. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ 
РИСКАМИ 

 

INNOVATIVE APPROACHES TO CREDIT RISK MANAGEMENT 
 

На сегодняшний день банковская система Республики Казахстан нуждается в поиске 
новых путей кредитования малого и среднего бизнеса для обеспечения инновационного 
развития экономики страны. Исследование современных подходов управления рисками 
способствует оптимизации бизнес процессов, а также созданию инфраструктуры 
автоматизированной информационной системы банков. Так как банковская система нашей 
страны является высокотехнологичным, он более восприимчив к изменениям  макро-  и 
микроуровня. 

От устойчивого развития банковской системы во многом зависит и успешность 
экономической деятельности предприятий и организаций, а также уверенность граждан в 
надежности и сохранности своих сбережений. Главным же риском в банковской системе 
выступает – кредитный риск. 

Ключевые слова: банковский риск, кредитный риск, управление риском, риск-
менеджмент, оценка риска, минимизация рисков. 

 

Nowadays, the banking system of the Republic of Kazakhstan needs to find new ways of 
lending to small and medium-sized business to adopt innovations in economic development of our 
country. The research in modern approaches to risk management contributes to the optimization of 
business processes, and infrastructure of the automated information system of banks. As the 
banking system of our country is a high-tech, it is more susceptible to changes in macro - and 
micro-level. 

Success of economic activities of enterprises and organizations largely depends on 
sustainable development of the banking system, as well as confidence in the reliability and the 
safety of their savings. However, the main risk in the banking system is the credit risk. 

Keywords: bank risk, credit risk, risk management, minimization of risks, risk assessment. 
 

Постановка проблемы. В yсловиях финансовой неустойчивости 
экономики первостепенное значение приобретают для коммерческих банков 
наиболее точная оценка риска и проведение эффективного риск-менеджмента. 

Цель статьи. Внедрение системы управления рисками – важно при 
осуществлении  деятельности коммерческих банков. Важным приоритетом в 
деятельности каждого коммерческого банка является получение прибыль. 
Однако, если при попытке достичь данной цели на пути банка возникают 
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риски, то это может привести к серьезным последствиям. Подвергаясь 
определенному риску банки могут оказаться в убытке, результате которого, 
пострадает не только банк, потеряв все свои финансовые ресурсы, но его 
клиенты и управляющие. Поэтому управление рисками – важная и 
неотъемлемая часть стратегии любого банка. 

Результаты исследования. В международной практике доказано, что 
отcутcтвие надлежащего эффективного менеджмента в банках, несовершенство 
внутреннего контроля и управления риcками зачаcтую приводят, как к 
возникновению кризиcов отдельных банков, так и к угрозе финансовой 
cтабильноcти банковского сектора. Такое явление можно заметить, в истории 
системных кризисов в развитых странах, таких как США, Франция, Швеция и 
Финляндия. 

К кредитному риску относится риск утраты активов, недополучения 
дохода или возникновение расходов Банка вследствие неисполнения, 
несвоевременного, либо неполного исполнения заемщиком своих обязательств 
перед Банком по кредитному инструменту, в соответствии с условиями 
кредитного договора. Управление же кредитным риском представляет собой 
организованную последовательность действий кредитных подразделений, 
разделяемых на такие этапы, как: 

1. Идентификация риска, то есть выявление факторов кредитного 
риска, его размеров и концентрации; 

2. Оценка степени риска; 
3. Выбор стратегии управления рисков, что включает в себя решение 

о принятии риска, отказе от действий, связанных с риском или снижения 
степени риска; 

4. Выбор и применение способов снижения риска; 
5. Мониторинг рисков – контроль эффективности инструментов 

управления кредитным риском и изменения степени кредитного риска. 
Банк постоянно проводит политику сдерживания концентрации рисков в 

своем кредитном портфеле, оценивая незащищенность по всем видам рисков. В 
определенных нишах рынка допускается более высокий уровень концентрации 
рисков, исходя из аргументированной уверенности на сегменте рынка. 

Важным показателем кредитного риска, связанного с определённым 
корпоративным заёмщиком, является информация о рисках и рентабельности 
отрасли, в которой он работает. Динамика развития отрасли свидетельствует о 
возможности успеха в данном бизнесе, конкуренция является ключевой 
рыночной силой, а объём продаж  и полученная прибыль непосредственным 
образом влияют на платежеспособность заёмщика. 

 Кредитный портфель банка состоит из ссуд, представляющих различные 
области. Менеджмент банка  должен оценивать, как в кредитном портфеле 
«смешаны» различные отрасли по доходности и риску, если он стремится к 
достижению оптимальной структуры портфеля по этим показателям. Для этого 
банку нужна количественная оценка доходности и рисков отраслей. Типичным 
примеров концентрации отраслевого риска могут служить многие 
американские банки, региональный характер которых заставляет их идти на 

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 2 86 



высокую концентрацию в ссудном портфеле той отрасли, которая доминирует в 
штате, где работает банк. 

Данные по динамике рисков и доходности отраслей позволяют банку 
определить наиболее эффективный выбор кредитной политики банка для 
диверсификации отраслевого риска кредитного портфеля. Установление 
лимитов по отдельным отраслям не может быть задано раз и навсегда, 
поскольку степень отраслевого риска не статична и требует постоянного 
мониторинга. 

Исследование современных приоритетных направлений банковской 
деятельности побуждает к поиску новых путей в реализации задач кредитной 
безопасности, выявлению всего ценного, что создано теоретиками и 
практиками банковского дела для успешного решения проблем управления 
кредитными рисками, а также предопределяет комплексное, системное 
использование теоретического наследия зарубежных ученых для объективного 
познания данного управленческого процесса.  

Поиск и реализация инновационных технологий управления и путей 
кредитования секторов малого и среднего бизнеса являются важнейшими 
задачами отечественной экономики, которые обеспечат ее инновационное 
развитие и повысят устойчивость к кризисным явлениям. Следовательно, 
вопрос управления кредитными рисками встает особо остро. Но управлять 
нужно сразу комплексом рисков, делая акцент именно на кредитный риск. 

Риск-менеджмент как часть стратегического управления постоянно 
находится в развитии. Традиционный подход к риск-менеджменту отличался 
фрагментарным, несистемным характером управления, эпизодическим 
воздействием, где круг интересов был четко ограничен. Это был так 
называемый пассивный тип риск-менеджмента. Сейчас в этой сфере 
преобладает новый подход, согласно которому должен иметь место 
интегрированный объединенный подход к управлению рисками, 
предполагающий непрерывный риск-менеджмент, с расширенным кругом 
управления. Это активный тип риск-менеджмента [1]. 

В рекомендациях XIX Международного банковского конгресса (МБК-
2010) «Банки: жизнь после кризиса» также отмечается необходимость 
дальнейшего развития системы внутреннего контроля и управления рисками с 
учетом международной практики, чтобы обеспечить: 

 – повышенное внимание к вопросам концентрации рисков в первую 
очередь на владельцев банка;  

– использование профессионального суждения в оценке рисков, 
адекватной оценки потерь с учетом профиля и уровня рисков, перспективного 
состояния рыночной сферы;  

– применение для этих целей современных подходов к оценке рисков, 
включая стресс-тестирования; 

 – формирование баз данных для оценки рисков с применением 
современных подходов, в том числе возможностей математической статистики 
и теории вероятностей. Одним из аналитических инструментов, призванных 
обеспечить оценку рисков, потенциальных потерь кредитной организации в 
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случае возможных спадов в экономике, является стресс-тестирование, которое 
может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое 
состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, 
которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.  

Стресс-тестирование включает в себя компоненты как количественного, 
так и качественного анализа.  

Количественный анализ направлен, прежде всего, на определение 
возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их 
влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов 
количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, 
которым могут подвергнуться кредитные организации.  

Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах стресс-
тестирования:  

1) оценка способности капитала кредитной организации компенсировать 
возможные крупные убытки;  

2) определение комплекса действий, которые должны быть предприняты 
кредитной организацией для снижения уровня рисков и сохранения капитала.[] 

В качестве рекомендаций по организации работы по стресс-тестированию 
в кредитной организации можно выделить следующее:  

1) кредитные организации должны по возможности оперативно 
проводить стресс-тестирование, чтобы в случае необходимости быстро 
принимать решения по реализации на изменившиеся рыночные условия;  

2) при проведении стресс-тестирования кредитным организациям 
необходимо учитывать портфель активов в целом, поскольку при выявлении 
рисков, присущих отдельным его элементам, могут быть ненадлежащим 
образом оценены риски, характерные для портфеля активов в целом; также 
важное значение имеет стресс-тестирование отдельных компонентов 
кредитного портфеля;  

3) проведение стресс-тестирования исключительно на основе анализа 
прошлых событий недостаточно для полной оценки рисков. Поэтому наряду с 
историческими сценариями следует разрабатывать гипотетические сценарии, 
характеризующиеся максимально возможным риском и потенциальными по- 
терями для кредитной организации;  

4) в целях идентификации сценариев в работе над стресс-тестированием 
должен участвовать широкий круг специалистов кредитной организации. Вся 
работа должна вестись под наблюдением и с прямым участием руководства 
кредитной организации;  

5) руководство кредитной организации должно уделять постоянное 
внимание актуальности стресс-тестов и контролировать процесс их уточнения и 
модификации для более полного учета текущего состояния и перспектив 
развития кредитной организации (например, в условиях выхода кредитной 
организации на новые сегменты рынка или внедрения новых банковских 
продуктов). Особое внимание должно быть уделено мерам по защите интересов 
банка в случае наступления одного из факторов, указанных как отклонение от 
нормальной ситуации. Таким образом, применение методик стресс-
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тестирования позволит банкам обеспечить качественное управление рисками, 
что позволит им успешно выполнять основные задачи и цели своей 
деятельности [2]. 

Управление рисками может помочь финансовым учреждениям 
дифференцировать себя и достичь устойчивости во времена финансовой 
турбулентности. Однако реализация этого подхода требует, чтобы управление 
рисками реализовывалось во всех частях банка, от корпоративной культуры и 
бизнес-планов до операций, финансирования, и оперативного принятия 
решений. Именно поэтому в настоящее время значительный интерес 
представляют разнообразные комплексные методики повышения 
эффективности риск-менеджмента. Одна из таких методик – система 
сбалансированных показателей (ССП). Использование ССП, интегрированной в 
систему риск-менеджмента, позволяет осуществить переход от 
функциональной модели риск-менеджмента к модели, построенной на основе 
бизнес-процессов. Это, в свою очередь, дает возможность разработать 
информационную систему управления кредитными рисками, интегрированную 
в единую систему управления банковскими рисками, что будет способствовать 
повышению качества корпоративного управления [3]. 

Таким образом, можно выявить связь между управлением рисками и 
стратегией, что стало наиболее важным аспектом эволюции интегрированной 
системы. Новая модель управления рисками включала в себя концепцию 
корпоративного риск-менеджмента и расширяла охват рисков, связанных со 
стратегией. Сегодня этот подход стал корпоративным стандартом, его 
постоянно совершенствуют и модернизируют. 

Нужно отметить, что ССП позволяет не только обеспечить 
гарантированно полный перечень выявляемых с ее помощью рисков, но и 
систематизировать, а также максимально упростить процедуру их выявления. 
ССП обеспечивает подходящую инфраструктуру для реализации риск-
менеджмента в организации, интегрированную систему сбора и обработки 
информации. Включение ССП в систему риск-менеджмента усиливает сферу 
внимания руководства к рискам, так как обеспечивается четкое и ясное 
понимание, где располагается фактор риска в системе управления 
показателями. С другой стороны, интеграция риск менеджмента и системы 
сбалансированных показателей приведет к формированию более эффективной 
ССП. Между тем, если бы риск-менеджмент был встроен в существующую 
ССП организации, было бы меньше требований к созданию новой функции 
управления рисками, так как компоненты риска были бы включены в 
ответственность каждого сотрудника [4]. 

В заключении отражается, что они имеют много сходных черт, 
позволяющих обеспечить оптимальный путь интеграции системы 
сбалансированных показателей в систему риск-менеджмента коммерческого 
банка, что позволит перейти от функциональной модели риск-менеджмента к 
модели, построенной на основе бизнес-процессов. Это, в свою очередь, даст 
возможность построить более эффективную информационную систему, которая 
обеспечит управление кредитными рисками на качественно новом уровне, что 
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особенно важно в свете принятия рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору Базеля III в сфере управления рисками. 

Кредитные риски являются наиболее частой причиной банкротств банков, 
в связи с чем, все регулирующие органы устанавливают стандарты по 
управлению кредитными рисками. Для защиты международных финансовых 
рынков ключевые стандарты прописаны также в международных соглашениях, 
которые направлены на унификацию национальных подходов к управлению 
кредитными рисками. Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, 
кредитный риск до сих пор остаётся основной причиной банковских проблем.  

Более 80%  содержания балансовых отчётов банков посвящено именно 
этому аспекту управления рисками. Помимо классического кредитования, 
возрастающая конкуренция заставляет поставщиков заключать договоры с 
отсрочкой платежа, таким образом, расширяя клиентскую базу. Торговые и 
производственные компании часто оказываются в роли кредитора, однако это 
требует дополнительных оборотных средств, что со временем может стать 
проблемой для расширения бизнеса [5]. 

Выводы и предложения. Основная задача, стоящая перед банковскими 
структурами  - минимизация кредитных рисков. Для достижения данной цели 
используется большой арсенал методов оценки кредитных рисков. Перед 
банковскими аналитиками стоит сложная задача по определению того,  какую 
методику и в какое время целесообразно применять для оценки кредитных 
рисков. Огромные неплатежи в стране, в настоящее время,  связаны с 
недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом 
банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной политике. 
При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика 
важны буквально все моменты,  иначе банк может понести огромные потери.  
Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать 
зарубежный и все возрастающий казахстанский опыт. 

Эффективное развитие экономики невозможно без развития малого и 
среднего бизнеса, чьим основным источником финансирования являются не 
крупные иностранные инвесторы, а отечественные банки. Таким образом, стоит 
уделить особое внимание состоянию внутреннего финансового сектора 
экономики и, прежде всего, кредитно-финансовым институтам и принять 
необходимые меры по его оздоровлению. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ НА 
ПОВЕДІНКУ ПЕРСОНАЛУ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА 
ВЛИЯНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE ORGANIZATION AS A 
FACTOR OF INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF THE STAFF 

 

У статті розглянута проблематика управління соціальним поведінкою з допомогою 
спеціально спроектованого іміджу організації, яка обумовлена місцем і роллю іміджу в 
складній системі соціально-управлінських характеристик, що чинять безпосередній вплив на 
соціальну поведінку співробітників підприємства і покликаних вирішувати управлінські 
завдання по перетворенню соціальних об'єктів. 

Ключові слова: організація, імідж, персонал, управлінські завдання, соціальні 
об’єкти, структурна поведінка. 

 

В статье рассмотрена проблематика управления социальным поведением с помощью 
специально спроектированного имиджа организации, которая обусловлена местом и ролью 
имиджа в сложной системе социально-управленческих характеристик, оказывающих 
непосредственное влияние на социальное поведение сотрудников предприятия и призванных 
решать управленческие задачи по преобразованию социальных объектов. 

Ключевые слова: организация, имидж, персонал, управленческие задачи, социальные 
объекты, структурная поведение. 

 

The article considers the problems of management of social behavior using specially 
designed image of the organization to the place and role of the image in the complex system of 
social and managerial characteristics that have a direct impact on the social behavior of the 
employees of the enterprise and designed to solve management tasks in the transformation of social 
objects. 

Key words: organization image, staff, management problems, social infrastructure, 
structural behavior. 
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Постановка проблеми. Управління швидко мінливими соціальними 
процесами у сфері економіки, політики, виробництва і духовного життя 
суспільства - така основна проблема, з якою зіткнулася сучасна Україна. 
Успішне, ефективне управління сучасними організаціями вимагає знання і 
розвитку теорії, проведення досліджень. 

Перетворення українського суспільства, обумовлює пошук нових 
підходів до системи управління сучасними організаціями. Ця обставина 
визначає сучасну концепцію управління з такими явищами, як збагачення 
праці, зацікавленість в самому процесі праці, де управління соціальною 
поведінкою працівників стає одним з основних чинників ефективної роботи 
підприємства. З метою управління соціальною поведінкою суб'єктами, 
використовується   максимум   засобів   для   дії на свідомість та підсвідомість 
індивіда.  

Імідж організації є такою підготовкою свідомості до конкретних дій, 
виконувати які спонукають зовнішні стимули і внутрішні психологічні процеси. 
Імідж містить інформацію про сприятливі соціальні наслідки для індивіда або 
організації, які можуть настати в результаті вчинення певної моделі соціальної 
поведінки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Всю літературу, яка 
висвітлює проблеми поняття іміджу, можна розділити на кілька груп.  

До першої групи можна віднести публікації, в яких автори зводять імідж 
до опису стратегії поведінки людини з виробленням певних відповідних 
рекомендацій. Інша група авторів у своїх роботах рекламує і коментує якісь 
універсально ефективні прийоми побудови особистісного іміджу. Найбільш 
відомі в такій групі публікацій роботи Д. Карнегі, А. Піза, С.В. Лазарєва. 

До окремої групи можна віднести публікації, вивчають стиль керівництва 
і іміджі керівників виробництва. Інша група робіт орієнтована на окремі 
сторони буття іміджу. Багато положень, розроблені вченими відносно іміджу, 
становлять практичний інтерес тільки в області формування споживчої 
поведінки допомогою маркетингових комунікацій. В Україні роботами, тісно 
пов'язаними з проблемою створення іміджу з допомогою засобів реклами з 
метою впливу на споживчі переваги, є публікації Добробабенко Н.З., Гольмана 
І. А., Гуревича П. С., Почепцова Р. Р. та ін. 

Проблемам соціального управління присвячений величезний пласт 
наукових робіт. Характерним для таких публікацій є опис теорії соціального 
управління, визначення категорії соціального управління, його суб'єкта і 
об'єкта, функцій, а також розгляд процесу прийняття управлінського рішення, 
стилів керівництва. 

В окрему групу можна виділити публікації, що досліджують проблеми 
управління в трудових колективах, організаційними відносинами. У цих 
роботах вивчається проблематика управління соціальними організаціями, 
проблема іміджу зачіпається в аспекті вивчення іміджу керівника організації і 
як проблема управління іміджем організації. 

З наведеного аналізу джерел можна зробити висновок про те, що 
проблема створення і підтримки іміджу організації з допомогою засобів 
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реклами і технологій паблік рілейшнз, фірмового стилю широко 
представлена.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В 
управлінні досить повно і систематично вивчена проблема управління 
соціальним поведінкою персоналу. Однак, на сьогоднішній день недостатньо 
спеціальних праць вітчизняних дослідників, які розглядають проблему 
управління соціальною поведінкою з допомогою такого потужного 
регулятора як імідж організації. Цим пояснюється необхідність подальшої 
розробки даної проблематики. 

Серед факторів, що роблять вплив на соціальну поведінку, 
організаційний імідж є потужним соціально-управлінським аргументом, 
використовуваним індивідом або групою індивідів для прийняття певної 
моделі соціальної поведінки.[2] 

Вплив організаційного іміджу здійснюється за двома основними 
напрямами: безпосередньо на індивіда і на громадську думку. При цьому 
імідж організації не тільки сам надає вплив на соціальну поведінку 
персоналу, але і суспільство впливає на його зміст. 

Ціль статті. Сформульований підхід до вивчення проблеми формування 
іміджу дозволяє, спираючись на процеси, що відбуваються в суспільстві, 
підвищити ефективність соціальних комунікацій керуючого суб'єкта, вивчити 
їх орієнтованість на об'єкт управління. Тобто, допомагає привести у 
відповідність з нормами поведінки, цінностями, прийнятими в суспільстві, 
системою соціальних статусів і соціальних ролей, менталітетом, 
стереотипами індивідів і груп індивідів програму управління соціальною 
поведінкою, в якій, повинні ефективно поєднуватися різні способи впливу на 
поведінку працівників для досягнення поставлених цілей соціального 
управління, ефективного і гармонійного розвитку об'єкта управління. 

Імідж є емоційною оцінкою вчинення певної моделі соціальної 
поведінки, є підтвердженням правильності зробленого вибору, викликає 
почуття досягнення поставленої мети, позбавляючи людину від тривоги. 
Організаційний імідж є чинником мотивації соціальної поведінки, так як дає 
працівникові даного підприємства усвідомлення престижності та соціальної 
вигоди здійснення даної моделі соціального поведінки.[4] 

Результати дослідження. Вплив організаційного іміджу на соціальну 
поведінку здійснюється паралельно і на соціальному рівні. Формуючи 
сприятливе громадську думку щодо організації, імідж через інститут 
соціального контролю впливає на індивіда, на його соціальну поведінку. На 
цьому рівні впливу імідж є символом приналежності, тобто дає можливість 
людині завдяки вчиненню певної моделі поведінки підтвердити свою 
приналежність до певної соціальної групи або співвіднести себе з референтною 
групою. При цьому людина вибирає ту модель поведінки, імідж якої гарантує 
відповідність його соціальним статусом. У той же час утримання іміджу 
обумовлено суспільством. Якщо створений образ не буде відповідати нормам 
поведінки, цінностей, прийнятих у суспільстві, якщо в цьому образі буде 
невідповідність системі соціальних статусів і соціальних ролей цільової 
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аудиторії, якщо він буде дуже сильно відрізнятися від уявлень окремого 
індивіда про соціальний успіх, його очікуванням, то такий імідж приречений на 
провал. 

Виходячи з того, що на процес прийняття поведінкового рішення 
впливають зовнішні фактори (середовище) і індивідуальні особливості людини, 
логічніше припустити, що цілеспрямований вплив на людину (з метою впливу 
на його поведінкове рішення) можна розділити на два основних напрямки. 

1. Вивчення і формування громадської думки (впливу на середовище). 
Вплив суспільства на індивіда постійно і не піддається штучному управління і 
маніпулювання. Агенти та інститути соціалізації навчають людини культурним 
нормам і зразкам поведінки і контролюють те, наскільки міцно, глибоко і 
правильно засвоєні соціальні норми і ролі. Головна функція соціального 
управління - соціальний контроль здійснюється колективом, носить суспільний 
характер. Він виступає засобом соціальної регуляції поведінки людей. Одним з 
видів соціального контролю є громадська думка. Імідж, як позитивна оцінка, 
ставлення до об'єкта або явища, є підкріпленням зовнішніх стимулів, що 
спонукають до дії. Ступінь підкріплення в результаті вчиненого соціальної дії 
визначає можливість і бажання індивіда діяти подібним чином і надалі.У 
процесі впливу на соціальну поведінку індивідів велику роль відіграє з'ясування 
взаємозв'язку і взаємозумовленості громадської думки і таких соціально-
психологічних утворень, як суспільний настрій, плітки, чутки, соціальний 
стереотип. Вони, будучи проявом масового свідомості, взаємопов'язані та 
взаємообумовлені, але за своїм змістом, характером, спрямованістю та 
суспільної значущості істотно відрізняються один від одного. 

2. Вплив безпосередньо на самого індивіда, зміна його мотивації, 
відносин, суджень і, в кінцевому рахунку, поведінки. У процесі впливу 
зовнішніх стимулів, що виходять з офіційних і неофіційних джерел інформації в 
сукупності з індивідуальними та психологічними особливостями індивідів, 
впливом середовища і громадської думки, створюється певний образ об'єкта або 
явища. В результаті виникає ряд уявлень, думок, настроїв, оцінок щодо цього 
явища серед великої кількості людей, що впливає і визначає вибір соціальної дії 
індивідів і груп індивідів. Тобто, імідж допомагає у виборі поведінкового 
рішення через складну систему мотивацій і стимулів, а так само через інститут 
соціального контролю. При цьому викликає у суб'єктів почуття успішної 
адаптації, досягнутої мети, позбавлення від тривоги. Головним аспектом впливу 
в двох напрямках на соціальну поведінку індивіда чи групи індивідів є 
досягнення узгодженості в роботі всіх ланок, тобто координація процесу 
впливу. Інакше процес управління буде носити дискретний характер, який може 
ускладнити досягнення поставлених цілей соціального управління.Отже, імідж є 
невід'ємною частиною прийняття рішення про вчинення певної моделі 
соціальної поведінки.[1]  

Отже, через формування і підтримка сприятливого іміджу організації 
можливо впливати на соціальну поведінку працівника або групи працівників, 
при цьому необхідно враховувати ірраціональні та соціальні фактори, що 
впливають на соціальну поведінку. Вплив іміджу на соціальну поведінку 
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здійснюється посредствам основних функцій соціального управління: 
мотивація, контроль, цілепокладання, планування, адміністрування. 

Виходячи з вищевикладеного, автором було зроблено припущення про те, 
що формування організаційного іміджу повинно здійснюватися паралельно за 
двома основними напрямками: безпосередній вплив на індивіда (через зміни 
його мотивації, думок, відносин і зрештою поведінки) і формування громадської 
думки. Це припущення було підтверджено проведеним емпіричним 
дослідженням, метою якого було вивчення ефективності побудови іміджу 
комбінату, його впливу на соціальну поведінку працівників комбінату.  

Ефективність іміджу організації визначається узагальненими критеріями, 
які проявляються на рівні будь-якої організації, незалежно від її специфіки, а 
також особливими критеріями, підставами для яких є унікальність, специфіка 
організації. Виділимо деякі узагальнені критерії, які вказують на привабливість 
іміджу організації:  

- позитивні оцінки діяльності організації, отримані від вищестоящих 
керівників або власників, споживачів, партнерів, сторонніх підприємств і 
організацій, безпосередньо не пов'язаних з даною організацією, а також від 
персоналу самої організації;  

- конкурентоспроможність організації завдяки високій якості продукції, 
товару або послуг, збереження контингенту споживачів та персоналу 
організації;  

- авторитет організації, що виявляється в довірі до неї, компліментарність 
споживачів і партнерів, впізнавання організації різними соціальними групами, 
зокрема і тими, які не входять до числа її споживачів;  

- позитивні оцінки діяльності організації засобами масової інформації, що 
багато в чому досягається демонстрацією визнання соціально схвалюваних 
норм діяльності: благодійність, допомога культури, освіти, дитинства тощо;  

- розвиток професійної компетентності персоналу організації, 
забезпечення його психологічної готовності до діяльності, до змін;  

- такі аспекти організаційної культури персоналу, як високий рівень 
організації та самоорганізації, здатність співробітників продуктивно 
виконувати професійні функції, низька залежність від зовнішніх факторів. [5] 

Імідж організації може бути як негативним, так і позитивним. Негативний 
імідж проявляється в недовірі людей до організації та її репутації. Як правило, 
негативний образ значно збільшує витрати компанії, а позитивний - економить 
її ресурси. 

Розглянуті основні характеристики організації, структурні моделі, 
загальні підходи зумовлюють необхідність сконцентруватися на основних 
загальних рекомендаціях, що дозволяють посилити позитивні характеристики 
іміджу. Ці рекомендації є результатом аналізу і узагальнень спеціальних 
досліджень з проблеми іміджу організації. За своїм змістом вони виступають 
умовами і факторами ефективності 

Результатами дослідження було підтверджено правильність твердження 
про те, що за допомогою спеціально спроектованих і цілеспрямовано 
впроваджується іміджу організації можна впливати на соціальну поведінку 
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співробітників через систему мотивації до дій. Так само було підтверджено 
припущення про те, що цілеспрямоване формування громадської думки може 
вплинути на соціальну поведінку співробітників, що робить можливим 
досягнення цілей трансформації соціального об'єкта через формування 
сприятливого іміджу організації. 

Отже, організаційний імідж, є невід'ємною частиною соціального 
управління і головним засобом управління соціальними поведінкою працівників 
підприємства. Таке твердження обґрунтоване тим, що організаційний імідж бере 
участь у здійсненні основних функцій соціального управління. 

Висновки. Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
1. Спеціально сформований імідж організації є одним з найбільш 

потужних соціально-управлінських аргументів, які мають вплив на соціальну 
поведінку працівників підприємства. 

2. Визначальну роль у процесі прийняття рішення щодо певної моделі 
соціальної поведінки співробітників грає спеціально сформований імідж 
організації. 

3. Вплив організаційного іміджу на соціальну поведінку персоналу 
здійснюється за двома напрямами: безпосередній вплив на індивіда і через 
формування громадської думки. 

4. Формування і впровадження іміджу організації - це сукупність всіх 
комунікацій, що виходять від підприємства і його керівництва. Причому, такі 
комунікації мають бути спрямовані, як безпосередньо на працівників 
підприємства, так і на формування громадської думки про підприємство. 

В результаті проведеного дослідження було доведено, що імідж 
організації є інструментом дії на соціальну поведінку. Це дозволило  
продемонструвати  багатоаспектний  характер цієї проблеми, виявити головні 
елементи процесу управління соціальною поведінкою, обґрунтувати можливості 
соціально-управлінського підходу до іміджу організації.  

Сформульований підхід до вивчення проблеми формування іміджу 
дозволяє, спираючись на процеси, що відбуваються в суспільстві, підвищити 
ефективність соціальних комунікацій керуючого суб'єкту, вивчити їх 
орієнтованість на об'єкт управління. Тобто, допомагає привести у 
відповідність з нормами поведінки, цінностями, прийнятими в суспільстві, 
системою соціальних статусів і соціальних ролей, менталітетом, 
стереотипами індивідів і груп індивідів програму управління соціальною 
поведінкою.  
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Внешнеэкономичсекая деятельность: проблемы и 
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика. 
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Проблемы и перспективы развития финансовой системы. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. 
Vienna 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Управление экономическими системами.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Налоговая система: социально-экономический аспект. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o., 
Lodz, Poland 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие регионов. 
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 
Bulgaria 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

Экономика природопользования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Декабря 2017 Январь 2018 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Инновационные процессы в образовании. 
AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Стратегии развития науки, образования и производства. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Государственная политика в сфере образования. 
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы 
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España 

28 Февраля 2017 Март 2017 

Современные технологии в педагогической науке. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Психолого-педагогические особенности интелектуального 
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Теория и методика дополнительного образования. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Методология, теория и практика преподавания иностранных 
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France 

28 Июня 2017 Июль 2017 

Актуальные вопросы социальной педагогики. 
CARICOM, BARBADOS 

28 Июля 2017 Август 2017 

Образование и воспитание: методология и практика.  
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 

28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni 
Magi, Roma, Italy 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Проблемы и тенденции развития школьного образования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Политико-правовые и административные проблемы развития 
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Января 2017 Февраль 2017 

Судебная система на современном этапе развития. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Февраля 2017 Март 2017 

Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный 
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Конституционное право: проблемы и перспективы развития. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Основные направления развития современной 
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Корпоративное право: вопросы теории и практики. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Июня 2017 Июль 2017 

Социальное законодательство в условиях глобализации.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Июля 2017 Август 2017 

Гражданское право и гражданский процесс: тенденции 
развития. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Право и Интернет.  Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Уголовное право, криминалистика и криминология: 
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS, 
Namur, Belgique 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Нотариальное право: теория и практика. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Полиция как институт общества. 
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 28 Декабря 2017 Январь 2018 
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Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 
Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Международном еминаре-стажировке: 

«Наука и образование: европейский опыт» 
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 

Публикация статьи в сборнике статей 
или научном журнале 

36 ч 72 ч 108 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке: 

«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт» 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) 

 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 
 

Руководитель программы:  
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland), 

Dr.hab., MBA, 
Walery Okulicz-Kozaryn 

 
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия 

проводятся на русском языке. 
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом, 

Профи.  
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных 

образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является 
эффективным инструментом роста педагогического мастерства. 

 

Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа. 
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном 

семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение 
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации, 
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении 
программы повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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