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ABSTRACT 

General and specific features of the health and quality of life of older people in different societies and coun-

tries are studied. The issues of communication and relations of people of different generations to the elderly in 

families, labor collectives, society, improving the efficiency of returns from each member of society are discussed. 

Keywords: human capital, society, communication, intergenerational relations and conflicts in the family, 

collective, and society. 

 

Introducnion. Today, the economically devel-

oped countries of the world are characterized by pro-

cesses of increasing the average life expectancy and the 

share of the elderly population. The United Nations 

(UN) has proclaimed the concept of creating a "society 

for all ages". The exclusion of older people from the 

productive life of society exacerbates the problems of 

social inequality and conflicts between and within age 

groups, as well as the inefficient use of human and in-

tellectual capital, which is extremely important at the 

present stage of development. In S.I. Ozhegov's dic-

tionary the terms inherent in the phenomenon of old age 

mean "old" - "beginning to age"; "old age" - "the period 

of life after maturity, in which the body weakens"; 

"old" - "reached old age". All these words testify to the 

fact that our subconscious is clearly fixed norm, and 

people approximately know what a person looks like in 

old age or old age. Each human age forms a specific 

community, a social group.  

Study of the specifics of the functioning of these 

groups - the tasks of social psychology, as well as the 

psychology of childhood, youth, young, middle, older 

and senile age. Older persons are worked with by social 

politicians, sociologists, age and social psychologists, 

social workers and social pedagogues. Today, the 

world's senility problem is studied in three main as-

pects: demographic and economic research; medical 

peculiarities of senility and study of longevity; social 

protection of the elderly and old people in the range of 

research from social security to occupational therapy. 

A separate direction of the research is the life activity 

of people with disabilities, the number of who in the 

Russian Federation is only according to the official sta-

tistics of about 12 million people. These categories of 

the population are not able to compete successfully 

with able-bodied people for their "place in the sun" in a 

market economy, and the state is not yet able to ensure 

that each individual fully complies with the constitu-

tional rights of man and citizen. Systematic studies of 

the problems of aging, the creation for each person of 

his or her internal readiness to complete their own des-

tiny at the earliest and later stages of life in the state are 

extremely important, especially for those who in a mo-

ment become incapable of work as a result of occupa-

tional diseases, military actions, emergencies and acci-

dents of different nature, life troubles or specifics of the 

genetics of individuals, as well as the onset of senility.  

1. Senior Person in the System "Person – Fam-

ily – Society". Prospects of human development in the 

range of "childhood - old age" at any stage are associ-

ated with the success of overcoming a crisis of con-

sciousness or behavior, the strength of the spirit, the 

consciousness of the choice of life position, adequate 

assessment of one's own position, the level of ability to 

work. And the personal work of each person in this di-

rection should begin in advance, taking into account so-

cial patterns, communication, interaction, labor activity 

and patterns of behavior, manifested through the activ-

ity and interaction of people endowed with conscious-

ness, will and conscience. It is necessary to systemati-

cally train a large number of specialists to work with 

disabled and elderly people today. Knowledge of char-

acteristics, regularities, motivating forces, mecha-

nisms, personal specifics of mental aging of older peo-

ple is already necessary today both to create optimal 

living conditions for people of different ages and to pro-

vide them with effective social and psychological assis-

tance. The problem of social psychology and gerontol-

ogy was studied by J. Hall, R. Havigherst, R. Albrecht, 

I. Mechnikov, A. Bogomolets, Z. Frenkel, M. Alexan-

drova, etc. Their scientific works allowed them to ap-

proach the solution of the vital problems of the aging 

society [1-35]. 

The content of "groups of the elderly" as a set of 

heterogeneous subgroups includes research on: the 

mental state (social character, morals, customs, tradi-

tions, and tastes, religious and ethnic peculiarities); the 

emotional sphere (needs, moods, interests of the indi-

vidual). The processes of aging, researched in psycho-

logical and sociological directions, reflect the follow-

ing regularities: in the life of any person there comes a 

slowdown of the processes of life activity according to 

the genetic program of functioning of his internal or-

gans, adequate provision and development of a person; 

later a person goes to the stage of regression, taking into 

account his uniqueness and intellect. Psychological as-

pect of aging is studied with reference to the change of 
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characteristics, dynamics of creative productivity of a 

person. Mental changes inherent in human aging are as-

sociated with evolutionary processes and changes in the 

central nervous system, activities and behavior in rela-

tion to social, cultural and other environments. The so-

lution to the nature-education dilemma, which encom-

passes the study of people's psychological processes at 

any age, requires a certain approach to the individual in 

the social environment, since the activity and behavior 

of any individual at any given time is largely deter-

mined by his or her social environment. 

Studies in the United States have shown that trans-

formations in education, education, and social well-be-

ing, as well as life experiences (cohort effect), particu-

larly affect intellectual change. Scientists have a num-

ber of perspectives on the resilience and variability of 

intelligence in life. One part of psychologists proves 

that there are no age differences in intellectual compe-

tence, and only reduced motivation prevents the normal 

manifestation of intelligence in old people. The facts 

revealed by them testify to the dialectics of the unity of 

regression and progress changes, in the character of in-

tellectual activity and contradictions, in powerful com-

pensatory mechanisms of intellectual restructuring for 

the manifestation of adaptation effects. 

The nature of a person's social interactions is re-

flected in the functional level of his or her information 

and cognitive abilities: attention; feeling, perception; 

thinking (figurative, deductive, hypothetical, abstract); 

use of language in speech, reading, writing, linguistics, 

creativity; learning and learning (mechanical memori-

zation, spatial, cognitive, or verbal learning); memory 

with the processes of coding-decoding, storage, re-

membrance, recognition, and forgetting. 

The following facts are scientifically substantiated 

and proved: a) mental aging of a person's personality is 

the more harmonious, the healthier its physical health, 

the more favorable social conditions, the system of 

value orientations, life experience, past professional ac-

tivity, a complex of socio-cultural, ethical and sexual 

factors; b) successful adaptation to the loss of social po-

sition in old age contributes to: emotional stability, in-

herent in a middle-aged person, as well as satisfaction, 

allowing you to do what you love. Only a comprehen-

sive analysis of the entire period of a person's life al-

lows us to identify prospects for studying and under-

standing the process of aging of the personality of the 

elderly, to mitigate the threats and risks of their lives. 

The life of a person from birth to biological refusal 

causes curiosity of many people who have their own 

personal experience of growing up and aging. Here are 

some historical data. 

In primitive society, people only lived to the age 

of 25. Man always dreamed not only of immortality and 

longevity, but also of "elixir of eternal youth", getting 

rid of senile infirmity, illnesses and suffering. A strong 

desire for a long and active life prevailed in the dreams 

of people of all ages, times and peoples. People tried to 

find these "sources" in distant countries, chemical ex-

periments, temptations of "knowledge" prolonging life.  

70-80-year-old people were considered "wise 

men". The dream of prolonging human life and immor-

tality was born with the awareness of its value, the dif-

ference from the life of animals in the early stages of 

anthroposociogenesis, along with the appearance of ev-

idence of the origin of art and religion. 

Growing up has usually been and still is perceived 

as something attractive, but aging, on the contrary, has 

traditionally been negative. Each of the pre-existing so-

cieties has been exalted by the power and fertility 

closely linked to youth and beauty, fearing "worn-out 

infertility and decrepitude that come with old age".  

According to the majority of contemporary re-

searchers, these attitudes are underlined by pessimism 

and hostility towards ageing: youth is always and eve-

rywhere preferable to old age; old people have regretted 

and regret youth and young people are afraid of old age. 

A negative view of ageing is linked to a discrimi-

natory model that views ageing as a process of destruc-

tion or decline in physical and mental health, intellec-

tual capacity and social relationships. According to 

Western thinking, the old age is "evil, decrepitude," a 

physical or moral defect, and a grim time of preparation 

for death (its perception with even more sympathy than 

that of old age itself, as meaning liberation from the 

perishable shell and burdens of mortality). The Chris-

tian tradition tries to reconcile its followers with the 

idea of death, of preparing for it, of moving to the "door 

to eternal life". An alternative to the discriminatory 

model is the model of personal growth, focused on the 

potential benefits of late maturity or old age, as well as 

old age as a polysemantic, multi-digit category. Hu-

manity at different stages of its development tried to 

comprehend the phenomenon: a) birth and death, loss 

and discovery; b) flesh shrinkage and blossoming of 

spirit; c) beginning and end of life, imprinted in human 

development. However, this was often done from a po-

lar position. The main conclusion in this process of self-

observation and self-identification of a person is the 

following: old age is natural; it is a reward for a 

properly lived life, an alternative to the unnatural death 

of young people who have not reached old age. Culture 

in different forms and manifestations softens and some-

times removes the natural factor of old age. Genuine 

culture is indifferent to age. The more the gap between 

youth and old age is felt in society, the worse the situa-

tion with its culture is. This problem became extremely 

acute in the 20th century, when, along with two world 

wars, the category of old age caused modification, co-

evolution and transformation: social institutions (state, 

family, religion, morality, morality); priority of values, 

forms and a number of categories such as "pension", 

"veterans", "old people's homes", "deserved rest". 

The current situation with old people in the West 

reflects the uncertainty and ambiguity of human exist-

ence much more fully than with other ages of life. As 

they continue to live, older people feel that they no 

longer belong to society, and they are prohibited from 

engaging in activities, activities and entertainment of 

young people. In everyday life, polar definitions re-

flecting the state of morality, education and upbringing 

of people in modern society are widely used. These are 

"youth and old age", "prosperity and poverty", "health 

and disease" and "success and crisis". From now on, the 
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elderly have only one tough role to play - constant wis-

dom without the right to make mistakes. The old man 

must be a "saint". Sentenced to esteem or deep disgust, 

older persons and old people have no right to make mis-

takes: "They have a lot of experience, but they can no 

longer succumb to the slightest motives of the flesh, 

they are so weak and useless that they must be perfect. 

Otherwise, they will seem disgusting. From ancient 

times until the Renaissance, communities developed, 

recognizing only physical strength and physical energy. 

In this sense, living conditions were unfavorable to the 

old age from the very beginning of history, although 

there were some variations that contributed to the local 

and temporary improvement or deterioration of the sit-

uation of older people. Any search for the evolution of 

the situation for older people from Ancient Egypt to the 

Renaissance is futile and in vain. The conditions of old 

age were determined by a number of factors that did not 

necessarily develop evenly (improvement of some as-

pects of life could be accompanied by deterioration of 

other parties). 

Let us briefly consider the specifics of the differ-

ence between gerontophilia and gerontophobia. An im-

portant feature of the formation of any society is the 

care for the elderly, the guardians of the social and psy-

chological experience of the collective, the sources of 

wisdom. The research of the surviving Mesolithic and 

Neolithic burials testifies to the early age of death, es-

pecially for women. At that time, the elderly people 

were considered to be people in the age of 30-50 years; 

the conditional life expectancy of a generation was 20-

25 years. At the dawn of civilization and the early 

stages of human development, the central figure was a 

mature man. With the onset of old age, when the forces 

had already refused the helpless old man, and 

knowledge and skills became useless, his fellow tribes-

men left him at the mercy of fate. Primordial societies 

were communities without old people, the living condi-

tions of old people depended heavily on the social 

sphere. 

In traditional societies, the elders served as the 

guardians and transmitters of the traditions of the tribe. 

Gradually there was a separation of functions: some el-

ders embodied the cult of ancestors, others (priests) - 

the cult of gods. The formalization of patriarchal rela-

tions in the West led to the sacralization of the person-

ality of the elderly and the development of the cult of 

the old leader. He received special development in the 

Jewish-Christian religion, in which the biblical proph-

ets and apostles personify public wisdom. In the Ortho-

dox-Christian tradition, God also appears as a wise old 

man. In east philosophical-ethical systems, first of all, 

in Ancient China, elderly people and old age were es-

pecially revered. The age of 60-70 years was consid-

ered "desirable". So, Confucius in 70 years followed 

the desires of the heart and did not overstep the meas-

ure. The attitude of the Chinese is based on respect for 

old age and old people. This eastern gerontology 

(gerontos - the old man, phileo - love) had deep social 

roots. Stability of social and political structure of the 

society was associated with viciousness and stability of 

the human body and gaining wisdom in old age. Social 

patterns in East Asia are generally Confucian values. 

However, in the middle of the 20th century, social and 

economic transformations began in Japan, South Korea 

and Hong Kong, which served as models for develop-

ing and developed countries and led to the transfor-

mation of social patterns. In the usual slang, old people 

are figuratively referred to as "silver heads" (respectful 

recognition of the grey head as a sign of completed life 

or award). However, this grey hair instead of achieving 

it really means in the consciousness of the society the 

process of change in attitudes towards the elderly, de-

terioration of their position in the society. For East 

Asian people with recognized respect for seniority and 

family and community values, the emergence of signs 

of social deterioration in attitudes towards the elderly 

and old people has been particularly devastating. The 

combination of life expectancy and rapid social and 

economic transformation has led to both an increase in 

the proportion of the older population, which is pre-

dominantly female, and to social neglect of the older 

population. Changes in economic life and family struc-

ture deprived older women of their normal resources 

and prestige in the 70-80s. They had to adapt to new 

living conditions. Grandmothers no longer expect their 

married sons to pay their salaries as a contribution to 

the family fund, and their daughters-in-law to provide 

daily assistance to their physical and emotional needs. 

Older women face the prospect of living alone without 

a home, as adult sons leave home, and these women 

"often move from place to place" to the homes of their 

married sons. 

Already in the age of antiquity, old age needed 

moral justification. This formed a polarized mentality 

in the public consciousness - gerontophobia (gerontos - 

the old man, phobos - fear), fear of old people and old 

age. Hostile feelings of old age, fear of old age came 

from the distant past, when the old man had no place in 

the community, tribe, and he was thrown away by his 

own children without any protest, neither they nor their 

community. Many peoples had a custom of killing old 

people. This custom is conditioned by the low level of 

productive forces, which made old people a burden in 

the eyes of society, social and class contradictions, en-

shrined in the cultural and psychological traditions of 

ethnic groups. Negative attitudes towards the old peo-

ple, which arose at the early stages of the progress of 

society in the conditions of poor existence, remain to a 

certain extent in the Western consciousness; have a sig-

nificant impact on the motives of behavior, well-being 

and even the state of health of elderly people who con-

sider themselves superfluous in society. This makes it 

necessary to criticize gerontophobic attitudes. From the 

humanistic position it is important to recognize the so-

cial value of the elderly as bearers of traditions, cultural 

heritage of nations, to promote modern scientific 

knowledge about the psychological content and beauty 

of the late years of life, ways of "safe" aging. Opposite 

points of view on the image of the old man are soci-

ocultural phenomena with roots in the real contradic-

tions of society. Gerontophobic attitudes need to be 

fully criticized because of their preservation at the level 

of everyday consciousness. The increase in public opin-

ion of the "value" of youth in Western culture has led 

to the evolution of ideas about old age. The word "old 
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age" fell out of the ordinary language, and the "old 

man" cut the rumor, gaining a contemptuous or patron-

izing shade. 

In Christian culture, the image of old age since an-

tiquity had contradictory approaches to life, the bound-

aries of its age among different ethnic groups due to 

their historical fate, mentality and national character. 

The influence of morality, religious and legal norms 

prevailing in the society was taken into account, which 

was approved by the majority of the population. These 

circumstances were fixed in the everyday life of people, 

and then in traditional behavior, stereotypes of con-

sciousness, fixed attitudes, socio-cultural ideas. Re-

searches of scientists of the beginning of the XX cen-

tury revealed the following features: 

The attitude towards old age is not the same; it de-

pends on the mass of factors. The most important fac-

tors are the abundance, wealth, and lack of food for all 

members of society; the availability or absence of liv-

ing space and habitat associated with the notion of nec-

essary comfort and wealth for older age groups; and the 

need or not to translate cultural norms from older to 

younger generations. 

In many religions the common moral practice of 

the ethnic group became a certain religious norm of the 

attitude to old age. In the sacred books (Vedas, the Bi-

ble, the Koran, the doctrine of Confucius, the Torah) 

different approaches to the phenomenon of old age, 

caused by the specifics of the development of ethnic 

groups in the regions of the world in the periods of the 

emergence of world and national religions, which have 

become for many centuries a specific moral criterion 

for the attitude to the elders. Longevity in the Christian 

religion is considered dual: as a special gift coming 

from God, which is given only to the righteous (the Old 

Testament says: Noah lived 500 years before the flood 

and 300 years after it), as punishment for sins (an old 

sinner prays to God for death, but is doomed to lead a 

frozen earthly existence). At the same time, Christian-

ity, as well as the moral norms of Taoism, Confucian-

ism and Islam, has always been respectful of old age. 

Accordingly, with its dogmas, Christianity prepared be-

lievers for death, promising them not only the afterlife, 

but also a meeting in heaven with all relatives and 

friends, which facilitated the transition from life to 

death. This fact is noted by all physicians of the world: 

that true believers in God, regardless of religion, die 

quietly and with dignity in the hope of a new eternal 

life. In Christian culture the image of old age is condi-

tioned by multifunctional orientation of spirit, soul, and 

flesh and own will of a man. For approaching the God 

it is necessary to make efforts, and old age - favorable 

age: temptations of flesh connected with a food, sexual 

instinct, to an old age are weakened that creates natural 

preconditions for enlightenment. Especially the essence 

of the attitude to old age is clearly seen in old age, 

which is the highest level of spiritual perfection on the 

way to immortality and likening to God, the redemption 

of sin of mankind. The Christian image of old age and 

its most vivid manifestation is holy old age, as the real-

ization of what is hidden in every soul, the inner rejec-

tion of physical old age and death, spiritual immunity 

to them. 

2. The Relationships in the System "Family – 

Senior". In foreign studies, the problem of people's re-

lationships in the family manifested itself mainly in two 

aspects: mutual dependence in the conditions of urban-

ization and industrialization, competent functioning of 

the elderly, successful presentation of their social roles, 

the ability to adapt to changes in the environment and a 

sense of personal control over the situation. In tradi-

tional societies, work and the organizational structure 

of the family were closely intertwined, allowing older 

persons to participate in the family division of labor un-

til they were old enough to ensure their authority and 

personal autonomy. Later on, the specialization of eco-

nomic functions in the age group was strengthened; the 

displacement of older persons from the labor market 

through official retirement led to the severance of their 

ties with the younger generation. 

Now young people are able to support themselves 

financially, and the older generation receives a pension 

and other types of social assistance. The material mu-

tual independence of the generations leads to the break-

up of family solidarity. The young generation does not 

need the support of old people who leave their families 

and do not play the role of grandparents. The family 

breaks up: life in the "I" has become more important 

than life in the "We". Whereas young people used to be 

intimately involved in helping older people with much 

closer contact, not only with their weaknesses and ill-

nesses, but also with their wealth of experience and 

sense of power, now generations live much more iso-

lated lives. In addition to physical and spiritual aliena-

tion, social exclusion has also been added. The younger 

generation is being replaced by pension institutions and 

institutions instead of people. Meanwhile, the ideal of 

the existence of the elderly is to maintain close social 

ties with a sufficiently high level of independence, ra-

tional combination of family care and personal auton-

omy. Older person’s value privacy and independence, 

preferring the forms of living that they find most useful 

in maintaining favorable family relationships, defined 

as "proximity at a distance" with sufficient cohesion, 

understanding, consent and good spirits between com-

munication partners. 

Research in the 1970s and 1980s showed that so-

cial contact with friends or neighbors has a greater im-

pact on well-being than contact with children or rela-

tives; friendships in old age reduce loneliness, self-es-

teem, and self-esteem, while family relationships are 

often conflicting and can become a source of dissatis-

faction and even depression; friendships and contacts 

with neighbors continue to play an important role, but 

change, become less frequent and less frequent; and 

They are encouraged to attend a variety of clubs based 

on shared activities and close interests, restoring auton-

omy and independence, compensating for reduced per-

sonal capacity and loneliness; in hardship and adver-

sity, the family remains the main refuge for each indi-

vidual, including the elderly. The scope of the family's 

life in meeting the specific needs of its members is re-

ferred to as the function of the family. The performance 

of family functions is a priority for both family mem-

bers and society. Over time, the family's functions have 
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changed according to social conditions, with some dis-

appearing and others changing, with increased toler-

ance for violations of norms of behavior in the field of 

marriage and family relations, divorce, etc. Recently, 

some new functions of the family, such as recreational, 

psychotherapeutic, have been singled out. Marriage is 

increasingly understood as an alliance based on emo-

tional connections, rather than on economic and mate-

rial benefits. The family structure is usually researched: 

a) composition (who is physically or psychologically 

present in the family system, divorced, remarried); b) 

subsystem levels (children, parents); c) family structure 

in terms of a number of parameters (cohesion, hierar-

chy, flexibility, external and internal boundaries, role 

structure); d) assessment of the nature of structural 

problems (intergenerational coalitions, hierarchy rever-

sal, type of family structure imbalance). 

1. Cohesion (emotional bonding, proximity, at-

tachment of family members) and hierarchy (authority, 

dominance, responsibility for decision-making, degree 

of influence of one family member on others) are the 

key parameters for describing the structure of family 

relationships. Structural theory argues that system dys-

function is usually the result of extreme variants, and 

the boundaries of systems are not recommended to be 

too rigid or blurred.  

The circular model of family structure proposed 

by Olson is widely known in practice. The model of 

family structure includes two axes divided into four 

levels each, allowing estimating communication: cohe-

sion - separated, divided, united, confused; flexibility - 

rigid, structured, flexible, chaotic. 

Models of families with central levels of cohesion 

(divided, united) and flexibility (flexible, structured) 

are balanced. This ensures rational or optimal function-

ing of families. The extreme values on these scales (dis-

jointed, confused in cohesion; rigid, chaotic in flexibil-

ity) are considered problem areas. If the level of cohe-

sion is too high (a tangled system), there are a lot of 

centripetal forces in the family, extreme demands for 

emotional intimacy and loyalty, so family members act 

in concert, the differences in their positions are actively 

suppressed (family members have little personal space, 

are similar to each other). The energy of the family is 

concentrated inside, and each member has little shared 

with other friends and interests. A family with a low 

level of cohesion (fragmented system) has a lot of cen-

trifugal forces. Family members are very different emo-

tionally, have little attachment to each other, their be-

havior is not coordinated, they spend their free time 

separately, have different interests of their own and 

friends'. It is difficult for them to solve family problems 

and provide each other with mutual support. 

2. Balanced family members are able to combine 

their own independence with close relationships with 

their families. Families with a shared type of relation-

ship are emotionally different, but not as strong as in a 

fragmented system. Although time is more important 

for family members, the family is able to come to-

gether, discuss problems, provide mutual support and 

make collective decisions. Their interests and friends 

are usually different, but some of their friends and in-

terests are common to family members. Families with 

a connected type of family are emotionally close, loyal 

in relationships, and often spend time together that is 

more important to them than spending time with their 

friends on their own interests. Togetherness in such 

families is not too complicated. 

3. In general, families need not only a balance of 

intimacy or separation, but also a combination of intra-

family changes and stability. Family systems that are 

unbalanced in terms of flexibility tend to be either rigid 

or chaotic. The system is rigid, if it does not respond to 

life's problems facing the family, refuses to change and 

adapt to them (birth, death, career, residence, growing 

up of children, etc.). The family system is chaotic at the 

time of crisis (birth of a child, divorce, loss of sources 

of income, etc.). This condition becomes problematic if 

the family lingers in it for a long time, has unstable or 

limited management, its decisions are impulsive and 

not thought over, the roles are unclear, often pass from 

one family member to another. 

4. Flexibly balanced systems tend to be either 

structured or flexible. A structured type of family sys-

tem tends to have a sufficient degree of democratic 

leadership, inclined to negotiate family members' is-

sues, including children's views. Roles and family rules 

are stable and can be discussed. A flexible type of fam-

ily system has a democratic leadership style, open ne-

gotiations with the active participation of children. 

Roles are divided according to family members, chang-

ing as necessary. The rules can be changed and relate 

to the age of family members. Sometimes families may 

lack leadership, and family members may have a long 

time to argue. 

Olson's family model is based on three hypothe-

ses: a) spouses and families of balanced types at the life 

cycle stages function more adequately than families of 

unbalanced types; b) stress and changes at the stages of 

the family's life cycle adapt to the emerging circum-

stances; balance of families does not guarantee their 

functioning in a moderate range, it is important only 

when close to the extreme values of the range of meas-

urements to strive to return to the previous stable state 

to avoid psychological troubles; c) positive communi-

cation skills (empathy, listening and listening, self-dis-

closure, negotiation skills, etc.) help balanced families 

to maintain a balance of flexibility and cohesion, and to 

change levels of intimacy and flexibility. In contrast, 

extreme types of family systems have poor communi-

cation, which hinders movement towards balance and 

increases the likelihood of delay in extreme positions. 

Analysis of family structures answers questions: a) how 

are family functions implemented (authoritarian, dem-

ocratically); b) how are the rights and responsibilities 

of the family distributed (all in the hands of one mem-

ber or evenly among all)? 

Different systems and stages are distinguished ac-

cording to the dynamics of the family. The system of E. 

Duvall stages is known based on the presence of chil-

dren in the family and their age. In Russia, there are 

known systems of per iodization, stages and stages of 

life. Summarizing foreign and Russian experience, A. 

Chernikov proposed 7 stages of the family life cycle. 

The system of per iodization is useful for comparing 

deviations. The stages are transitional steps with new 
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tasks for families that require the restructuring of their 

relationships. Transition of a family to a new stage is 

connected with changes in its structural organization, 

adaptation to the current situation of its functioning, de-

velopment of new rules. 

Having reached the retirement age and stopped 

working in a team, an elderly person loses his or her 

main role as a "breadwinner" in the family and a 

"worker" in the social sense. Moving from step to step, 

a person strives to preserve the previous preferences 

and habits, learned roles and functions. Society and the 

family as public units do not impose the same require-

ments on an elderly person, deprive him/her of a spe-

cific role and change his status. Role uncertainty can 

demoralize older people, negatively affecting their psy-

chological stability. Unstructured life situations often 

cause depression and anxiety in older people. Many of 

the problems faced by older people are related to the 

impossibility of performing familiar social and profes-

sional roles, the resulting sense of loss of meaning in 

life, and the lowering of self-esteem. 

Psychologists distinguish four types of interaction 

between older parents and their adult children: a) equal 

status - interaction between two friendly adults; b) sta-

tus quo - an adult child is controlled by a parent; c) sta-

tus conflict - struggle for rights and power; d) status ex-

change - the parent depends on the adult child. 

It is essential for elderly people to have grandchil-

dren in the family who require care, and to spend a lot 

of time on educational and household functions and ad-

ditional activities. The presence of grandparents creates 

the necessary sense of security. His or her relationship 

with his or her elders is very different from that with his 

or her parents, and it is relatively equal in nature, con-

tributing to the development of empathy, compassion, 

and awareness of his or her usefulness to others. Rela-

tionships between related generations change at differ-

ent stages. In the following years, when parents become 

older and children become more mature and independ-

ent, the older generation needs material and moral help 

from children and grandchildren, who, however, do not 

always provide them with assistance and attention to 

the older generation. Many researchers note that the in-

crease in the number of elderly people is due to the 

growth (20-30%) in the number of those in need of care 

and support. The number of elderly people who do 

without constant help in homework is many times 

higher than the number of those who need help (calling 

a doctor, following his recommendations, giving medi-

cation). Usually, female family members, sometimes 

neighbors, perform guardianship functions over the 

sick. 

In general, the types of behavior of grandmothers 

depend on their and grandchildren's age, to a lesser ex-

tent on the level of education, living conditions and the 

nature of family ties (the higher the level of grand-

mother's education, the more "detached" in the relation-

ship with grandchildren). The contribution of the older 

generation to family life, the spectrum of roles depends 

on their age and grandchildren, living conditions, kin-

ship ties, social norms of needs and expectations. 

3. The Quality of Life of the Seniors. The quality 

of life was initially considered a sociological category 

expressing the quality of satisfaction with material and 

cultural needs (quality of nutrition, quality of health 

care, education, ecology, housing conditions, fashiona-

ble clothes, cultural pastime). In recent years, the qual-

ity of life has acquired a socio-psychological meaning, 

helping to assess more accurately the level of external 

influences on the condition of older people. A number 

of researchers are convinced that the characteristic fea-

tures of old age are the result of poor nutrition, lack of 

movement and disease. Even the heart and kidneys of a 

healthy person in the age of 65 and older can function 

like a young person, and brain disorders do not occur 

as long as the living conditions are conducive to the ac-

tivity of the person, being of high quality. 

The concept of "quality of life" is still debatable. 

Some people consider it to be identical to the way of 

life, level, style or way of life, quantity and quality of 

people's needs, their mutual relations, emotions and 

their subjective expression. Others oppose the quality 

and standard of living, the higher the standard of living, 

the more intense the rhythm of life, the lower the qual-

ity of life, and vice versa. Others reduce the quality of 

life to the level of stressful situations or the quality of 

life around them. According to a number of foreign sci-

entists, it is the interest in the quality of life of older 

people that initiated the research, practical activities 

and social policy in relation to pensioners. 

In the 60-70s of the 20th century, a movement "for 

a new quality of life" was observed abroad, raising en-

vironmental and socio-psychological problems of soci-

ety. Characteristic features of life in old age include: 

quality of life; dependence; neediness; well-being. In 

general, the quality of life is considered in two aspects: 

quantitative assessment of all aspects of people's life 

according to the indicators of living standards, morbid-

ity and mortality. It turned out that the concept of qual-

ity of life is adequate to the concept of lifestyles as an 

established system of forms and activities, everyday be-

havior and relationships of people under certain envi-

ronmental conditions, affecting the health and well-be-

ing of people). The close connection between the way 

of life and the state of health of older people was re-

vealed; the qualitative assessment of the satisfaction of 

comprehensive needs of older people with comparison 

of their actual level and chosen standard of living. 

The quality of life integrates the goals and values 

of social life to ensure a decent everyday life for the 

individual. Back in the 19th century, Bentham pro-

posed a scale of "calculation of pleasure", calculating 

the main components of utility (in his opinion, pleas-

ure). The parameters of utility are intensity, duration. 

They can measure the well-being of individuals and 

then compare them by poverty and health factors. At 

that time, the general welfare of individuals was as-

sessed by additive assessment of the welfare of all in-

dividuals. 

Today, foreign researchers are discussing the ele-

ments of the quality of life concept and standards 

(thresholds) of each element of the quality of life (val-

ues below the standard are considered unacceptable). 

For many of these elements, there are certain standards 

against which the quality of life is calculated. Thus, the 

level of income or social activity below the set standard 
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is considered unacceptable. However, it has not yet 

been decided how to define this level. In general, there 

are difficulties of integration of subjective and objec-

tive elements, and this problem should be solved jointly 

by all. 

Today, the situation of the elderly Russians is 

characterized by the experience of heavy losses, depri-

vations and trials of the post-war war years, difficulties 

in restoring the national economy destroyed by the war, 

the Chernobyl tragedy, etc. Their expectations and sub-

jective ideas about the quality of life are much lower 

than those who have not yet begun to age, who have 

experience of living in more comfortable and prosper-

ous conditions. While the old age is defined as a prob-

lem, as an "indicator" of the quality of life within the 

framework of politics and ideology of society, the con-

cept of "quality of life" remains closely related to the 

group of people of late age. 

Scientists who study the quality of life are often 

limited only by factors of material wealth and health, 

although subjective indicators - satisfaction with life, 

self-respect, and a sense of control over life - are 

equally important. It has been revealed that perceptions 

of the situation and its assessment by older people de-

termine the well-being and satisfaction with the quality 

of life (assessment by the subject himself) to a greater 

extent than the objective situation. Murphy's research 

has shown that the health status of older people suffer-

ing from depression is linked to the presence of poor 

social interactions. If low self-esteem is transferred 

from past experience, it increases vulnerability to de-

pression in the event of severe grief or physical illness. 

Elderly people who previously had experience of good 

interactions are able to withstand the blows of life and 

negative events. 

Thus, the positive experiences of the past have a 

significant impact on the present, increasing the thresh-

old of vulnerability to negative late life events. Nega-

tive unexpected events do not seriously affect self-re-

spect. Research shows that the quality of life of older 

people depends significantly on their activity and avail-

ability of social support; the study of social connec-

tions, activities, on the one hand, and well-being, on the 

other hand, allows to measure the well-being and qual-

ity of life of the subjects. Continuous employment pro-

vides better morale, a sense of personal necessity and 

happiness. In general, the quality of life can be repre-

sented by a matrix of interrelated elements and specif-

ics of their relations, the integration of which deter-

mines the quality of life of each individual, its possible 

comparison with the matrixes of other individuals in 

similar conditions of real life. Therefore, the objective 

elements are health and financial sources, and the sub-

jective elements are the perceptions of well-being, the 

basic level of satisfaction, its value, self-respect and re-

lated important events in the life of any elderly person. 

Age discrimination, or ageism, is a negative or de-

grading attitude towards a person because of their age. 

The term was first introduced by R. Butler (1969), who 

described ageism as a reflection of the deep-seated anx-

iety of some young and middle-aged people, their per-

sonal disgust and aversion to aging people, diseases, 

disabilities, their fear of helplessness, uselessness and 

death. Ageism is often defined in English as discrimi-

nation or prejudice directed against older people, or 

more specifically, as an offensive demonstration of 

one's strength through an age relationship. Ageism is an 

institutional (legalizing discrimination against people) 

or internal (offensive, degrading interpersonal actions) 

process of systematic stereotyping and discrimination 

against people because of their old age, as well as rac-

ism and sexism because of their skin colour and gender. 

Later, in 1999, J. Johnson and B. Bitway criticized 

the introduction of R. Butler criticized the terms that no 

longer fit the new social changes. Firstly, the spread of 

Ageism is linked to the brutal treatment of older people, 

who are becoming less and less respected than others, 

so they are treated as people who do not deserve equal 

rights. Ageism today highlights the perspectives of peo-

ple of working age, middle-aged and mature people 

who "oppress" both young people and older people. 

However, these adults themselves are under the pres-

sure of Ageism, which is a phenomenon inherent in the 

mentality of the entire population. Ageist discrimina-

tion is generated and enshrined in age-specific labour 

legislation. Many charities that provide home-based 

care for older persons, legislators who draft laws that 

protect benefits for older persons and veterans, use le-

gitimate institutional discrimination and clearly 

demonstrate deceptive concerns about their suffering. 

Social service departments and centres are as receptive 

to ageism as the rest of society. For example, the lack 

of social and psychological competence of social work-

ers increases: difficulties in communicating with older 

people; the acquisition of manipulation skills; indices 

of aggression and hostility with the increase in the 

length of service. All this, firstly, violates the right of 

an elderly person to dignity and respect (the main prin-

ciple of social work) and, secondly, the orientation to 

the goals hidden from an elderly person, which is not 

adequate to the task declared openly. Unfortunately, so-

cial workers do not go beyond the boundaries of ageist 

prejudices and behaviors inherent in Russian society. 

Understanding the immature imperfect nature of the 

"new" profession of social worker and ageist assump-

tions is an imperative for social workers (up to 86% of 

participants in retraining courses for social pedagogues 

share negative stereotypes about the specifics of older 

people's lives). 

Training of specialists in social work in universi-

ties should also be improved, as they are practically not 

in contact with older clients, far from their needs, fully 

applying ageist stereotypes and perceptions. If elderly 

people have growing needs for medical and social as-

sistance, it should also be in the field of psychological 

assistance. Psychology itself is not yet developed to a 

level adequate to the needs of older people, providing 

them with appropriate assistance in the absence of the 

methodology of its provision. Older people are rare cli-

ents of practical and clinical psychologists who want to 

receive only medical treatment. In general, there are a 

lot of problems in work with elderly people (stress, sit-

uations of grief, heavy losses, etc.). When providing as-

sistance, psychologists should work closely with the 

client, his family and caregiver. Under the weight of 
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these problems, psychologists may fall under the influ-

ence of the myth of "superpsychologist", ignoring their 

own emotional reactions and lack of experience, expe-

riencing professional and personal vulnerability. This is 

especially true for novice psychologists with their mis-

taken stereotypes about older people. Their training re-

quires training, which should be carried out both at the 

stage of training specialists and in the course of work-

ing life. 

Some people have had positive experiences with 

their ancestors since childhood, while others have had 

negative experiences that affect their subsequent be-

haviour. Most of the social workers most often have 

contacts only with their grandparents, and they are of-

ten superficial and shallow. If a specialist does not have 

a positive experience of communicating with older peo-

ple in everyday life, then there is a high risk of present-

ing all older people in the same light - disabled, helpless 

people with a lot of problems. Social workers and psy-

chologists have contacts, experience of communication 

with older people and their families in difficult crisis 

situations. Professionals with experience of communi-

cating with them as patients and clients usually have 

confidence that old age is associated with a lot of invo-

lutions and difficulties, although older people can learn, 

develop skills and new interests. 

Social workers have to constantly listen to the sto-

ries of older people about their lives, full of despair and 

disappointment. Many positive events are usually over-

looked by older people (events for older people are im-

portant if they are reflected in their lives). A social 

worker talks to an elderly person and finds out that he 

or she has lost his or her job, is desperate and thinks that 

life has "gone wrong", remembers periods of war, re-

pression, etc. The specialist falls into a trap of sympa-

thy, considering everyone helpless victims of a failed 

past. Unconscious stereotypes of the elderly, such as 

ageism, impoverish practice. It seems to social workers 

that they already know what to expect from an elderly 

person, what he wants, and therefore, without consult-

ing with him, act independently, as if in the interests of 

the client, although these actions cause irritation and 

anxiety among older people. A similar mistake is inher-

ent in psychologists with insufficient knowledge about 

the past life of an elderly person, subconsciously per-

ceiving him/her as a loser. Based on the best intentions, 

they subtly and imperceptibly, in the order of rendering 

assistance, "press" on the client who perceives his im-

age as helpless, weak. It is useful for them to use the 

method of biographical interviewing to highlight posi-

tive events in the life of clients. It requires a sufficient 

amount of tolerance and patience to listen to boring, re-

petitive, sometimes exaggeratedly inflated stories, ec-

centric escapades. Older people present their lives in 

the most elite boarding schools as restrictions on free-

dom and choice (if this is not appropriate for profes-

sionals, it is not suitable for older people either). The 

lack of prestige of the position of the boarding schools 

in the Russian society can be explained by the follow-

ing: the lack of understanding of the persons who are 

engaged in the elderly in the long term, the lack of fund-

ing, and the existence of the Russian opinion that the 

old people can wait. 

Neglect of the elderly is ageism, and it must be 

recognized in a timely manner and resolved as a multi-

faceted problem. Psychologists working with older 

people should have a basic education in the personal 

and psychological characteristics of older people. 

Many professionals, starting with older people, are of-

ten stressed by their clients for reasons such as: lack of 

understanding of the reality of older people, underesti-

mation of their needs and potential, lack of skills and 

competence to work with this age group, the need for 

knowledge of the religion of the population they serve, 

personal changes from mental illness, sexuality of older 

people (a topic that until recently was completely ig-

nored), etc.  

Specialists have identified three main guiding 

principles for working with older people: not to allow 

them to get involved in the negative image of ageing, 

to help them see and understand that the source of their 

problems is in the situation and not in themselves; to 

require older people to take responsibility for their lives 

where possible; and to encourage older people to take 

responsibility for their activities, maintaining their 

sense of integration and integrity of life. Older persons 

sometimes become age- and age-appropriate. There-

fore, the task of professionals working with them is to 

gently resolve their attitudes towards age and age 

group. 

Conclusions. Changes in modern society are 

closely related to many aspects of the life of older peo-

ple in the family, groups and society.  

1. A fairly high proportion of older people in the 

General population of economically developed coun-

tries make significant adjustments to the existing sys-

tems of "man-family – society", requiring targeted 

transformation and adaptation of socio-economic sys-

tems, the development of scientifically based, method-

ically sound approaches to providing social and psy-

chological assistance to the elderly, related family 

members and the entire society. 

2. The importance of providing professional care 

for older people attach to this process with new and cur-

rent measurement. Aging is a natural process inherent 

in the life of any person, so it is important to review the 

views of the elderly as needy, unproductive and un-

happy people, to study the socio-psychological prob-

lems of functioning and gradual aging of the popula-

tion.  

3. Allocation of elderly people to a special group 

is conditional from the position of social psychology of 

aging, because many older people do not identify them-

selves with this age group. The potentially negative 

consequences of this process can and should be miti-

gated by reasonable state, socio-economic policies, sci-

entific innovations designed to answer the most com-

plex questions of the social psychology of aging, organ-

izational, managerial and practice-oriented 

mechanisms and laws. 

4. Social psychology of aging is one of the most 

important philosophical, social and psychological Sci-

ences, an integral part of the professional training and 

competence of many specialists who focus on commu-

nication with older people, age groups and segments of 
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the population. Practical application of its most im-

portant recommendations will optimize the develop-

ment trends of society, family, and personality, imple-

ment the concept of "positive aging", give a new quality 

to social relations, and provide professional assistance 

to older generations of people. 
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АНОТАЦІЯ 
На сучасний стан розвитку аграрного сектору України впливає специфіка агропромислового вироб-

ництва та сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних факторів, нестабільність цін на 
сільськогосподарську продукцію, недостатній рівень інвестиційної привабливості галузі, складність залу-
чення кредитних ресурсів. З точки зору аграрного потенціалу Україна є унікальною країною, враховуючи 
значну частку орних земель ЄС і світовому орному земельному банку, наявність родючих чорноземів в 
світі, підвищення експортного потенціалу. Розглянуто тенденції розвитку аграрного сектору через оцінку 
основних економічних та фінансових показників. Зроблено висновки щодо можливостей зростання поте-
нціалу агропромислового виробництва як вагомого стимулятора розвитку національної економіки та за-
собу вирішення різноманітних соціально-економічних та глобальних викликів. 

ABSTRACT 
The current state of development of the agricultural sector of Ukraine, specializing in agro-industrial produc-

tion and in the development season, there is a possibility of natural and climatic factors, instability of enterprises 
in industry, insufficient existing in the private sector, and the availability of adequate credit resources. In terms of 
Ukraine's agricultural potential, this is a unique opportunity that creates a significant portion of arable land and is 
the only land bank organization using chernozem relatives in the world, as well as export potential. Trends in the 
development of the agricultural sector through reviews of the main economic and economic factors are considered. 
Conclusions are made on the possibilities of increasing the potential of agro-industrial production as a significant 
stimulator of the national economy development and a means of solving various socio-economic and global chal-
lenges. 

Ключові слова: аграрний сектор, рентабельність, фінансові результати, чистий прибуток, середньо-
місячна номінальна заробітна плата, фінансовий потенціал. 

Keywords: agricultural sector, profitability, financial results, net profit, average monthly nominal wage, fi-
nancial potential. 

 
Постановка проблеми. Посилення процесів 

глобалізації та загострення проблем забезпеченості 
продовольчою продукцією населення світу потре-
бують подальшого зростання потенціалу розвитку 
агропромислового виробництва та інтеграції агроп-
ромислового комплексу України в світову продово-
льчу систему. 

Сільське господарство є одним із найваж-
ливіших секторів державної економіки. Крім влас-
ного споживання та постачання сировини для про-
мисловості, продукція сільського господарства 
експортується, що значно підвищує експортний по-
тенціал держави. Частка сільськогосподарської 
продукції у ВВП України щороку зростає, і в 2017 
р. цей показник досяг 13,6% [1, c.268]. 

Україну розглядають як «хлібний кошик Єв-
ропи», яка на сьогодні має площу орних земель, що 
дорівнює 30% орних земель Європейського Союзу 
і 2,1% світового орного земельного банку.. на Ук-
раїну припадає близько 25% найбільш родючих у 

світі чорноземів, які робить нашу країну унікаль-
ною з точки зору сільськогосподарського потенці-
алу [2]. 

Зростання потенціалу розвитку аграрного сек-
тору в Україні значною мірою залежить від напря-
мів аграрної політики і належної участі держави в її 
формуванні та реалізації. Основою сталого й ефек-
тивного розвитку аграрного сектору в сучасних 
умовах є забезпечення на державному рівні умов 
сприяння конкурентоспроможності підприємств 
аграрного сектору економіки, їх продукції на внут-
рішньому, зовнішньому ринках та визначення пріо-
ритетності галузі сільського господарства в забез-
печенні продовольчої, екологічної та національної 
безпеки країни. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми роз-
витку аграрного сектора економіки в своїх працях 
розглядають Кириленко І.Г., Рябоконь В.П., Саблук 
П.Т., Шубравська О.В. та ін. Проте, в умовах змін 
векторів економічної політики держави необхідним 
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є постійний моніторинг ефективності розвитку аг-
рарного сектору економіки в поточному періоді та 
на перспективу. 

Сучасний стан аграрного сектору характеризу-
ється наявністю проблем, що викликані специфі-
кою агропромислового виробництва та зумовлені 
сезонністю виробництва, великою залежністю від 
природно-кліматичних факторів, нестабільністю 
цін на аграрну продукцію, недостатньою інвести-
ційною привабливістю галузі, нестачею власних фі-
нансових ресурсів та складністю залучення кредит-
них ресурсів. 

Метою статті є оцінка стану розвитку аграр-
ного сектора в Україні та пропозиції щодо подаль-
шого зростання потенціалу галузі сільського госпо-
дарства. 

Виклад основного матеріалу. За даними Дер-
жавної служби України з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру земельна площа України на 
01.01.2018 року становить 603,5 тис.км2, при цьому 
на сільськогосподарські угіддя припадає 68,7%, 
Ліси та інші лісовкриті площі – 15,6%, землі під во-
дою – 4,0, інші землі – 5,7%; забудовані землі - 6,0% 
[3]. 

На кінець 2017 р. площа сільськогосподарсь-
ких угідь в Україні становила - 41489,3 тис. га, з 
них: 32544,3 тис. га – рілля; 2399,4 тис. га – сіно-
жаті, 5421,5 тис. пасовища; 229,3 тис. га – перелоги 
; 894,8 тис. га – багаторічні насадження. 

Аналізуючи площу сільськогосподарських 
угідь за регіонами, можна дійти висновку, що най-
більша площа сільськогосподарських угідь станом 
на 2017 р. - в Одеській області – 2591,6 тис. або 
6,2% від загальної площі по Україні, а найменша – 
в Чернівецькій (469,7 тис. га або 1,1%) та в Закар-
патській областях (451,3 тис. га або 1,1% відпо-
відно).  

Щодо Вінницької області - площа сільськогос-
подарських угідь там в 2017 р. становила 2014,2 
тис. га (4,9% від загальної площі сільськогосподар-
ських угідь по Україні), в тому числі на ріллю при-
падало 85,7% її площі (1725,5 тис. га). 

Впродовж 2015-2018 рр. в незначному обсязі 
збільшилась кількість зайнятого населення в сіль-
ському, лісовому та рибному господарстві з 2870,6 
тис. осіб до 2937,6 тис. осіб або більше на 67 тис. 
осіб.  

Спостерігається значна диференціація між 
найбільшою і найменшою кількістю зайнятого на-
селення в сільському, лісовому та рибному госпо-
дарстві і ця різниця сягає 4,4 раза: найбільша кіль-
кість у Вінницькій області (в 2018 р.) – 215 тис. осіб, 
найменша – в Київській області - 48,5 тис. осіб від-
повідно. 

Кількість підприємств (станом на 01.11.2018 
р.), які здійснювали сільськогосподарську діяль-
ність в цілому по Україні збільшилася з 47697 оди-
ниць в 2016 р. до 49208 одиниць в 2018 р або в 1,03 
раза. За регіонами в 2018 р. найбільше зосереджено 
таких підприємств – в Одеській (4784 одиниць) та 
Дніпропетровській області (4181 одиниця), тоді як 
найменше підприємств займаються сільськогоспо-
дарською діяльністю - у Рівненській (668 одиниць) 
та у Чернівецькій області (812 одиниць). Вінницька 
область є регіоном, де активно і успішно здійсню-
ють свою діяльність такі підприємства, зокрема, їх 

кількість зросла з 2668 одиниць в 2016 р. до 2739 
одиниць у 2018 р. відповідно (+ 71 одиницю). 

Разом з тим, слід відмітити незначне, але ско-
рочення (на 515 одиниць) кількості фермерських 
господарств з 33682 одиниць в 2016 р. до 33164 
одиниць в 2018 р. 

Із загальної кількості фермерських госпо-
дарств в Україні найбільше їх у 2018 р. було зосе-
реджено – у Одеській (3650 одиниць) та у Микола-
ївській (3252 одиниці), а найменша – у Волинській 
(580 одиниць) та у Тернопільській областях (633 
одиниці). 

Аналогічна тенденція незначного скорочення 
фермерських господарств і у Вінницькій області: їх 
кількість скоротилась на 32 одиниці в порівнянні з 
2017 р. 

Станом на 01.11.2018 р. із 40333 підприємств, 
що здійснювали сільськогосподарську діяльність в 
Україні, 11076 (22,5%) мали сільськогосподарські 
угіддя площею 20,1-50 га; 7573 підприємства 
(15,4%) – 100,1-500 га; 3811 підприємств або 7,7% - 
10,1-20 га відповідно. 

У фермерських господарствах ситуація анало-
гічна, тобто із 30441 господарств в 2018 р. – 10432 
(31,5%) – мали с.-г. угіддя площею 20,1-50 га; 5111 
господарство (15,4%) – 100,1-500 га та 416 госпо-
дарств (12,6 %) – 50,1-100 га. 

Щодо кількості найманих працівників (в 2018 
р.) на підприємствах, то найбільше їх в Полтавській 
(38,8 тис. осіб) та Київській областях (38,5 тис. 
осіб); найменше - у Закарпатській (1,8 тис. осіб) та 
Чернівецькій області (3,6 тис. осіб). 

В цілому по Україні спостерігається тенденція 
до скорочення чисельності найманих працівників: з 
500,9 тис. осіб в 2016 р. до 474,6 тис. осіб в 2018 р. 
У Вінницькій області - з 41,0 тис. в 2016 р. осіб до 
34,3 тис. осіб в 2018 р. відповідно. 

Позитивним моментом в розвитку аграрного 
сектору є зростання середньомісячної номінальної 
заробітної плати штатних працівників у сільському 
господарстві в 2,3 раза (з 3140 грн в 2016 р. до 7166 
грн в 2018 р. ) , у Вінницькій області - зростання в 
3,6 раза (з 2249 грн в 2016 р. до 8039 грн. в 2018 р.), 
що перевищує середнє значення по Україні. 

Слід відмітити, що в 2018 р. найвищою серед-
ньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників у сільському господарстві була у Івано-
Франківській (9979 грн.) та Львівській областях 
(8925 грн.), а найнижчою відповідно до середнього 
рівня в цілому по Україні – у Чернівецькій (5116 
грн.) та Рівненській областях (5417 грн. відпо-
відно). 

Аналізуючи ефективність сільськогосподар-
ського виробництва в цілому, слід відмітити, що 
найбільш рентабельною продукцією сільського го-
сподарства в 2018 р. був соняшник (рентабельність 
якого становила 32,5%), культури зернові та зерно-
бобові (24,7% відповідно) та виноград (22,6% від-
повідно). У фермерських господарствах найбільш 
рентабельними культурами виявилися: соняшник 
(30,3%), картопля (28%), культури зернові та зерно-
бобові (26,1%). 

Збитковою за цей же період виявилась продук-
ція: ВРХ (на м'ясо) – 17,7%, вівці та кози (на м'ясо) 
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– 16,6% та буряки цукрові фабричні – 11,4%, анало-
гічна ситуація із збитковістю і у фермерських гос-
подарствах. 

За рівнем рентабельності продукції сільського 
господарства на підприємствах Вінницької області, 
рентабельність зернових та зернобобових та рента-
бельність соняшнику – перевищує середній показ-
ник по Україні. Рентабельність культур зернових, 
зернобобових, соняшнику та культур плодових і 

ягідних фермерських господарств Вінниччини та-
кож перевищує середні показники рівня рентабель-
ності в цілому по Україні. 

Про успішне функціонування підприємств в 
поточному періоді та на перспективу свідчать пози-
тивні фінансові результати, які є вимірником ефек-
тивності діяльності підприємств, зокрема в сільсь-
кому господарстві. 

Таблиця 1 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності [2] 

Види еконо-

мічної дія-

льності 

Роки 

фінансовий 

результат 

(сальдо) до 

оподатку-

вання, тис.грн 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до за-

гальної кіль-

кості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

у % до за-

гальної кіль-

кості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

тис.грн 

Сільське 

господар-

ство, лісове 

господар-

ство та 

рибне госпо-

дарство 

2013 р. 15147264,7 79,9 26496539,2 20,1 11349274,5 

2014 р. 21677383,5 84,2 52170983,4 15,8 30493599,9 

2015 р. 103137552,7 88,5 128880170,9 11,5 25742618,2 

2016 р. 91109468,3 87,8 103942207,5 12,2 12832739,2 

2017 р. 69344077,3 86,2 89876680,8 13,8 20532603,5 

2018 р. 71478504,8 86,3 94402307,4 13,7 22923802,6 

 

Фінансові результати до оподаткування підп-

риємств сільського господарства, лісового та риб-

ного господарства в 2018 р. становили 71478504,8 

тис. грн., що в 1,4 раза менше ніж в 2015 р. Темпи 

приросту становили за цей період 103,1%. Темпи 

приросту фінансових результатів в 2015 р. були на 

рівні 475%. 

Аналіз основних показників діяльності сільсь-

когосподарських підприємств України показав зро-

стання кількості підприємств з 49046 одиниць в 

2013 р. до 49208 одиниць в 2018 р. та зменшення 

кількості найманих працівників (з 579,8 тис. в 2013 

р. до 474,6 тис. в 2018 р.) 

Таблиця 2 

Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні* 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відхилення 

2018 р. до 

2013 р. (+;-) 
Кількість підпри-

ємств, які здійсню-

вали с.-г. діяльність, 

одиниць 

49046 46199 45379 47697 45558 49208 162 

Кількість найманих 

працівників, тис. 
579,8 528,9 500,9 513,2 489,2 474,6 -105,2 

Валова продукція 

сільського господар-

ства – всього, млн грн 
136590,9 139058,4 131918,6 145119,0 1400535,2 158306,5 21715,6 

Чистий прибуток 

(збиток), млн.грн. 
14925,7 21413,4 101912,2 89816,3 68276,8 66878,1 51952,4 

Підприємства, які 

одержали чистий 

прибуток, % до за-

гальної кількості 

80,3 84,7 88,9 88,4 86,7 86,7 6,4 

Фінансовий резуль-

тат, млн. грн. 
26186,6 51668,0 127525,5 102496,1 88676,3 93135,1 905164,4 

Підприємства, які 

одержали чистий 

збиток, % до загаль-

ної кількості 

19,7 15,3 11,1 11,6 13,3 13,3 -6,4 

Фінансовий резуль-

тат, млн. грн. 
11260,9 30254,6 25613,3 12679,8 20399,5 26257 14996,1 

Рівень рентабельно-

сті всієї діяльності, % 
8,3 9,3 30,4 25,6 16,5 13,5 5,2 в.п. 

Рівень рентабель-

ності операційної 

діяльності, % 
11,7 21,4 43,0 33,6 23,5 18,5 6,8 в.п. 
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Обсяги валової продукції сільського господар-

ства зросли з 136590,9 млн грн. в 2013 р. до 

158306,5 млн.грн. в 2018 р. або в 1,2 раза.  

Чистий прибуток сільськогосподарських підп-

риємств має тенденцією до скорочення з 101912,2 

млн.грн. в 2015 р. до 66878,1 млн.грн. в 2018 р. або 

в 1,52 раза. Частка підприємств, які одержали чи-

стий прибуток в 2018 р. становить 86,7% до загаль-

ної кількості, тоді як підприємств зі збитком – 

13,3%. 

Впродовж 2015-2018 рр. спостерігається змен-

шення рівня рентабельності всієї діяльності – з 

30,4% до 13,5% та рентабельності операційної діяль-

ності – з 43% до 18,5% 

Висновки. Отже, сільське господарство є важ-

ливою пріоритетною галуззю вітчизняної еконо-

міки. Аграрний сектор України тісно пов’язаний з 

трудовими і фінансовими ресурсами, природними 

умовами, технічними та технологічними можливо-

стями здійснення сільськогосподарської діяльності. 

Для економіки України аграрний сектор є одним із 

пріоритетних та стратегічних векторів зростання, 

тому питання його сталого ефективного розвитку є 

надзвичайно актуальними в контексті євроінтегра-

ційних процесів.  

Зростання потенціалу агропромислового виро-

бництва вбачаємо через стимулювання зайнятості у 

сільському господарстві, зокрема забезпечення га-

лузі висококваліфікованими кадрами, створення 

умов для екологічно безпечного землекористу-

вання шляхом збереження і відновлення родючості 

ґрунтів, використання ефективних технологій та 

новацій в агропромисловому виробництві; підви-

щення інвестиційної привабливості. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито зміст цифрової трансформації як нового економічного явища, що передбачає пере-

хід від традиційної економіки до цифрової. Досліджено теоретичні та практичні основи розвитку поняття 

«цифрова економіка» як основного чинника трансформації економіки країни, прослідковано головні хара-

ктеристики цифрової економіки. Виявлено вплив цифрової економіки на формування внутрішнього вало-

вого продукту країн. Виокремлено переваги та недоліки від цифрової трансформації економіки країн світу. 

Визначено, що головним завданням цифровізації економіки є перебудова виробництва, підвищення 

гнучкості та можливості пристосування до мінливості ринкового середовища, що дасть змогу забезпечити 

зростання конкурентоспроможності країни у сфері цифрових технологій. 

Проаналізовано рівень цифровізації України та країн Європейського Союзу, виділено ТОП-10 країн 

ЄС з найвищим рівнем технологічного розвитку. Зосереджено увагу на ряді глобальних змін, які спостері-

гаються у суспільстві внаслідок впровадження процесу цифровізації. 

Обґрунтовано необхідність трансформації економіки України та окреслено перспективи розвитку ві-

тчизняної цифрової економіки на основі оцінки її поточного місця у відповідних рейтингових індексах 

серед інших країн. Розглянуто Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–

2020 рр. Проаналізовано індекс цифрової конкурентоспроможності України, а також сценарії та напрями 

розвитку вітчизняної цифрової економіки. 

ABSTRACT 

The article describes the content of digital transformation as a new economic phenomenon, which implies the 

transition from the traditional economy to the digital one. Theoretical and practical bases of development of the 

concept of "digital economy" as the main factor of transformation of economy of the country are investigated, the 

main characteristics of digital economy are traced. The impact of the digital economy on the formation of domestic 



16 Sciences of Europe # 51, (2020) 

gross domestic product has been revealed. The advantages and disadvantages of digital transformation of the econ-

omy of the countries of the world are highlighted. 

It has been determined that the main task of digitizing the economy is restructuring production, increasing 

flexibility and adapting to the volatility of the market environment, which will help to increase the country's com-

petitiveness in the field of digital technologies. 

The level of digitalization of Ukraine and the countries of the European Union has been analyzed, the TOP-

10 EU countries with the highest level of technological development have been identified. The focus is on a num-

ber of global changes that are taking place in society as a result of the introduction of the digitalization process. 

The necessity of transformation of the Ukrainian economy has been substantiated and the prospects of devel-

opment of the domestic digital economy based on the assessment of its current place in the respective rating in-

dexes among other countries are outlined. The Concept of development of the digital economy and society of 

Ukraine for 2018-2020 is considered. The index of digital competitiveness of Ukraine, scenarios and directions of 

development of the domestic digital economy are analyzed. 

Ключові слова: цифрова трансформація, цифровізація, цифрова економіка, автоматизація, бізнес-

процеси, інформаційні технології. 

Keywords: digital transformation, digitalization, digital economy, digitization, automation, business pro-

cesses, information technologies. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток 

будь-якої країни неможливий без використання су-

часних інформаційних технологій. У глобальному 

економічному просторі відбувається віртуалізація 

економіки, її трансформація у цифровий формат, 

зміна форм організації економічних відносин, 

тобто відбувається поступовий перехід до інформа-

ційної цивілізації. У зв’язку з цим розвинуті країни 

світу приділяють все більшу увагу розвитку цифро-

вої економіки. Саме цифровізація (діджиталізація) 

економіки розглядається сьогодні як модель і стра-

тегія сучасного світового інноваційного розвитку 

країн. Ключовими факторами розбудови цифрової 

економіки витупають інтелектуальні ресурси, тех-

нології та нематеріальне виробництво, вони забез-

печують еволюціонування, перехід на наступний 

рівень розвитку економічних систем, й формують 

нову економічну парадигму. Загалом, цифровізація 

економіки змінює світ та відкриває нові можливості 

його всебічного розвитку [1, с. 85]. 

Разом з тим, варто зазначити, що окрім переваг 

новітні технології також призводять до нових ви-

кликів, оскільки цифрова економка передбачає 

зміну характеру та структури галузевих ринків та їх 

учасників. Найбільше занепокоєння викликає низка 

питань пов’язаних із створенням робочих місць, за-

безпеченням належного рівня конфіденційності, 

безпеки, соціально-економічної взаємодії та спра-

ведливості [2, с. 40]. 

Тому доцільним є дослідження концептуаль-

них характеристик сектора цифрової економіки, 

адже світова цифрова мережа є не лише новим спо-

собом, інструментарієм ведення бізнесу та техноло-

гією – це якісно нова форма економічних відносин, 

що функціонує інтегровано, не відокремлено, тран-

сформує всі інші традиційні сектори і сфери еконо-

мічної діяльності та формує принципово нове між-

народне економічне середовище. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемі розвитку цифрової економіки та трансфо-

рмаційним процесам, що відбуваються у світовому 

господарстві та в Україні під впливом цифровізації, 

значну увагу приділяють вітчизняні та зарубіжні 

вчені, зокрема: Бодрова Д.В., Гусєва О.Ю., Жекало 

Г.І., Карчева Г.Т., Касьяненко Д.І., Коляденко С.В., 

Краус Н.М., Краус К.М., Криниця С.О., Кургузен-

кова Л.А., Момонт Т.В., Огородня Д.В., Опенько 

В.А., Піжук О.І., Пуцентейло П.Р., Руденко М.В., 

Саух І.В., Тимошенко З.І., Ушкаленко І.М., Ханін 

І.Г., Чмерук Г.Г., Шиманська В.В., Штець Т.Ф. та 

інші. У роботах цих вчених досить неоднозначно 

висвітлюються питання цифрової трансформації 

економіки та цифровізації загалом. Проте, не див-

лячись на численні наукові публікації у галузі циф-

ровізації економіки, залишаються недостатньо дос-

лідженими питання впливу цифрових технологій на 

розвиток національної та глобальної економіки. 

Ціль дослідження полягає у висвітленні світо-

вого досвіду цифрової трансформації економіки та 

на основі цього виокремлення перспективних на-

прямів розвитку цифрової економіки для України. 

Основний зміст та обґрунтування отрима-

них наукових результатів. 

Ідеї «цифрової економіки» з`явилися у 1994 р. 

і були визначені Доном Тапскоттом у його праці 

«Цифрова економіка: потенціал та небезпеки в 

епоху міжнародних інформаційних мереж». За його 

формулюванням, цифрова економіка – це еконо-

міка, що заснована на цифрових комп’ютерних те-

хнологіях [3, с. 29]. 

З часом (у 2001 р.) Томас Месенбург виділив 

три основні складові цієї концепції, зокрема: підт-

римуюча інфраструктура (що включає в себе апара-

тне та програмне забезпечення, телекомунікації, 

мережі тощо); електронний бізнес (як ведеться біз-

нес, будь-які процеси, які організація проводить че-

рез комп'ютерні мережі); електронна комерція [4, с. 

107]. 

Однак сьогодні термін «цифрова економіка» 

не має в літературі чіткого визначення. Однією з ос-

новних причин цього є відсутність чіткого та уні-

версального уявлення про те, які фактори мають 

бути враховані під час вимірювання цифрової еко-

номіки. Також причиною того, що ускладнює ви-

значення цифрової економіки, є стрімко мінливий 

характер технологій. Ті технології, які підприємс-

тва та споживачі використовують для виконання за-

вдань чи спілкування, є актуальними сьогодні, од-

нак можуть бути застарілими завтра. В ідеалі визна-

чення цифрової економіки з плином часу може 
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змінити характер того, що воно охоплює [5, с. 92-

93]. Отже, спробуємо узагальнити трактування ка-

тегорії «цифрова економіка» вітчизняними та зако-

рдонними науковцями, а також сформулюємо вла-

сну дефініцію поняття «цифрова економіка» (табл. 

1). 

Таблиця 1 

Підходи до трактування категорії «цифрова економіка» 

№ 

з/п 
Автор(и), джерело  Трактування  

1 
Карчева Г.Т.  

[6, с. 13] 

Цифрова економіка розглядається як інноваційна динамічна економіка, що 

базується на активному впровадженні інновацій та інформаційно-комуні-

каційних технологій в усі види економічної діяльності та сфери життєді-

яльності суспільства, що дозволяє підвищити ефективність та конкуренто-

спроможність окремих компаній, економіки та рівень життя населення.  

2 
Коляденко С.В.  

[4, с. 106-107] 

Під цифровою економікою автор розуміє виробництво, продажі і поста-

чання продуктів через комп’ютерні мережі  

3 
Краус Н.М.  

[7, с. 212] 

Автор підкреслює, що цифрова економіка базується на цифрових 

комп’ютерних технологіях та сьогодні все частіше переплітається з тради-

ційною економікою, роблячи чітке розмежування складнішим.  

4 
Пуцентейло П.Р. 

[8]  

Автор під терміном «цифрова економіка» розуміє результат трансформа-

ційних ефектів нових технологій загального призначення в сфері інформа-

ції та комунікації, що впливають на всі сектори економіки і соціальної дія-

льності.  

5 

Тимошенко З.І., 

Кургузенкова Л.А., 

Касьяненко Д.І. 

[9, с. 24]  

Під цифровою економікою розуміється система економічних відносин, які 

засновані на використанні цифрових інформаційно-комунікаційних техно-

логій (ЦІКТ), де під ЦІКТ розуміються технології збору, збереження, обро-

бки, пошуку, передачі і представлення даних в електронному вигляді. 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацьованої літератури 

 

Отже, виходячи із узагальнених трактувань, 

можна зазначити, що під поняття «цифрової еконо-

міки» розуміють орієнтацію саме на комп’ютерні 

технології, сучасних інформаційних системах, що 

дозволяє підвищувати продуктивність праці на під-

приємствах та рівень життя населення. Хоча су-

часні вітчизняні та зарубіжні науковці ототожню-

ють цифрову економіку із традиційною, це абсолю-

тно протилежні поняття, між якими майже відсутні 

спільні риси. 

Основною метою цифровізації економіки нау-

ковці визначають перебудову виробництва, зрос-

тання гнучкості та пристосованості до змін ринко-

вих умов, що забезпечуватиме зростання конкурен-

тоспроможності держави у світі цифрових 

технологій [10, с. 62]. Водночас, на думку Штець 

Т.Ф., метою цифровізації економіки є еволюціону-

вання, перехід на новий рівень техніко-технологіч-

ного розвитку економічних систем і розробки виро-

бничих відносин на засадах активного застосування 

та впровадження техніко-технологічних, цифрових 

засобів комунікацій та технологій із метою забезпе-

чення нового рівня суспільно-економічного розви-

тку [11, с. 93]. 

Цифровізація є благом тільки тоді, коли приз-

водить до зростання прибутку. Це пов’язано з тим, 

що цифрові технології дають промисловому вироб-

ництву ряд переваг, зокрема:  

– підвищення гнучкості виробництва шляхом 

швидкого налаштування, динамічних змін вироб-

ничого процесу. Ця оперативність в управлінні ви-

робництвом створює конкурентну перевагу і поте-

нційно веде до зростання прибутку;  

– забезпечення інформаційної інтеграції етапів 

життєвого циклу виробленої продукції від її розро-

бки до утилізації, що дозволяє ефективно і компле-

ксно вирішувати завдання не тільки оптимізації 

власного виробництва, але також якості, екологіч-

ної безпеки, створення нових бізнес-можливостей 

та інше.  

Проте прослідковується негативна тенденція 

залежності виробництва від використання цифро-

вих технологій. Автоматизація та роботизація виро-

бництва приводить до того, що виробничий персо-

нал все більше відсторонюється від прийняття рі-

шень, а отже унеможливлюється оперативний 

вплив на виробничі процеси. Тому збиток від збою 

цифрових систем може бути набагато істотнішим, 

ніж при традиційній моделі управління виробни-

чими процесами. Це зумовлює підвищені вимоги до 

цифрових технологій, які стають вирішальним фак-

тором виробництва [16, с. 59]. 

Цікавим феноменом (на перехідному етапі) є 

цифрові трансформації. Крім поверхневого розу-

міння їх як перенесення процесів в Інтернет, як 

представлення чого-небудь у веб-середовищі, необ-

хідно акцентувати увагу, наприклад, на створення 

спеціальних сервісів, які наділяють людей більш 

широкими можливостями, на нових підходах у 

створенні бізнес-процесів з використанням ІКТ та 

Інтернету, на нових моделях виробництва й обслу-

говування, нових моделях управління. Цифрові 

трансформації змінюють цілі галузі економіки. 

Взяти, наприклад, електронну комерцію або інтер-

нет-банкінг. Вони (принаймні, поки що) не привели 

до повного демонтажу традиційних форм, але «ві-

дірвали» собі левову частку активності та суттєво 

вплинули на сформовані раніше структури (мага-

зини та банки), змусили їх змінюватися, бути більш 

досконалими. 

Цифрові трансформації є не автоматизацією у 
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сучасному її розумінні. Вони вбирають у себе і ав-

томатизацію (на якісно новому рівні) і передбача-

ють створення інших форм організації і моделей 

операційних процесів на основі ІКТ (цифрових те-

хнологій), що призводить до формування нових 

підходів у господарській діяльності. Прикладом 

може бути спільне споживання і цифрове виробни-

цтво (галузеві платформи) з прямим виходом на ри-

нок. Поки цифрові трансформації в основному роз-

глядаються стосовно бізнесу (для реорганізації, 

створення нових бізнес-моделей, оптимізації, уп-

равління продуктивністю, перетворення продуктів 

і зміни взаємодії з клієнтами), однак, як показує до-

свід розвинених і навіть багатьох країн, що розви-

ваються, їх цілком можна застосовувати у дослі-

дженні розвитку національного та світового госпо-

дарства [12, с. 42]. 

Процес цифрової трансформації економіки ба-

зується на узагальненні наявного практичного дос-

віду та сформульований у вигляді основних поло-

жень, обставин, вимог та практик, які покладені в 

його основу, тобто сукупності загальновизнаних 

правил, що виступають фундаментом (необхідною 

умовою) впровадження вищезазначеного процесу у 

повсякденне життя суб'єктів господарювання. Ос-

новні принципи цифровізації економіки та суспіль-

ства представлені на рис. 1. 

  
Рис. 1. Принципи цифровізації економіки та супільства 

Джерело: [10, с. 64] 

 

Значимість цифрової економіки підтверджу-

ється щорічним зростанням сегменту у ВВП країн 

практично на 20%, в розвинених державах цей по-

казник становить приблизно 7%. Позитивні сто-

рони від переходу країни до нової економічної мо-

делі можна оцінити за досвідом таких країн, як 

Швеція, Корея, Естонія, Ірландія та Ізраїль. Прямий 

результат переходу до електронної економіки ста-

новить 20% ВВП протягом п’яти років. Зразком ро-

звитку цифрової економіки є Великобританія – ча-

стка «цифри» у ВВП країни становить 12,4%, у той 

час як середній показник по країнах G20 становить 

5,3% [13, с. 26]. 

У провідних країнах світу щорічний обсяг ін-

вестицій в цифровізацію економіки вже налічує 

близько одного трильйона доларів на рік. До 2020 

року економіки країн-лідерів витратять на цифрові-

зацію майже 15 трл. дол. США. Так, наприклад, у 

Німеччині цифровізація промисловості визначена у 

2013 р. Програмою переходу до цифрової еконо-

міки. Головною її метою є створення виробництв 

винятково на цифровій основі для подолання мож-

ливих економічних криз ХХІ ст. Один з лідерів єв-

ропейської економіки, її «локомотивів» здійснює 

процес діджиталізації як виробництва, так і невиро-

бничої сфери, зокрема, повністю роботизовані: ви-

робнича лінія заводу Porsche, склади інтернет-тор-

гівлі компанії Amazon, безпілотний міні-автобус, 

екзоскелети, перчатки ProGlove, інтернет-банкінг і 

т.п. [14, с. 164]. 

Для розвитку цифрових технологій та їх про-

никнення в економіку і суспільне життя неабияке 

значення має не лише доступність (як технологічна, 

так і цінова) до Інтернету, а і його пропускна здат-

ність (табл. 2). 

У США вже зараз діють більше 9 тис. повністю 

автоматизованих виробництв, а на 10 тис. робочих 

місць у виробництві припадає 870 промислових ро-

ботів, у Японії – 400, в Південній Кореї – 270, в Ки-

таї – 32. В Україні цей же показник не перевищує і 

3. За даними Європейської Комісії цифрова еконо-

міка оцінюється у 2,3 трлн. євро в групі країн «Ве-

ликої двадцятки» і складає близько 8% ВВП. Частка 

Принципи цифрові-

зації економіки та 

суспільства 

Справедливість (встановле-

них правил повинні дотриму-

ватися всі члени суспільства 

та суб’єкти господарювання) 

Націленість (створення кон-

курентних переваг як у по-

всякденному житті, так і у 

процесі виробництва) 

Безпека (кібербезпека, захист 

персональних даних та  

«секретів» виробництва) 

Доступність (рівний доступ 

до послуг, інформації, знань) 

Відкритість (співробітниц-

тво зі всіма партнерами щодо 

створення світового ринку 

електронної комерції) 

Ефективність (результат від 

цифровізації має перевищу-

вати затрати на її проведення) 

Економічність (найкраще 

використання ресурсів, необ-

хідних для цифровізації) 

Комплексність (зняття ін-

ституційних бар’єрів на  

шляху до цифровізації) 

Цілісність (взаєморозуміння 

між членами суспільства на 

шляху до цифрової  

економіки) 

Незалежність (свобода по-

шуку, обробки, аналізу та пе-

редачі інформації) 
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цифрової економіки у ВВП України у 2018 р. ста-

новила 4% ВВП, що у 2-3 рази нижче американсь-

кого, европейського й китайського показників [14, 

с. 164]. 

Позитивним прикладом цифрової трансформа-

ції економіки може бути також досвід таких розви-

нених країн, як Сінгапур, Великобританія, США, 

але ще повчальнішим є досвід Китаю, який корис-

тується переломним моментом для того, щоб наздо-

гнати й перегнати лідерів одним «цифровим стриб-

ком». Так, автоматизація диспетчерського управ-

ління таксопарків – це автоматизація, а не «цифро-

візація», а ось Uber, який надає цю послугу, не во-

лодіючи жодною машиною, є прикладом цифрової 

економіки. Комп'ютер на столі операціоніста у ба-

нку – це автоматизація, а спосіб видачі кредитної 

карти і кредиту онлайн, без візиту в банк, 24 години 

7 днів на тиждень, прийняття рішення про кредит, 

виходячи з аналізу дій користувача в мережі, – це 

вже цифрова економіка [16, с. 62]. 

Таблиця 2 

Рейтинг країн світу за пропускною здатністю мобільного і фіксованого Інтернет-зв’язку, 2018 р. 

Мобільний інтернет Фіксований ШСД 
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1  Norway  63,13  1  Singapore  189,38  

2  Qatar  63,00  2  Iceland  147,13  

3  United Arab Emirates  56,05  3  Hong Kong (SAR)  139,58  

4  Australia  53,51  4  Romania  107,42  

5  Singapore  53,18  5  South Korea  103,51  

6  Iceland  52,56  6  United States  100,07  

7  Netherlands  52,37  7  Hungary  99,20  

8  Canada  51,46  8  Luxembourg  96,96  

9  Belgium  48,70  9  Switzerland  94,56  

10  Luxembourg  48,64  10  Macau (SAR)  92,05  

71  Brazil  19,67  43  Czech Republic  40,58  

72  Tunisia  18,84  44  Russia  39,72  

73  Ukraine  18,38  45  Ukraine  37,47  

74  Malaysia  18,28  46  Austria  36,71  

75  Russia  18,14  47  Italy  36,48  

119  Ghana  6,55  125  Mozambique  6,36  

120  Bosnia and Herzegovina  6,52  126  Lebanon  6,06  

121  Afghanistan  5,35  127  Egypt  5,76  

122  Libya  5,28  128  Venezuela  4,13  

Джерело: сформовано автором на основі [15] 

 

За результатами розрахунків науковців краї-

нами, що сформували «цифрову еліту» світу стали 

Норвегія, Швеція, Швейцарія, Данія, Фінляндія, 

Сінгапур, Великобританія, Південна Корея, Гон-

конг та США (рис. 2). Ці країни характеризуються 

високим рівнем та швидкими темпами розвитку ци-

фрової економіки. Зокрема, в США створено Інсти-

тут цифрового виробництва та інноваційного ди-

зайну, який сьогодні є одним з найбільших центрів 

цифрової економіки в світі. 
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Рис. 2. Впорядування країн-лідерів цифрової економіки за рейтингом Digital Evolution Index 

Джерело: [15] 

 

У межах стратегії ЄС «Європа – 2020» однією 

з важливих ініціатив розвитку стала програма підт-

римки цифрової економіки «стратегія Єдиного ци-

фрового ринку» (Digital Single Market Strategy або 

«Цифровий порядок денний для Європи»). Про-

грама містить перелік із 100 конкретних дій задля 

розвитку єдиного цифрового ринку, довіри і без-

пеки користувачів онлайн-транзакцій, підвищення 

електронних навичок, використання інформацій-

них технологій для вирішення соціальних проблем, 

стимулювання наукових досліджень та інновацій 

[17, с. 57]. 

Інституційно-правове оформлення розвитку 

цифрової економіки в Україні розпочалося ще в 

2013 році, коли Кабінет Міністрів України видав 

розпорядження «Про схвалення стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні». У червні 

2015 року Україна приєдналася до Декларації пер-

шого засідання міністрів «Східного партнерства 

ЄС» з питань цифрової економіки. Наступним кро-

ком стало розроблення концептуальних засад «Ци-

фрового порядку денного України – 2020», який ви-

значав ключові завдання, першочергові сфери, іні-

ціативи та проекти «цифровізації» України на 

найближчі три роки. У 2017 році прийнято Закон 

України «Про електронні довірчі послуги» (по суті, 

є технічним перекладом європейського Регламенту 

з eIDAS-регулювання). 

17 січня 2018 року уряд схвалив Концепцію ро-

звитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018–2020 роки та затвердив план заходів щодо 

її реалізації [18]. Головною метою документа стала 

реалізація ініціатив «Цифрового порядку денного 

України 2020» (цифрової стратегії) для усунення 

бар’єрів на шляху цифрової трансформації України 

у найбільш перспективних сферах. В основі страте-

гії стало стимулювання економіки та залучення ін-

вестицій, подолання цифрової нерівності, поглиб-

лення співпраці з ЄС у цифровій сфері та розбудова 

інноваційної інфраструктури країни і цифрових пе-

ретворень. Передбачено розвиток цифрової інфра-

структури як основи цифрової економіки, цифрові-

зацію реального сектору через створення «цифро-

вого робочого місця», «смарт-фабрик» тощо, а 

також базових сфер життєдіяльності, розвиток ци-

фрової грамотності населення [17, с. 57]. 

Представлена українським урядом стратегія 

цифрової економіки передбачає перехід від ресур-

созберігаючої економіки до високотехнологічного 

виробництва з ефективними процесами та збіль-

шенням темпів зростання ВВП за рахунок упрова-

дження ІКТ. Вона зосереджується на двох аспектах: 

по-перше, розвиток цифрової інфраструктури, що є 

широкосмуговим Інтернетом, а по-друге, оцифру-

вання освіти та стимулювання цифрових перетво-

рень у галузі освіти, медицини, екології, безготів-

кової економіки, інфраструктури, транспорту, гро-

мадської безпеки тощо. 

Цифровий порядок денний України 2020 про-

понує два сценарії розвитку цифрової економіки: 

1. Базовий сценарій передбачає інноваційне 

продовження тенденцій сприйняття інноваційної 

економіки, розвитку людського капіталу, «цифрові-

зації» економіки як непріоритетних, що буде надалі 

призводити до трудової міграції та відтоку «міз-

ків», неефективної економіки, низької конкуренто-

здатності, а держава, яка якщо і буде здійснювати 

стандартні та формальні кроки, то для відчутного 

зростання їх буде недостатньо. Цей сценарій буде 

мати лише незначний вплив на модернізацію еко-

номіки, розвиток ринку інновацій, інноваційного 

підприємництва та загального стану «цифровізації» 

країни. 

2. Форсований сценарій передбачає усунення 
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законодавчих, інституційних, фіскально-податко-

вих, валютно-грошових бар’єрів, що перешкоджа-

ють розвитку інноваційної економіки, «цифровіза-

ції», прийняття потужних заходів щодо стимулю-

вання «цифровізації» секторів економіки та 

бізнесу, ініціація державою масштабних трансфор-

маційних ініціатив та проектів «цифровізації» у т.ч. 

на базі сучасних моделей державно-приватного 

партнерства. Цей сценарій сприятиме загальнонаці-

ональному економічному приросту, збільшенню 

економічного ефекту, інтенсифікації бізнес-діяль-

ності, а, отже, і податковим надходженням, зрос-

танню ВВП, оздоровленню грошово-кредитної сис-

теми, притоку нових інвестицій і т.д [19]. 

Концепція є короткостроковим і початковим 

інструментом розвитку та стимулювання внутріш-

ніх ринків споживання, упровадження й виробниц-

тва цифрових технологій, містить бачення трансфо-

рмації економіки від традиційної (аналогової) до 

ефективної цифрової, визначає першочергові кроки 

щодо імплементації відповідних стимулів та ство-

рення умов для цифровізації в реальному секторі 

економіки, суспільстві, освіті, медицині, екології 

тощо, виклики та інструменти розвитку цифрових 

інфраструктур, набуття громадянами цифрових 

компетенцій, а також визначає критичні сфери й 

проекти цифровізації держави [18]. 

Нині 35% сільського населення, а також 53% 

шкіл та 99% медичних установ України не мають 

доступу до широкосмугового Інтернету, проте мо-

жуть бути вдосконалені за допомогою низки прое-

ктів державно-приватного партнерства, які дадуть 

змогу досягти 80% широкосмугового покриття Ін-

тернету в широкосмуговій мережі протягом декіль-

кох років як частина нової стратегії [20, с. 56]. 

У 2018 р. Україна займала 50-е місце в рейти-

нгу GCI. Україна має доступну фіксовану та мобі-

льну широкосмугову смугу для своїх жителів, а рі-

вень проникнення відстає від світового середнього. 

Позитивним також є збільшення підписки на MBB, 

швидкість проникнення комп'ютерних побутових 

приладів та смартфонів. Це відображає зростаючий 

попит на послуги, краще та більше підключення. 

ЄС включив Україну до свого європейського інвес-

тиційного плану розвитку цифрової економіки. Ін-

вестиції у цифрову інфраструктуру дадуть змогу 

Україні наздогнати інші європейські країни. У зв'я-

зку із цим важливо розвивати свої волоконно-опти-

чні мережі та високошвидкісні бездротові про-

грами наступного покоління [21]. 

Згідно з даними Державної служби статистики 

України станом на 1 січня 2019 року [22] в Україні 

користуються інтернетом 26 мільйонів людей, 

тобто абоненти мобільних і дротових підключень. 

Для порівняння, у 2017 році в Україні було 23,6 мі-

льйонів абонентів. Крім того, вже майже рік украї-

нці мають змогу користуватися мобільним 4G-інте-

рнетом. Станом на 2018 рік 7 із 10 домогосподарств 

підключені до високошвидкісного Інтернету. 70-

80% території України має покриття мережею Інте-

рнет. А щорічний об'єм приватних інвестицій у 

сферу побудови цифрових інфраструктур стано-

вить 3 млрд. дол. [17, с. 57]. 

Що стосується основних засад використання 

цифрових технологій бізнесом, то ІТ-індустрія ви-

йшла на 2 місце в українському експорті послуг та 

становить 20% загальної величини послуг. Для по-

рівняння, у структурі експорту до Великої Британії, 

наприклад, понад 50% – експорт ІТ-послуг. Індуст-

рія інформаційних технологій дає понад 3% ВВП 

Україні. Згідно з даними НБУ, вітчизняна ІТ-

індустрія за перше півріччя 2018 року принесла ук-

раїнській економіці 1,5 млрд дол. експортної виру-

чки. Це на 29% більше показників 2017 року. Рівень 

зайнятості у галузі зріс у 2018 році на 30 тис. осіб. 

За результатами 2018 року обсяг виручки ринку ІТ-

послуг становить 3,6 млрд дол., а кількість ІТ-

спеціалістів становила понад 120 тис. осіб із серед-

нім рівнем оплати праці 1,8-2 тис. дол. на місяць. 

Крім того, у 2018 році у світовий рейтинг «ТОП-500 

найкращих ІТ-розробників» увійшли 12 українсь-

ких та міжнародних компаній, що мають представ-

ництва в Україні, тоді як у 2017 році їх було лише 8 

[17, с. 57-58]. 

Інформатизація суспільства спроможна підви-

щити інвестиційну привабливість держави та еко-

номічний потенціал. Зокрема, збільшення кількості 

послуг, які можуть надаватись онлайн, зменшує рі-

вень корупції в державі, піднімає рівень відкритості 

наданих послуг та рівень прозорості роботи держа-

вних структур. До переваг цифрової економіки мо-

жна також віднести нижчі ціни на товари, їх досту-

пність та широку різноманітність, економію часу та 

людських ресурсів як робочої сили і водночас прак-

тично «нескінченність» товарів в електронному ви-

гляді [17, с. 58]. 

Поряд із цим варто зауважити, що дослідження 

швейцарської бізнес-школи IMD показали, що ци-

фрова конкурентоспроможність України залиша-

ється на досить низькому рівні. Світовий рейтинг 

цифрової конкурентоспроможності IMD (World 

Digital Competitiveness Ranking) вимірює здатність 

країни впроваджувати і досліджувати цифрові тех-

нології, що ведуть до трансформації в державній 

практиці, бізнес-моделях і суспільстві в цілому. Він 

формується на основі 50 критеріїв, велика частина 

яких заснована на статистичних даних, а також на 

результатах опитувань. До першої категорії відно-

сять інформацію про витрати на дослідження і роз-

робки в даній області, швидкість широкосмугового 

інтернету та інше. У рейтингу 63 місця, які присво-

юються за сукупним результатом, що був показа-

ний в 3 категоріях: «Знання» – країни ранжуються 

в порядку убування якості навчання, освіти, науки; 

«Технології» – тут експерти розподіляють країни у 

відповідності зі станом інтернет- та комунікаційних 

технологій, фінансовим капіталом в ІТ-галузі, а та-

кож регуляторним середовищем; «Готовність до 

майбутнього» – верхні позиції відводяться країнам 

з високим рівнем готовності використовувати циф-

рову трансформацію. Згідно зі звітом, за рік Укра-

їна продемонструвала незначне поліпшення в кате-

горіях «Знання» (з 45 на 39 місце) і «Технології» (з 

62 на 61). Показники категорії «Готовність до май-

бутнього» залишилися незмінними (табл. 3) [23, с. 

236-237]. 
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Таблиця 3 

Позиція України за рейтингом цифрової конкурентоспроможності у розрізі основних складових  

(2014–2018 рр.) 

Показник (Oweral) / Роки (Years) 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальний рейтинг / Oweral 50 59 59 60 58 

Знання / Knowledge 29 40 44 45 39 

Талант / Talent 46 55 58 57 55 

Навчання та освіта / Training & education 4 15 20 26 22 

Наукова концентрація / Scientific concentration 42 39 45 45 40 

Технології / Technology 58 60 60 62 61 

Нормативна база / Regulatory framework 47 55 55 56 54 

Капітал / Capital 56 60 60 62 61 

Технологічні основи / Technological framework 58 60 58 60 57 

Готовність до майбутнього / Future readiness 58 61 61 61 61 

Готовність до майбутнього / Future readiness 58 60 60 58 53 

Гнучкість бізнесу / Business agility 42 58 59 56 53 

Інтеграція ІТ / IT integration 58 61 60 60 61 

Джерело: [24] 

 

Проте, важлива роль цифровізації як способу модернізації української економіки не виключає її ос-

новні проблеми (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Основні проблеми цифрової трансформації економіки України 

Джерело: узагальнено автором 

 

Таким чином, спостерігається реальна небез-

пека абсолютизації процесу цифрової трансформа-

ції незміцнілої після економічних криз і політичних 

потрясінь економіки України. 

Цифрові технології стали базою для створення 

нових продуктів, цінностей, властивостей, відпо-

відно, основою отримання конкурентних переваг 

на більшості ринків. Відбувається цифровий пере-

хід від свого роду аналогових систем та процесів ін-

дустріальної економіки та інформаційного суспіль-

ства до цифрової економіки та цифрового суспільс-

тва. 

 

Недооцінка соціального та інших вимірів 

розвитку сучасної економіки, наприклад, 

неоднорідності розвитку українських ре-

гіонів.  

Зниження продуктивності у сфері вироб-

ництва самих цифрових технологій і, в 

свою чергу, уповільнення інвестування в 

їх розвиток. 

Зниження кваліфікації виробничого пер-

соналу в умовах його перетворення у 

придаток оцифрованих виробництв, виті-

снення праці не тільки низької, а й серед-

ньої кваліфікації. 

Зростання імовірності технологічних 

збоїв і техногенних катастроф, інформа-

ційно-цифрових маніпуляцій і шахрайсь-

ких операцій у невиробничій сфері. 

Уповільнення зростання частки цифрової 

економіки у ВВП, що вже спостеріга-

ється в низці промислово розвинених 

країн. 

Витіснення базових технологічних про-

цесів, науково-технічних інновацій, а та-

кож економічних відносин, пов'язаних з 

соціальною орієнтацією економіки Укра-

їни. 

Загрози економічній безпеці країни, на-

самперед, її кібер- і військово-промисло-

вій безпеці. 

Вихід вітчизняних IT-компаній з-під дер-

жавного контролю, оподаткування тощо. 

Загострення соціальних суперечностей при масовому вивільненні працівників, зниження ступеня 

соціальної захищеності внаслідок розширення автономності учасників мережевої цифрової еко-

номіки, посилення соціальної нерівності, в т. ч. і внаслідок наявної цифрової нерівності, перетво-

рення соціально-економічних суб'єктів у «гвинтики» технологічного прогресу.. 
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Висновки та пропозиції. Підсумовуючи ре-

зультати проведеного дослідження, варто зазна-

чити, що цифрова економіка формує частку в стру-

ктурі ВВП країни і, водночас, завдяки впрова-

дженню процесів цифровізації, здійснює 

безпосередній вплив на функціонування всіх ін-

ших, традиційних секторів та сфер економічного 

життя країни, трансформуючи їх із економіки, що 

споживає, в економіку, що створює ресурси, забез-

печуючи нову якість економічного відтворення, до-

даткової вартості, конкурентоспроможності та зро-

стання ефективності соціально-економічного роз-

витку. 

Але, на нашу думку, відділяти повністю циф-

рову економіку від реальної не має змісту, оскільки 

цифрова економіка, по суті – це не цілісна еконо-

міка, а її частина, що складається з електронних то-

варів і послуг. 

Проведений аналіз показав, що особливість ро-

звитку цифрової економіки в Україні полягає у 

тому, що користувачі та бізнес значно випереджу-

ють державу та промисловість. Український малий 

і середній бізнес вже досить вільно працює в Інтер-

неті і в основному використовує цифрові методи 

просування своїх послуг. Але держава і велика про-

мисловість в Україні кардинально відстали. Проте 

виважений механізм реалізації Концеції цифрової 

економіки дозволить Україні суттєво піднятись у 

міжнародних ІТ- рейтингах, і відповідно, значно 

покращити ключові показники економічного роз-

витку країни. Але для успішної реалізації цієї кон-

цепції необхідно у реалізувати першочергові на-

прями, які знизять головні перешкоди цифровізації 

країни.  

До основних напрямків розвитку цифрової 

економіки в Україні слід віднести: подолання циф-

рового розриву в суспільстві шляхом розвитку тве-

рдих цифрових інфраструктур; реалізацію націона-

льної плану розвитку широкосмугового доступу в 

Інтернет; цифровизацію реального сектора еконо-

міки шляхом створення промислових парків, забез-

печення доступу до капіталу для інноваційних про-

ектів та підготовки відповідних спеціалістів; впро-

вадження основних інновацій у бізнес-моделі, а не 

в технології. 

Підсумовуючи, слід зауважити, що не варто 

вбачити у процесі цифровізації виробництва това-

рів і послуг лише технологічні переваги – нову ін-

дустріалізацію на цифровій основі, підвищення 

конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів 

і т.п. У цьому процесі очевидні проблеми й негати-

вні соціальні наслідки, які необхідно враховувати і 

мінімізувати при реалізації Концепції і стратегії по-

дальшого розвитку цифрової економіки України у 

наступному десятилітті, не захоплюючись односто-

ронніми технократичними підходами. При всій ва-

жливості цифровізації національного господарства 

варто не забувати, що головний вектор його розви-

тку – все-таки, соціалізація економіки, виконання 

нею, насамперед, соціальних функцій із забезпе-

чення добробуту домашніх господарств і суспільс-

тва в цілому, сьогодні вже через ефективне застосу-

вання цифрових, інформаційних технологій. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

фінансова система України формується за європей-

ським взірцем. У зв’язку з цим об’єктивно необхід-

ним є дослідження основних проблем і перспектив 

її розвитку з урахуванням європейського вектору. 

Саме стабільність у фінансовому секторі держави 

виступає важливою передумовою її економічного 

розвитку та зростання суспільного добробуту. 

Створення досконалої фінансової системи дер-

жави – одна з основних умов функціонування еко-

номіки. Побудова раціональної та ефективної фі-

нансової системи є досить складним завданням, ре-

алізація якого потребує тривалого часу.  

Питання функціонування української фінансо-

вої системи перебувають у центрі уваги багатьох ві-

тчизняних науковців і економістів-практиків. Про 

це свідчить аналіз фахових праць останніх десяти-

літь. Зазначені аспекти розглядали такі вчені, як: 

Завгородній А., Моторна Я., Плескач В., Скоро-

пад І. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/
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Аналіз останній досліджень і публікацій. 

Значний вклад у розвиток фундаментальних теоре-

тичних та методологічних основ сучасної фінансо-

вої науки, внесли такі вчені як В.Л.Андрущенко, І. 

В. Бураковський, Д. В. Полозенко, О. Д. Василик, 

А. І. Даниленко, О. П. Кириленко, А. В. Череп, В. 

М. Федосов, О. П. Луніна та В. М. Опаріна. Разом 

із тим проблематика фінансово-кредитної системи 

у вітчизняній економічній науці досліджена ще не-

достатньо. До сьогодні немає чіткого її тракту-

вання, не визначено її структуру. 

Метою статті є дослідження фінансової сис-

теми України з точки зору аналізу головних складо-

вих, існуючих проблем, та перспектив розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова си-

стема – один із основних елементів держави, який є 

показником розвитку, функціонування та ефектив-

ності державної політики [4, с. 19].Сучасний фінан-

совий ринок в Україні ще недостатньо розвинутий, 

узагальнений аналіз фінансової системи України 

свідчить про її незбалансований характер. Разом з 

тим, він уже досяг того рівня розвитку, коли вико-

ристання його можливостей може в значній мірі 

сприяти вирішенню ключових економічних про-

блем.  

На сучасному етапі становлення українська фі-

нансова система має ряд проблем, що перешкоджа-

ють та гальмують її розвиток.[5, с. 19]. По-перше, 

це відсутність системного підходу до реструктури-

зації, ефективності функціонування фінансової си-

стеми, по-друге, надто повільний темп реформ, не-

чітка визначеність з конкретним напрямом реформ, 

по-третє, недостатній рівень капіталізації банків 

України, та також.  

Однією з основних проблем нестійкості фінан-

сової системи України є також відсутність належ-

ного державного контролю. Оскільки остання - ва-

жлива функція держави, за допомогою якої забез-

печуються адекватні умови для функціонування 

фінансової системи, дефіцит належного контролю 

призвів до зловживань та порушень у сфері фінан-

сових відносин. У цьому зв’язку обов’язковим має 

бути вдосконалення системи фінансового конт-

ролю за рахунок збалансування місцевих та держа-

вного бюджетів, досягнення самодостатності у фі-

нансах окремих регіонів країни та галузей еконо-

міки, а також дотримання економічної безпеки 

держави. Усе це може стати запорукою ефектив-

ного функціонування державних фінансів та поси-

лить престиж країни перед міжнародною спільно-

тою. На жаль, фінансова система України не відпо-

відає світовим стандартам, проте досить залежить 

від зовнішніх відносин, що провокує її трансформа-

цію з урахуванням інтеграції до загального фінан-

сового простору. 

Основними недоліками сучасної системи дер-

жавного контролю слід вважати той факт, що біль-

шість перевірок на сьогодні мають фіскальний ха-

рактер: на практиці найчастіше використовують пе-

ревірку або ревізію. Водночас зазначені методи 

дозволяють лише виявити фінансові порушення, 

констатувати негативні явища, але не дають мож-

ливості запобігти їм або детально дослідити при-

чини їх виникнення.  

У зв’язку з кризовими явищами, у фінансовій 

сфері знову пожвавилися дискусії з приводу пере-

важного характеру валютного курсу, коливання 

якого негативно впливають на іноземних інвесто-

рів. Щоб запобігти краху національної валюти, дер-

жави вимушені підвищувати ставку відсотка, що, 

як правило, призводить до потрясінь на фондовому 

ринку, оскільки курси акцій і облігацій різко пада-

ють. Зміна ставки відсотка у бік підвищення нега-

тивно впливає на обсяги інвестицій [7, с. 29]. Фі-

нансова система повинна бути гнучка, динамічна, 

саморегульована. Держава повинна знайти оптима-

льний підхід до реструктуризації, керувати розвит-

ком і забезпечувати стабільність всієї системи. 

Нині ситуація ускладнюється різким зростанням 

цін на товари і послуги, видачею заборгованості на-

селенню, що стало причиною чергової інфляції. На 

розвиток фінансової системи впливає також чимало 

факторів, які потрібно вирішувати, щоб не допус-

тити застою і кризових явищ. Стратегія і тактика 

реформування фінансів має полягати у поступовій 

реструктуризації, яка передбачатиме подальшу тра-

нсформацію [3, с. 8].  

На особливу увагу заслуговує й питання 

створення потужної групи банків, зменшення 

податкового тиску та впорядкування фінансових 

потоків. У цьому контексті слід зазначити, що цим 

питанням повинні займатися відповідні органи 

законодавчої та виконавчої влади: раціональне 

функціонування всієї фінансової системи можливе 

лише за рахунок належного функціонування 

кожної складової окремо та у разі їх синергічного 

поєднання.  

Тому пропонують низку найбільш актуальних 

шляхів вирішення вищезазначених проблем. Зок-

рема, це: розробка стратегії розвитку фінансової си-

стеми України; розробка механізму регулювання 

рівня іноземного капіталу у вітчизняній фінансовій 

системі; удосконалення чинної законодавчої бази у 

сфері регулювання роботи ланок фінансової сис-

теми; зміцнення фінансів суб’єктів господарю-

вання з метою посилення мотивації до ефективної 

роботи, інвестиційної діяльності; налагодження фі-

нансового механізму діяльності бюджетних уста-

нов, пошук нових джерел фінансових ресурсів в 

умовах дефіциту бюджетних коштів; економне ви-

трачання бюджетних коштів, посилення контролю 

за їх цільовим використанням; реформа системи 

оподаткування в напрямку послаблення податко-

вого тиску; зменшення кількості і розмірів відраху-

вань у державні цільові фонди, відокремлення їх від 

бюджету; раціональне використання коштів, залу-

чених з допомогою державного кредиту, зміцнення 

довіри до державних цінних паперів; цілеспрямова-

ний розвиток інститутів та інструментів фінансової 

системи [5, с. 18-19]. 

Для покращення стану фінансової системи Ук-

раїни необхідно переглянути ключові напрямки 

стабілізаційної політики, зокрема: розвиток страхо-
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вого механізму пенсійного забезпечення, медич-

ного обслуговування, страхових принципів фінан-

сування для отримання вищої освіти. Це полегшить 

навантаження та сприятиме удосконаленню функ-

ціонування фінансової системи країни.  

Нині, першочерговими завданнями розвитку 

фінансової системи в Україні є наступні: створити 

групу потужних банків; зменшити податковий 

тиск; упорядкувати фінансові потоки; розпочати 

структурно-інституційні перетворення банківської 

системи, ефективну реорганізацію підприємств.[7, 

с. 28].  

На це повинні бути спрямовані всі зусилля ор-

ганів законодавчої та виконавчої влади. Успішна 

реалізація цих заходів буде сприяти зміцненню ба-

нківської системи і створенню нею сприятливих 

умов для подальшого розвитку нашої економіки й 

зростання ефективності її функціонування. 

Вирішення цих та інших проблем і поступове 

піднесення економіки вселяють надії на подальше 

вдосконалення всієї кредитної системи, подолання 

існуючих перешкод і побудову суспільства, в якому 

кожна людина буде мати гідні умови існування.  

Висновки і пропозиції. Отже, на сьогодні в 

Україні сучасному етапі становлення фінансово-

кредитна система не повністю відповідає потребам 

розвитку економіки нашої держави, оскільки має 

ряд проблем, які перешкоджають та гальмують її 

розвиток, а саме: високий рівень залежності ресур-

сної бази від зовнішніх запозичень та значну частку 

іноземного капіталу в структурі фінансово-кредит-

ної системи України; наявність на ринку установ з 

незначним рівнем капіталізації, що не забезпечує 

належним чином їхньої фінансової стабільності; ві-

дсутність у фінансово-кредитних установ ефектив-

них механізмів та інструментів управління акти-

вами і пасивами; низька рентабельність фінансово-

кредитних установ через загальну низьку якість ак-

тивів, високу питому вагу неприбуткових активів у 

загальних активах банків та невиправдано високу 

вартість ведення бізнесу; низький рівень менедж-

менту і корпоративного управління [6, с. 528]. Ці 

проблеми потребують суттєвих змін у фінансовій 

політиці держави. Але, якщо до недавнього часу го-

ловним завданням було пом’якшення наслідків гло-

бальної економічної кризи та вихід з неї, то віднині 

принципом фінансової стратегії повинно стати на-

дійне забезпечення реалізації політики економіч-

ного зростання.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті проаналізовано вплив міжнародної економічної інтеграції на трансформацію глобальної кон-

курентної сили. Розглянуто економічні ефекти, які отримує країн від участі в процесах інтеграції та дезін-

теграції. Аргументовано, що стержневим фактором нарощення глобальної конкурентної сили країни є ро-

звиток її торговельно-економічної взаємодії. В даний час міжнародна конкурентоспроможність країни та 
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глобальна конкурентна сила міждержавного інтеграційного об’єднання розвиваються синхронно, як два 

одинаково спрямовані процеси. 

ABSTRACT 

The impact of the international economic integration to global competitive force transformation was exam-

ined in the article. The economic effects that the country derives from the integration and disintegration processes 

participation were considered. And it is based on the argument that the central factor of country’s global compet-

itive force strengthen is the development of its trade and economic cooperation. Currently, the international na-

tional competitiveness and global competitive force of the intergovernmental integration association are develop-

ing simultaneously as two identically directed processes. 

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, конкурентоспроможність країни, глобальна кон-

курентна сила міждержавного інтеграційного угрупування, торговельно-економічна співпраця. 

Keywords: international economic integration, country’s competitiveness, global competitive force of the 

intergovernmental integration association, trade and economic cooperation. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, до основних 

викликів, які постають перед країнами, відносять 

глобалізацію, інтеграцію, загострення конкуренції 

між всіма суб’єктами світового господарства як на 

рівні багатонаціональних підприємств та країн, так 

і на рівні міждержавних інтеграційних об’єднань, 

що призводить до мінливого глобального конкуре-

нтного середовища. Разом з тим, чітко простежу-

ється взаємозалежність інтегрованої глобальної 

конкурентної сили країни від її участі в процесах 

економічної інтеграції та дезінтеграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичні та прикладні аспекти впливу міжнародної 

економічної інтеграції на глобальну конкурентну 

силу країн-учасниць досліджували багато економі-

стів-міжнародників, такі як Дж. Вайнер [2], Дж. 

Мід [3], В. Гурський [1], Е. Бомберг [4], Р. Далімов 

[5], Дж. Айхенгрін [6], К. Дойч [9], Е. Трибушна 

[10], Л. Артеменко [11], Я. Малик [12], Ф. Кампос 

[13]. Проте, динаміка розвитку сучасних процесів 

економічної інтеграції та дезінтеграції вимагає по-

стійного наукового моніторингу економіко-конку-

рентних ефектів, які отримує економіка від згада-

них процесів, з метою опитимізації участі країн в 

міжнародній економічній інтеграції. 

Мета дослідження. Дослідити вплив міжнаро-

дної економічної інтеграції на трансформацію пе-

рерозподілу глобальної конкурентної сили між 

суб’єктами глобального господарства. 

Результати дослідження. Однією з основних 

характеристик глобального господарства сього-

дення є розвиток процесів міжнародної економіч-

ної інтеграції та дезінтеграції, які на нашу думку 

суттєво вплинули та надалі впливатимуть на розпо-

діл глобальної конкурентної сили між суб’єктами 

світового господарства. Необхідно відзначити, що 

об’єднання країн в міждержавні інтеграційні союзи 

це результат прагнення до нарощення їхньої спіль-

ної світової економічної могутності, тобто конкуре-

нтна сила і економічна інтеграція взаємопов’язані 

процеси.  

Дослідження взаємозалежності міжнародної 

конкурентоспроможності національної економіки 

від її участі в процесах економічної інтеграції та 

дезінтеграції, допомогло нам зробити висновок, що 

особливого значення набувають іманентні еконо-

міко-конкурентні ефекти, які отримує держава при 

вході або виході з міжнародного інтеграційного 

об’єднання. Взагальному вплив інтеграції на глоба-

льну конкурентну силу країни може виражатись че-

рез реалізацію порівняльних переваг, трансформа-

цію торговельних відносин, економічних інтересів 

і т.д. (див. таблицю 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Основні економічні ефекти міжнародної інтеграції 

ЕФЕКТ УМОВИ ПРОЯВУ МЕХАНІЗМ 

ПРОЯВУ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Масштаба Розширення торгівлі всере-

дині інтеграційного об’єд-

нання, скорочення адмініст-

ративних бар’єрів 

Робота суб’єктів гос-

подарства на єдиному, 

більш ємному ринку 

збільшує віддачу від 

масштабу діяльності 

через зниження пито-

мих витрат 

Розвиток поділу праці і 

спеціалізації виробниц-

тва, укрупнення компа-

ній, зниження витрат, по-

силення конкуренції 

Конкуренції Збільшення кількості кон-

курентів на спільному ри-

нку, скорочення бар’єрів в 

інтеграційному об’єднанні 

Вільна конкуренція 

всередині інтегра-

ційного угрупування 

Підвищення ефективності 

використання ресурсів, 

ріст різноманітності і 

якості продукції, зни-

ження витрат, вирів-

нювання цін,банкрутство 

неефективних компаній 

Переорієнтації і 

аллокації (відхи-

лення) торгівлі 

Усунення торгових бар’єрів 

між членами інтеграційного 

угрупування, зниження тра-

нсакційних витрат 

Заміна товарів місце-

вого виробництва і ім-

портних товарів із 

третіх країн товарами 

із країн-партнерів по 

інтеграційному об’єд-

нанню 

Зміна товарної і гео-

графічної структури 

торгівлі 

Реаллокація ви-

робничих ре-

сурсів 

Зниження впливу 

адміністративних бар’єрів, 

які перешкоджали руху фа-

кторів виробництва, збіль-

шенню мобільності факто-

рів виробництва між чле-

нами інтеграційного 

об’єднання 

Ресурси (інвестиції, 

робоча сила і т.д.) пе-

ретікають в країни з 

кращими умовами гос-

подарства 

Зміна порівняльних пере-

ваг, раціональне викори-

стання сукупних ресурсів, 

розвиток розподілу праці 

і спеціалізаії виробництва 

у відповідності з 

порівняльними перева-

гами 

Синергетичний 

ефект 

Наростання кількісних по-

казників системи, перетво-

рення їх в якісні 

Ціле набуває особли-

вих властивостей, які 

відсутні у вихідних си-

стемах 

Поява нових порівняль-

них переваг 

Джерело: [1, c. 110-121]. 

 

Теоретичне дослідження залежності конкурен-

тної сили країни від загальної інтегрованої глобаль-

ної конкурентної сили міждержавного інтеграцій-

ного об’єднання базується на обґрунтованій теорії 

митних союзів американського вченого Джейкоба 

Вайнера (1892-1970). Так, Вайнер, у своїй праці 

“The Customs Union Issue” (1950), на основі аналізу 

довів, що внаслідок міжнародної економічної інте-

грації виникають два види ефектів: ефект ство-

рення торгівлі і ефект переорієнтації торгівлі [2]. 

Інтегровану глобальну конкурентну силу міждер-

жавного угрупування можна розглядати і в кон-

тексті групування економічних ефектів країн-

членів. Зауважимо, що визначальним фактором 

нарощення конкурентної сили національної еко-

номіки є розвиток її торговельно-економічної 

взаємодії.  

Джеймс Мід (1907-1995), англійський еконо-

міст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1977 

року, критично проаналізував теорію Дж. Вайнера 

[3]. Він розробив теорію “торговельної експансії”, 

за допомогою якої пояснив підвищення економіч-

ного добробуту національних економік держав, які 

інтегруються. Саме праці цих науковців стали підґ-

рунттям для визначення майбутніх досліджень роз-

витку теорії міжнародної економічної інтеграції та 

її впливу на глобальну конкурентну силу всіх 

суб’єктів глобального господарства. 

Розроблений теорією та практикою інструмен-

тарій та методи інтеграційної взаємодії спрямову-

ють на максимізацію ефекту від взаємного поділу і 

кооперації. Загальний інтегральний ефект міжнаро-

дної економічної інтеграції – це сукупність різно-

манітних ефектів як у коротко-, так і у довгостроко-

вому періодах. Крім переваг, пов’язаних з урегулю-

ванням торгових балансів, країни отримують 

вигоду від спеціалізації та економії на масштабі (у 

довготривалій перспективі витрати на виробництво 

одиниці продукції зменшуються зі збільшенням об-

сягів виробництва), яка прямо пов’язана з розмі-

рами ринків, що зростають зі створенням зони віль-

ної торгівлі, митного союзу, спільного ринку і т.д. 

Скорочення витрат і відповідальне зниження цін на 

товари сприяє піднесенню як внутрішнього, так і 

зовнішнього попиту, а це у свою чергу стимулює 

інноваційну діяльність та зумовлює підвищення за-

гальних темпів економічного зростання [4, c. 170-
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178]. Друга перевага – пожвавлення міжфірмової 

конкуренції, яка загострюється внаслідок усунення 

бар’єрів на шляху торгівлі. Максимізації переліче-

них ефектів досягають у масштабах функціону-

вання єдиного внутрішнього ринку інтеграційного 

об’єднання, економічного і валютного союзу. Третя 

група переваг створюється у сфері технологічного 

розвитку. Технологічне оновлення відбувається в 

результаті концентрації ресурсів у межах зростаю-

чих фірм (злиття і поглинання) та реалізації міжна-

родних наукових і технологічних програм [5, c.112-

123]. 

Макроекономічний ефект інтеграції залежить 

від таких основних чинників: збільшення обсягу і 

вдосконалення структури торгівлі товарами та пос-

лугами між партнерами; поліпшення торгового ба-

лансу; створення нових робочих місць у країнах, 

що інтегруються; зміна ставок заробітньої плати; 

трансформація політичного курсу; коливання цін; 

акумуляційний ефект (людський та фізичний капі-

тал); створення нових товарів та послуг; зростання 

прямих іноземних інвестицій; розвиток відсталих 

країн; зміни у ВВП [6, c. 99-118]. 

Станом на сьогоднішній день міждержавні ін-

теграційні об’єднання є частиною новітньої глоба-

льної економіки та важелем впливу на розподіл 

конкурентної сили в міжнародних економічних ві-

дносинах. Групування країн у міжнародні інтегра-

ційні союзи здійснюється заради підвищення рівня 

життя населення, країни-члени міжнародних інтег-

раційних союзів об’єднуються та формують єдину 

конкурентну політику, щоб на все жорсткішому 

світовому ринку змагатися за розподіл глобальної 

конкурентної сили. Ось чому виокремлення конку-

рентної сили міжнародних інтеграційних об’єднань 

та її щорічна оцінка стає важливою в розвитку су-

часного світового господарства. 

Експерти підкреслюють зростання кількості ре-

гіональних торговельних блоків як одну з провідних 

тенденцій розвитку міжнародних відносин в останні 

5-7 років. Зараз фактично кожна країна входить, що-

найменше, в одне таке угрупування. В останні 10 ро-

ків поряд із бурхливим кількісним зростанням спосте-

рігаються також якісні зміни в характері домовленос-

тей про регіональну інтеграцію [7, с. 13]. Основною 

рушійною силою є пошук нових джерел економічного 

росту, отримання синергетичних ефектів від коорди-

нації національних регуляторних дій і зняття бар’єрів 

для вільного руху факторів виробництва [8, с. 6].  

Отже, фактично сьогодні світові кооперації 

країн в міжнародні інтеграційні об’єднання є чин-

ником трансформації конкурентоспроможностей 

країн-членів та формують новий феномен глобаль-

ного господарства, а саме інтегровану конкурентну 

силу економічних союзів, які останнім часом є ос-

новними суб’єктами глобального конкурентного 

розвитку. Очевидним є прагнення країн до пошуку 

нових та стабільних джерел конкурентних переваг 

для нарощення їх глобальної конкурентоспромож-

ності в умовах міжнародних гіперконкурентних 

відносин. 

Конкурентні позиції міжнародних інтеграцій-

них союзів посилились відносно недавно, однак на 

сьогодні вони не просто опосередковують відно-

сини між країнами і є регулюючою ланкою міжде-

ржавних відносин, але й самі виступають повнопра-

вними суб’єктами формування глобального госпо-

дарства. Глобальна конкурентна сила 

міжнародного інтеграційного угрупування є визна-

чальним критерієм ефективності торговельно-кон-

курентної взаємодії країн-членів. 

Розглядаючи вплив міжнародної економічної 

інтеграції на розподіл глобальної конкурентної 

сили між суб’єктами світового господарства доці-

льно буде зауважити, що поява економічної інтег-

рації призвела до трансформації міжнародного кон-

курентного середовища та наклала свій відбиток на 

конкурентні відносини не тільки між країнами-чле-

нами інтеграційних об’єднань, але й між об’єднан-

нями та країнами, які не входять до тих чи інших 

угрупувань, що призвело до зниження ролі держав-

них бар’єрів на шляху руху товарів, послуг, інфор-

мації капіталу і зростання ролі наднаціональних ін-

ститутів регулювання конкурентних процесів у 

глобальному господарстві. 

Якщо порівняти два найбільших торговельно-

конкурентні союзи ЄС та USMCA, то метою їх 

створення був не лише демонтаж митних бар’єрів. 

У межах USMCA відбувається поступова ліквідація 

тарифних бар’єрів, ліквідовуються більшість інших 

обмежень для експорту та імпорту (крім певної но-

менклатури товарів – сільськогосподарської проду-

кції, текстилю і деякі інші). Створені умови для ві-

льного руху не тільки товарів, а й послуг, капіталів, 

професійно підготовленої робочої сили, відпрацьо-

вані підходи для надання національних режимів у 

разі здійснення прямих іноземних інвестицій, захи-

сту інтелектуальної власності, гармонізації техніч-

них стандартів, санітарних і фітосанітарних норм, 

вирішення суперечок (антидемпінг, субсидії та ін.). 

Проте слід зазначити, що Угодою USMCA не пе-

редбачено вирішення проблем соціальної сфери та 

не створені спеціальні механізми, які регулюють 

співробітництво. 

Ведуться переговори про створення зон віль-

ної торгівлі не тільки між країнами, але й між прак-

тично всіма міжнародними інтеграційними угрупу-

ваннями (після двадцяти річних переговорів Євро-

пейський Союз і МЕРКОСУР, в 2019 році 

домовились про зону вільної торгівлі), що в свою 

чегру, підтверджує важливість моніторингу дина-

міки розподілу глобальної конкурентної сили. 

Не можна інтеграцію однозначно характеризу-

вати як суто процес нарощення конкурентної сили, 

але необхідно визнавати, що міжнародна економі-

чна інтеграція на різних рівнях розвитку надає мо-

жливості країні змінити її конкурентні позиції на 

міжнародній арені. Зрозумілим є те, що процеси 

економічної інтеграції та дезінтеграції є складними 

та суперечливими, а отже потребують постійного 

моніторингу і змістовного аналізу. Міжнародна еко-

номічна інтеграція, як будь-яке складне і багатоаспе-

ктне явище, має певні наслідки для країн-учасниць, 

зоокрема і в трансформації конкурентного середо-

вища та перерозподілу глобальної конкурентної сили. 
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Ураховуючи те, що країни кооперуються, не буде пе-

ребільшенням сказати, що наслідки інтеграції суттєво 

впливають на історичні долі країн. Як відмітив хара-

ктеризуючи інтеграційні процеси К. Дойч “Успі-

шна робота системи залежить від здатності до по-

передження, від здатності уряду бачити перспек-

тиву й уживати необхідні дії” [9]. 

Розвиток інтеграційних процесів веде до фор-

мування величезних економіко-конкурентних про-

сторів, які серед країн-членів призводять до зрос-

тання маштабів виробництва та в результаті зміц-

нення могутності міждержавного інтеграційного 

угрупування вцілому. Кожне розширення міжнаро-

дного інтеграційного угрупування збільшує його 

економічну силу в глобальному господарстві, за ра-

хунок якої і відбувається перерозподіл глобальної 

інтегрованої конкурентної сили. Наприклад: п’яте 

розширення ЄС було значним за масштабами та 

якісними показниками, а саме приріст території бі-

льше ніж на 30%, чисельності населення на 25%, 

сукупний ВВП збільшився на 6%, проте ВВП на 

душу населення в країнах, що приєднались до угру-

пування було вдвічі нижчим ніж в середньому в ЄС 

до п’ятого розширення [10, c. 22-25]. ВВП на душу 

населення в середньому по ЄС після розширення 

знизився на 12%. В Польщі та Словакії рівень без-

робіття досягав 20%, в той час як в ЄС-15 всього 

8%. Продуктивність праці в країнах центрально-

східної Європи була майже вдвічі нижче, ніж в кра-

їнах західної Європи [11, с. 87]. 

Менш розвинені держави (Болгарія, Естонія, 

Румунія, Португалія та Словенія), після вступу до 

ЄС демонструюють середньорічні темпи зростання 

значно вищі ніж 5%, випереджуючи, таким чином, 

більш інноваційно розвинені країни-члени ЄС. Та-

кий феномен пояснюється гіпотезою конвергенції, 

а саме β- і σ- конвергенціями – одними з найбільш 

поширених її видів. Так, згідно з конвергенцією β-

конвергенції, між країнами та регіонами відбува-

ється процес “надолуження”, при якому найбідніші 

з них мають вищі темпи економічного зростання. 

Відповідно, σ-конвергенція виявляється, коли роз-

біжність рівнів розвитку економічних систем зни-

жується в часі [12]. 

Економісти, які досліджують наслідки від членс-

тва країн в Європейському союзі, стверджують, що 

економічні ефекти великі та позитивні, за вийнятком 

Греції. Доводять вони це за допомогою методу синте-

тичного контролю та створивши контрафактику для 

країн, які вступили до ЄС з 1973 по 2004 рік [13]. І дій-

сно, країни-члени найбільших торговельно-конкурен-

тних союзів трансформували свою глобальну конку-

рентну силу та сформували інтегровану глобальну 

конкурентну силу міждержавних інтеграційних угру-

пувань. 

ВИСНОВКИ. На основі проведеного дослі-

дження, можна безсумнівно констатувати, що у су-

чаному світі конкурентоспроможність країни та 

конкурентна сила міжнародного інтеграційного со-

юзу розвиваються синхронно, як два одинаково 

спрямовані процеси. Конкурентна сила інтеграцій-

ного об’єднання, може виступати у якості переду-

мови підвищення рівня глобальної конкуренто-

спроможності країни, яка планує інтегруватись чи 

дезінтегруватись у будь-яке інтеграційне об’єд-

нання. У кожному окремому випадку для форму-

вання конкурентної політики країни чи міжкраїн-

ного інтеграційного об’єднання буде важлива своє-

часна реакція учасника глобальної конкуренції на 

зміни.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті наведено сутність маркетингового механізму формування іміджу яке являє собою сукупність 

інструментів і методів створення моделі іміджу, а також комплекс заходів, спрямованих на ефективне 

управління іміджем у конкурентних умовах функціонування промислових підприємств. Обґрунтовано 

процес формування іміджу промислового підприємства. Наведено структуру іміджу промислового 

підприємства яка може бути подана як сукупність двох видів іміджів: внутрішнього (з позиції персоналу, 

керівника, наскільки сприятливий соціально-психологічний клімат як між працівниками, так і між керів-

ником і персоналом) і зовнішнього (з позиції зовнішнього оточення: бізнес-середовища, держави, гро-

мадськості та споживачів). Визначено, що зовнішній імідж промислового підприємства складається з ін-

вестиційного, соціально-екологічного та бізнес-іміджу (іміджу споживача та іміджу партнерства), в чому 

і полягає відмінність іміджу промислового підприємства від іміджу підприємства іншої галузі. 

ABSTRACT 

The article presents the essence of the marketing tool of image formation, which is a set of approaches and 

methods for creating an image model, as well as a set of measures aimed at effective image management in a 

competitive environment of industrial enterprises. The process of forming the image of an industrial enterprise is 

grounded. The structure of the image of an industrial enterprise which can be presented as a set of two types of 

images: internal (from the standpoint of staff, a manager, how favorable socio-psychological climate between 

employees and between the manager and staff is) and external (from the standpoint of external environment: busi-

ness environment, state, public and consumers). It is determined that the external image of an industrial enterprise 

consists of investment, socio-environmental and business image (consumer image and partnership image), which 

is the difference between the image of an industrial enterprise from the image of another sector. 

Ключові слова: маркетинг; імідж; моделювання; управління; підприємства.  

Keywords: marketing; image; modeling; management; enterprises. 

 

Постановка проблеми. Мета іміджу проми-

слового підприємства полягає в тому, щоб у 

суб’єктів, які перебувають поза і всередині 

підприємства, склався образ, що сприяє досяг-

ненню цілей і завдань, поставлених керівництвом. 

У зв’язку з цим вплив іміджу промислового 

підприємства на потенціал конкурентоспромож-

ності обумовлено тим, що позитивний імідж, ство-

рюючи додаткову споживчу цінність, здатний залу-

чати потенційних клієнтів, підвищувати ступінь за-

доволеності і лояльності існуючих покупців, 

підтримувати і посилювати їх прихильність ком-

панії, що адекватно відображається на її фінансо-

вих результатах і ринковій вартості бізнесу. 

Сформований позитивний імідж підприємства 

збільшує довіру до його товарів і послуг. Якщо ком-

панії вдалося створити гарну думку про себе, то це 

підвищує кредит довіри до неї в кризових ситу-

аціях. Імідж стає найважливішим фактором конку-

рентоспроможності підприємства і є індикатором 

його економічного успіху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням сутності іміджу займались такі вчені, 

як Т. Лебідь, Л. Мороз, Р. Пономаренко, С. Сіренко, 

М. Стоун, Л. Федулова, О. Христофор А. Череп, та 

ін. Їхні праці містять багатий теоретичний матеріал, 

однак динамічне маркетингове середовище вимагає 

проведення подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – до-

слідження науково-методичних підходів до визна-

чення основних теоретико-методичних підходів до 

системного розгляду маркетингових підходів до 

формування іміджу промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Імідж промислового підприємства – це результат 

сприйняття певного підприємства як сума 

взаємодіючих і взаємовпливаючих типів різними 

групами громадськості, що складається під впли-

вом різних факторів. Сукупність факторів, що 

впливають на формування іміджу підприємства, 

можна поділити на дві групи: фактори зовнішнього 

середовища (прямого впливу) і фактори внутрішнь-

ого середовища (непрямого впливу) [1]. Найбіль-

ший вплив на імідж промислового підприємства у 

висококонкурентних умовах спричиняють марке-

тингові фактори (використання інтегрованих мар-

кетингових комунікацій, образ підприємства в ЗМІ 

тощо). 

Формування бажаного іміджу для підприєм-

ства – найбільш важкодоступне з усіх комунікатив-

них завдань. Це обумовлено тим, що імідж фор-
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мується на основі залишкового враження різних ка-

тегорій споживачів і партнерів від досвіду їх 

взаємовідносин з підприємством, знання про нього, 

його позиції на ринку, підходів у вирішенні різних 

завдань, форм і методів обслуговування. Багатоас-

пектність процесу формування іміджу промисло-

вого підприємства передбачає наявність певного 

маркетингового механізму. 

Маркетинговий механізм формування іміджу 

являє собою сукупність інструментів і методів 

створення моделі іміджу, а також комплекс заходів, 

спрямованих на ефективне управління іміджем у 

конкурентних умовах функціонування промисло-

вих підприємств. Мета маркетингового механізму – 

забезпечення сталого розвитку промислового 

підприємства через його адаптацію до мінливих 

економічних, соціальних, політичних умов у межах 

моделі формування позитивного іміджу [2]. 

Як суб’єкти впливу на формування іміджу про-

мислового підприємства виступають його керів-

ники, топ менеджмент, співробітники, бізнес-сере-

довище (постачальники, партнери, споживачі), сус-

пільство (населення, яке проживає поряд з 

промисловим підприємством або відчуває на собі 

вплив промислового виробництва), держава. Об’єк-

том управління виступає діловий образ (імідж) і ре-

путація промислового підприємства, що склада-

ються в результаті дії або бездіяльності зацікавле-

них сторін. 

Формування іміджу промислового підприєм-

ства починається з проведення іміджевого аудиту. 

На етапі іміджевого аудиту визначаються реальні 

характеристики підприємства, формується «карта 

реальних характеристик», де можна виділити його 

перевагиа і недоліки. Під дією факторів зовнішнь-

ого і внутрішнього середовища створюється модель 

іміджу, у межах якої визначаються короткострокові 

і довгострокові цілі підприємства, принципи і філо-

софія діяльності, складається корпоративна куль-

тура, визначається типове коло споживачів, ро-

зробляється маркетингова стратегія розвитку, імід-

жева політика, а також маркетинговий 

інструментарій управління іміджем. 

Процес створення і підтримки іміджу має без-

посередній стосунок до процедури позиціонування, 

розробки стратегії диференціації промислового 

підприємства і формування його конкурентних пе-

реваг на ринку. Для того щоб зупинитися у своєму 

виборі серед атрибутів шуканої позиції, необхідно 

оцінити існуючий імідж підприємства, перевірити 

ступінь його відповідності очікуванням цільового 

сегмента [3, c. 382]. 

Загальна методика оцінки іміджу промисло-

вого підприємства включає три основних етапи – 

аналіз поточного економічного стану підприємства, 

оцінку стану іміджу підприємства та внесення ре-

комендацій щодо його поліпшення і, нарешті, кори-

гування рекомендацій відповідно до тенденцій ро-

звитку ринку. 

Процес формування іміджу промислового 

підприємства має свою специфіку, яка випливає зі 

специфіки діяльності самих підприємств галузі 

(рис. 1). У сегменті «В2В» завдяки розвитку інфор-

маційних технологій замовники добре інформовані 

про товар, його основні характеристики та додат-

кові можливості. Однак імідж промислового 

підприємства складається не тільки завдяки згад-

кам у пресі, але і за рахунок ефективної маркетин-

гової політики, яка має забезпечувати виконання 

конкретних побажань конкретного покупця. 

У межах формування іміджу промислового 

підприємства необхідно орієнтуватися на цільову 

аудиторію. Промислова продукція не є продуктом 

масового споживання, тому такі засоби її просу-

вання, як, наприклад, телереклама, не відіграють 

великої ролі в сприйнятті підприємства спожива-

чами. З урахуванням вищесказаного можна сфор-

мувати сприятливий імідж промислового підприєм-

ства, підвищити його інвестиційний рейтинг і ло-

яльність споживачів до нього. 

Структура іміджу промислового підприємства 

може бути подана як сукупність двох видів іміджів: 

внутрішнього (з позиції персоналу, керівника, 

наскільки сприятливий соціально-психологічний 

клімат як між працівниками, так і між керівником і 

персоналом) і зовнішнього (з позиції зовнішнього 

оточення: бізнес-середовища, держави, громадсь-

кості та споживачів) (рис. 2). 

Зовнішній імідж промислового підприємства 

складається з інвестиційного, соціально-екологіч-

ного та бізнес-іміджу (іміджу споживача та іміджу 

партнерства), в чому і полягає відмінність іміджу 

промислового підприємства від іміджу підприєм-

ства іншої галузі. Усі види іміджу взаємопов’язані і 

взаємозумовлені, оскільки на ринку «В2В» не виро-

бник обирає покупця, а споживач обирає проми-

слове підприємство. Як споживачі виступають, як 

правило, великі покупці, кількість яких обмежена, 

тому вони займають активну позицію у відношенні 

до вибору партнера по угоді, аналізуючи кожного 

продавця окремо [4, c. 64]. 
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Рис. 1. Маркетингові інструменти в управлінні споживчими перевагами [5] 

Імідж промислового підприємства 

Фактори зовнішнього 

оточення 

Фактори внутрішнього 

середовища 

Соціальні 

- якість роботи та обслуговування 

(обов'язковість, надійність, дотримання 

термінів поставки і т.д.); 

- соціальна відповідальність перед 

споживачем і суспільством (турбота 

про споживача, забезпечення вироб-

ництва якісної продукції, екологічна 

безпека виробництва, участь 

в різного роду соціальних акціях, спон-

сорування проведення суспільно значу-

щих заходів і т.д.); 

- своєчасне надання звітів і виконання 

фінансових зобов'язань перед держа-

вою. 

Культурні  

- історія підприємства, традиції, куль-

тура, репутація; 

- дотримання етичних кодексів по-

ведінки при взаємодії з господарюю-

чими суб'єктами як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках; 

- ініціювання створення корпоративних 

кодексів поведінки, спільнот вироб-

ників, спрямованих на підвищення рівня 

культури обслуговування споживачів. 

Маркетингові 

- маркетингова політика підприємства; 

- проведення маркетингових 

досліджень; 

- комплексне використання 

маркетингових комунікацій; 

- образ підприємства в ЗМІ 

Фактори зростання 

- надійність підприємства 

як постачальника і партнера; 

- інвестиційна активність 

і привабливість; 

- інноваційність виробництва; 

- фінансовий стан підприємства. 

Технологічні 

- рівень техніки, технологій, викори-

стовуваних на підприємстві для виро-

бництва продукції; 

- організація виробничого процесу. 

Організаційна структура 

- роль керівника на підприємстві; 

- наявність певної ієрархії 

в управлінні; 

- роль персоналу в прийнятті рішень. 

Організаційна культура 

- наявність кодексу поведінки 

співробітників підприємства; 

- дотримання етичних принципів 

в управлінні персоналом; 

- єдність мети і завдань керівника 

і персоналу. 

Соціальна відповідальність 

перед персоналом 

- своєчасна виплата заробітних плат, різ-

них допомог; 

- соціальні гарантії; 

- активність підприємства в проведенні 

дозвілля персоналу, соціальних заходів, 

підтримці різних соціальних програм. 

Інноваційна активність персоналу 

- стимулювання і підтримка внутрішнь-

офірмового підприємництва, генерації 

нових ідей персоналу щодо вдоскона-

лення технік і технологій виробництва 

продукції 
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Рис. 2. Модель іміджу промислового підприємства [6] 
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Аудит якості обслуговування 

Систематичний моніторинг та 

аналіз якості роботи персоналу ком-

панії з клієнтами, оцінка дотримання 

корпоративних стандартів обслуго-

вування, дотримання термінів і проце-

дур, заявлених для клієнта при обгово-

ренні умов співпраці 

Брендинг 

Брендинг можна розглядати як ос-

новний засіб підтримки іміджу, ство-

рення позитивного інвестиційно-при-

вабливого фону підприємства, елемент 

створення позитивного мікрооточення 

фірми, а також фактор збільшення вар-

тості підприємства і його конкурентос-

проможності 

Маркетинг постачальників 

Унікальна продуктова пропозиція 

Інтернет маркетинг 

- створення корпоративного сайту; 

- e-commerce (за допомогою або корпо-

ративного, або галузевого сайту); 

- позиціонування на галузевих сайтах, де 

проводяться загальні дослідження га-

лузі, публікуються новини компаній і т.д 

.; 

- сайти професійних спільнот в мережі 

Інтернет; 

- електронні тематичні конференції та 

семінари; 

- банерна реклама; 

- контекстна реклама; 

- знакові доменні імена; 

- вірусний маркетинг; 

- участь в блогах, соціальних мережах 

(блогінг); 

- front-line; 

- пошукові системи; 

- e-mail-маркетинг 

Маркетингові дослідження 

Бенчмаркінг 

Маркетингові комунікації 

- особисті продажі (торгові агенти); 

- PR (публікації, корпоративна газета, 

річні звіти, семінари); 

- прямий маркетинг; 

- стимулювання збуту (спеціалізовані 

виставки та форуми); 

- спонсоринг 
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Вибір продукції промислових підприємств 

рідко буває імпульсивним. Зазвичай в ухваленні 

рішення про її придбання бере участь не один, а 

кілька фахівців, що згладжує суб’єктивність. Нала-

годження двосторонніх контактів між покупцем і 

продавцем промислової продукції є взаємо-

вигідним процесом. Виникає ситуація, яку умовно 

можна охарактеризувати як взаємовигідне партнер-

ство, що передбачає розвиток довгострокових 

взаємовідносин з промисловими покупцями. Крім 

того, вироблена продукція має не тільки макси-

мально задовольняти запити конкретного замов-

ника, а й бути максимально високої якості (вище, 

ніж у конкурентів). Особлива складність полягає в 

тому, що продавати промислову продукцію дово-

диться професіоналам, що добре розуміються на 

специфіці пропонованого продукту, тому буває до-

сить складно переконати покупця в перевазі кон-

кретного товару 

Висновки з проведеного дослідження. 

Підприємство-споживач, перш ніж зробити 

купівлю, вивчатиме вигляд і репутацію промисло-

вого підприємства з точки зору кожного із суб’єктів 

взаємодії: держави, інвестора і громадськості, з ме-

тою прийняття остаточного рішення про те, чи 

варто довіряти цьому підприємству. Якщо за всіма 

рівнями у свідомості споживача формується пози-

тивний імідж, тоді народжується бренд-імідж 

підприємства, що підкреслює його фірмовий стиль 

[115]. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто важність лідируючого сектор економіки, а саме: торгівлі. Обґрунтовано структуру 

аналізу споживання продукції торгівельних підприємств, до якої віднесено: аналіз торгівельних об'єктів, 

які діють на споживчому ринку; конкурентоспроможність об'єктів, які продають споживчу продукцію; ма-

теріально-технічне забезпечення, тобто використання інноваційного устаткування, сучасні підходи до об-

слуговування клієнтів; асортиментний ряд продукції; додаткове забезпечення послуг; персонал. 

Визначено, що істотну вага в обігу роздрібної торгівлі в Україні припадає на торгівельні роздрібні 

мережі. Позитивна динаміка цього індикатора сприяє створенню умов для життєздатного економічного 

зростання торгової промисловості. 

ABSTRACT 

The importance of trade as the leading sector of the economy has been considered in the article. It has been 

considered the areas of food trade analysis, namely the analysis of the entities number operating in the food market; 

performance of retailers; competitiveness of entities that sell food products; the image of the company (including 

interior and exterior); the logistical support, i.e. the use of innovative equipment, modern approaches to customer 

services; a range of products; additional services providing; staff. 

It has been determined that a significant portion of the total turnover of retail trade in Ukraine is taken by 

retail trading networks. The positive dynamics of this indicator suggests the creation of conditions for sustainable 

economic growth of trade industry to meet the consumers’ needs and the smooth implementation of trade and 

technological process; while negative one suggests uncertainty of the retail food trade. 

Ключові слова: торгівельний ринок; компанія; сектор; реалізація; ціна. 

Keywords: food market, company, sectors, distribution, price. 

 

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2016/4(87)/8.pdf


36 Sciences of Europe # 51, (2020) 

Introduction 

An important part of the national market is the 

food market, that is, the market where the purchase 

(sale) of food and products of agro-industrial complex 

is carried out. The purpose of functioning of such a 

market is to ensure the food security of the state. 

Food security is determined by the level of effi-

ciency of the whole economy, but food resources are 

formed in the process of agro-industrial production [1]. 

The food market has both economic and social sig-

nificance, as the level of consumption of food affects 

the quality of life of the population. 

The state shall aim at coordinating the interests 

and goals of the consumers and producers, thus ensur-

ing the achievement of food security of the country. Its 

main goal should be to ensure the level of sufficiency 

and availability of scientifically substantiated level of 

consumption of food products by all segments of the 

population due to the results of domestic producers’ac-

tivities [2, p. 68]. 

State policy is targeted at the formation of a so-

cially oriented food market infrastructure. 

The essence of the food market 

The food market is one of the most sophisticated 

market systems, covering almost all sectors of the pub-

lic economy. Unlike other market systems, this market 

has its own peculiarities, namely: continuous operation; 

seasonality of production and consumption of many 

food products [3]. 

The essence of the food market is expressed in its 

main functions which include: 

1) Regulatory function - coordinates the produc-

tion and consumption of food products in the assort-

ment structure, as well as balances supply and demand 

in terms of price and volume. 

2) Price formation function is manifested in the 

coordination of prices between the producer and the 

consumer under the control of the state. 

3) Controlling function means product quality 

control. 

4) Intermediary function means that the food mar-

ket acts as an intermediary between the producer and 

the consumer. 

5) Informational function - informs market partic-

ipants about the supply and demand for food products. 

6) Logistic function - is the warehousing, transpor-

tation, storage of food products [4, p. 194-195]. 

The food market is shaped by the influence of sup-

ply and demand factors. Demand is formed by consum-

ers on the following factors: income level of the popu-

lation, differentiation of the population according to the 

quintile coefficients of cash income, capacity of the 

market for a specific type of product and its presence in 

sales, subjective preferences of customers, availability 

of interchangeable food products. The offer is a set of 

food products that are presented on the market at the 

producer prices. The proposal is formed under the in-

fluence of soil-climatic factors and factors of state in-

centives for agro-industrial production through invest-

ments, taxes, preferential loans, etc. [4, p. 195]. 

The food market is classified according to the fol-

lowing features: 

1) by scale of distribution: 

-regional (local); 

-domestic (national); 

-interstate (world); 

2) by the nature of the direction of food resources: 

-directly for food; 

-for production of other types of food products; 

-for providing for non-food needs (e.g. production 

of medicines from food raw materials, etc.) 

3) by types of raw materials for food production: 

-market of products of plant origin; 

-market of products of animal origin; 

-market of fishery products and sea products; 

-market of products of wild plants. 

4) by the level of technological processing of raw 

materials: 

-market of canned food; 

-market of bakery products (through baking tech-

nology); 

-market for dried, charqued, soaked products, etc. 

5) by product types: 

-market for vegetables, fruits, melons and gourds, 

etc.; 

-market of meat and meat products; 

-market of milk and dairy products; 

- market of wild plants; 

-market of fats; 

-market of fish, fish products and sea products; 

-market of sugar; 

-market of grain and legume products; 

-market of confectionery; 

-market of bread and flour products, etc. [5]. 

Strashinska L.V. includes agriculture, food indus-

try, food trade into the food market. 

Accordingly, food market participants are produc-

ers of food products which include the agrarian sector 

and the food industry, and consumers of food products 

- the population of the country, the executive bodies [4, 

p. 195]. 

Following this study, we shall note that ensuring 

efficient work of food producers and the approach of 

food products to the final consumer is impossible with-

out the construction and use of efficient and rational, 

from the standpoint of all participants in market pro-

cesses, distribution systems [6]. 
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Fig. 1. Sectors of the food market 

Source: prepared by the author on the basis of [7]. 

 

Distribution of products on the food market 

Table 1 presents the properties of the functioning 

of the distribution system of products on the food mar-

ket. 

The use of rational and effective models of sales 

of goods affects the development of the market for food 

products. In turn, the state, responsible for providing 

sufficient food to the population and achieving food se-

curity, forms the food market. 

State policy should provide solutions to the prob-

lems of the infrastructure of the market, the correlation 

between the branches of infrastructure and material 

production, their proportional development, as well as 

creation of the conditions for the construction and use 

of efficient systems for product distribution on the mar-

kets of goods and services [8, p. 31]. 

Thus, the food market is a means of coordinating 

the production of food products and distributing them 

among consumers. 

Table 1 

Distribution of products on the food market 

Property  Essence 

Use of intermedi-

ary networks 

Distribution of goods in the market is carried out mainly through intermediary networks 

as the shredding of consignments of goods that are the objects of a specific sale transac-

tion, as the product moves through the distribution channel. 

Sales promotion 

Commodity producers encourage intermediaries to cooperate through policies of provid-

ing significant price discounts in order to ensure the rhythm of their production and in-

crease in production volumes. In this case, the profit of the commodity producer is re-

duced from the sale of each unit of goods, but the mass of profit increases. 

Creation of own 

sales networks 

A certain part of commodity producers places their investment resources in creating their 

own systems of product distribution in order to maximize profits by obtaining it in full 

when selling products to private end users. At the same time, the level of costs associated 

with the marketing of products increases, and the effectiveness of such an approach com-

pared with the involvement of intermediaries is determined by the conditions of the man-

ufacturer. 

Significant length 

of distribution 

channels 

The market of food, like any consumer market, is characterized by a larger length of dis-

tribution channels compared with the markets for raw materials, products of industrial 

and technical purpose. 

Market infrastruc-

ture  

The infrastructure component of the distribution system in the domestic food market dis-

tinguishes it favourably from the markets for other goods, but its state and level of devel-

opment still leaves much to be desired. 

Source: prepared by the author. 

 

The development of the food market can be esti-

mated through using certain methods, most of which 

were borrowed from the experience of foreign coun-

tries and adapted to the conditions of formation and de-

velopment of the food market in Ukraine. 

According to Darmohrai O.V., in order to research 

the food market it is expedient to use both traditional 

and non-traditional methods, namely: 

1. Method of paired comparisons based on multi-

dimensional scaling; 

2. Method of expert assessments; 

3. Methods of modelling economic processes us-

ing correlation and regression trend analysis; 

4. Interval forecast method; 

5. Method of scenarios.  
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A complete and systematic analysis of the state of 

the food market should include research on market ty-

pology, sustainability of its development, producers, 

consumers, sales, market scales and potential, com-

modity market conditions, competition, level of food 

security, business activity, risks, influence of state reg-

ulation mechanisms. 

The methodology for research on the development 

of the food market consists of several stages: 

1. The justification and disclosure of the theoreti-

cal and methodological foundations for the formation 

of the food market of the region which includes the 

identification of the essence of the food market, its 

structure, principles of formation and the main tasks of 

the activities; 

2. Analysis of natural geographic, socio-geo-

graphical, economic, environmental factors of the for-

mation of the food market; 

3. Assessment of the current state of the food mar-

ket of the region which includes analysis of the func-

tional-component, functional-territorial and functional-

management structure; 

4. Optimization of the main directions of improve-

ment of the territorial organization of the food market 

of the region. 

For integrated assessment of the development of 

the food market it is necessary to assess the capacity of 

the food market as a whole and its individual elements 

(Table 2). 

The capacity of the food market is affected by nu-

merous factors: 

1) the paying capacity of the population; 

2) the state of development of the agrarian sector; 

3) the rationality of the foreign economic activity; 

4) the forms of policy of food independence of the 

country. 

Among other factors that influence the develop-

ment of the food market, according to Mishchenko, 

D.A., are the following: 

1. Low elasticity of demand which determines sta-

bility of the sales volumes to the end consumers; 

2. Market and consumer characteristics of food 

market objects that are characterized by high standard-

ization of commodity batches; 

3. Competitive situation in the markets of certain 

types of food products which is close to the market of 

pure competition or to oligopoly; 

4. Formation of the distribution channels for prod-

ucts that are on the food market longer than those exist-

ing in other markets for goods and services; 

5. Functioning of the mechanisms of mutual influ-

ence of the food market and related commodity markets 

[9, p. 29]. 

Table 2 

Method of estimation of the capacity of the food market 

Indicator Formula Note 

Capacity of 

the entire 

food market 

MPR = MRm + 

MRmol + MRr + 

MRj + MRx + + 

MRk + MRo + 

MRpl + MRz + 

MRol 

MPR - capacity of the food market at current prices, billion UAH; MRm 

- capacity of the meat and meat products market, UAH; MRmol - ca-

pacity of the milk and dairy products market, UAH; MRr - capacity of 

fish and fish products market, UAH; MRj - capacity of egg market, 

UAH; MRx - capacity of the bread and flour products market, UAH; 

MRk - capacity of the potato market, UAH; MRo - capacity of the mar-

ket of vegetables and melon and gourds, UAH; MRpl - capacity of the 

market of fruit, berries and grapes, UAH; MRz - capacity of the sugar 

market, UAH; MRol - capacity of the market of oil, UAH 

Capacity of 

a single 

product mar-

ket 

MRi = Ci × Zi × H 

MRi–market capacity of the given product, UAH; Ci - consumption of 

given product per capita a year, kg; Zi - average annual consumer price 

of 1 kg of product, UAH; H - population, number of persons. 

Source: prepared by the author. 

 

Only food market is imperfect, the demand for 

food is not satisfied at the expense of the increase in 

food production, but is formed under the conditions of 

low paying capacity of the population, the actual con-

sumption of food does not reach the level of rational 

physiological norms. 

The priority task of the state in the modern period 

is to improve the structure of agricultural exports: a sig-

nificant increase in the share of animal products, as well 

as ready-made food products. Our enterprises are able 

to produce competitive livestock products through ac-

cess to cheap raw materials for fodder production. 

Thus, the distribution of food products is carried 

out on the market of food products. 
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Развитие теории любой экономической науки, 

как правило, стимулируется двумя основными при-

чинами: практической востребованностью и объек-

тивными закономерностями развития экономиче-

ской науки в целом. Накопление прикладных мето-

дических разработок в управлении деятельностью 

экономических субъектов в определенный момент 

нуждается в совершенствовании базовых положе-

ний экономической науки, что в свою очередь, при-

водит к появлению ее новых объектов, видов и 

направлений, обогащению системы методов и при-

емов. Менеджмент компаний, осуществляющих 

инновационную деятельность, заинтересован в ис-

пользовании современных подходов для разра-

ботки и реализации стратегических проектов, про-

гнозировании эффективности особого вида капи-

тала – интеллектуального, который является для 

таких предприятий главным ресурсообразующим 

фактором. Вместе с тем классические научные ос-

новы экономического анализа, разработанные оте-

чественными и зарубежными учеными в прошлом 

веке, требуют обновления и комплементации с уче-

том современных реалий управления экономикой, 

декларируемых соответствующими документами, 

определяющими направления развития государства 

на ближайшие десятилетия. 

Следует отметить стратегическую значимость 

инновационной деятельности как одну из специфи-

ческих ее характеристик, что весьма важно и для 

разработки методического обеспечения системы 

управления всех уровней ее иерархии, как для каж-

дого инновационного предприятия, а также для са-

мого высокого уровня - экономики страны в целом. 

Стимулирующим глобальным фактором активиза-

ции инновационного развития, стал целый ряд ос-

новополагающих документов последних несколь-

ких лет, среди которых следует отметить указ Пре-

зидента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017 - 2030 годы», направленный на обеспе-

чение национальных интересов, реализацию внут-

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/161.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/161.pdf
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ренней и внешней политики России в области ин-

формационных и коммуникационных технологий, 

и утвержденную Правительством РФ программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации», да-

ющую четкое представление о месте, функциях, 

направлениях развития теории и практики эконо-

мического анализа, его значимости в плане методи-

ческого обеспечения процессов развития цифровой 

экономики. 

Очевидная связь экономического анализа и 

цифровой экономики заключена в самом ее поня-

тии, сформулированном в вышеупомянутом Указе 

Президента РФ: «Цифровая экономика – хозяй-

ственная деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с тра-

диционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

Активизация инновационного сектора эконо-

мики в нашей стране стимулирует развитие науч-

ной базы исследований, формирующей обоснован-

ное с точки зрения теории и практики методическое 

обеспечение информационно-аналитической си-

стемы управления инновационной деятельностью 

на макро-, мезо- и микро- уровнях, способствую-

щее реалистичной оценке ее эффективности и виде-

нию актуальных перспектив ее развития, определе-

нию потребности в ресурсах для реализации гло-

бальных программ, утвержденных на уровне 

руководства страны. Таким образом, в плане разви-

тия теоретических основ экономического анализа 

возникает необходимость выделения особого 

направления – инновационного анализа с обоснова-

нием присущих ему целей и задач, объектов и субъ-

ектов, методов и методик. 

По нашему мнению, процесс формирования 

нового направления экономического анализа – ин-

новационного анализа можно представить следую-

щим образом (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Схема формирования нового научного направления - инновационного экономического анализа 

 

Таким образом, исходным стимулом формиро-

вания инновационного экономического анализа 

стала практическая востребованность реформиро-

вания не только методических подходов его ис-

пользования, но и необходимость обновления для 

этих целей ряда методологических основ, включая 

терминологический понятийный аппарат, видовые 

классификации научной атрибутики, систему мето-

дов и приемов для каждого этапа исследования ре-

зультативности инновационной деятельности на 

макро-, мезо- и микро- уровнях управления. 

Различным аспектам инновационного эконо-

мического анализа посвящены труды таких отече-

ственных экономистов, как Н.С. Пласкова, Н.А. Ба-

турина, С.В. Валдайцев, И.Л. Сурат, Т.В. Котова. 

Различные подходы к определению данного поня-

тия представлены в таблице 1.  

  

Новое научное направление (вид) – инновационный экономический анализ 

Специфика целей и задач, новая научная атрибутика 

Закономерности, взаимосвязи 

Множественность фактов и результатов инновационной деятельности 

Потребность в наблюдении, анализе, оценке, прогнозировании нового вида 

экономической деятельности – инновационной 

Обоснование локализации 

нового научного направления 

Выявление и обобщение 

Накопление информации 

Практическая деятельность 
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Таблица 1 

Определения понятия «инновационный экономический анализ» 

№ 

п/п 
Автор Определение 

1 Н.С. Пласкова 

«Инновационный экономический анализ, востребованный на начальном, после-

дующих и завершающих этапах цикла инновационного процесса, способствует 

формированию целей и задач инновационной деятельности, разработке и каче-

ственному мониторингу реализации инновационной стратегии, позволяет объ-

единить в едином контуре всю необходимую цифровую информацию» [8] 

2 Т.В. Котова 

Инновационный анализ – это единая информационная система качественных и 

количественных показателей, критериев и методов, предназначенная для 

оценки потребности, возможности, целесообразности и эффективности внедре-

ния и использования инноваций в деятельности хозяйствующего субъекта без 

угрозы его дальнейшему функционированию» [7] 

3 Н.А. Батурина 

«Экономический анализ инновационной деятельности выступает инструментом 

для разработки управленческих решений, направленных на повышение эффек-

тивности функционирования предприятия, а также используется для оценки 

профессионального мастерства и деловых качеств руководителей предприятия, 

инновационных подразделений и специалистов» [5] 

 

По нашему мнению, инновационный экономи-

ческий анализ представляет собой систему сбора, 

обработки и представления заинтересованным 

пользователям финансово-экономической инфор-

мации о результатах инновационной деятельности 

экономического субъекта с целью оценки эффек-

тивности текущих процессов разработки и реализа-

ции инноваций, а также поиска резервов повыше-

ния результативности хозяйственной деятельности 

за счет внутренних и внешних факторов инноваци-

онной среды. 

Инновационный экономический анализ, как 

правило, применяется для внутренней системы 

управления экономического субъекта ввиду закры-

того характера информации по инновациям. Так 

как основу инновационной деятельности состав-

ляет совокупность инновационных проектов, ха-

рактеризуемых определенными этапами, незави-

симо от их продолжительности, на различных ста-

диях ведения инновационной деятельности следует 

применять особый методический инструментарий 

экономического анализа, соответствующий каж-

дому виду экономического анализа, которые пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание инновационного экономического анализа на этапах инновационной деятельности организа-

ции 

Этап инновационной деятельности Содержание анализа 

1. Фундаментальные научные исследования и разра-

ботки 

Итоговый и перспективный анализ 

2. Планирование и прогнозирование инновационной 

деятельности 

Перспективный долгосрочный анализ 

3. Прикладные научные исследования и разработки Итоговый и перспективный анализ 

4. Формирование целей и разработка инновационных 

проектов 

Перспективный анализ 

5. Бизнес-планирование инновационного проекта Прогнозный долгосрочный и краткосрочный 

анализ 

6. Деятельность по реализации инновационного про-

екта 

Оперативный и перспективный краткосроч-

ный анализ 

7. Применение и коммерциализация инновации Оперативный анализ 

8. Оценка эффективности инновационного проекта Итоговый анализ 

9. Стратегирование инновационной деятельности Стратегический долгосрочный анализ 

 

Развитие инновационной деятельности нужда-

ется в создании соответствующего научно-методи-

ческого аппарата экономического анализа, одной 

из особенностей которого является использование 

современных технологий обработки информации и 

адекватных технических средств для получения 

надежной многоуровневой системы информаци-

онно-аналитического обеспечения с возможностью 

агрегирования и детализации массивов данных, 

персонифицированной, иерархичной, высокоско-

ростной и удобной для восприятия форме информа-

ции каждому участнику инновационного процесса. 

Разделение всей совокупности методов эконо-

мического анализа на традиционные и экономико-

математические в современных условиях нужда-

ется в трансформации и дополнении, поскольку по-

являются принципиально новые объекты анализа, 

области и виды деятельности, современные техни-

ческие и программные средства сбора и обработки 
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данных. На наш взгляд, современную систему ме-

тодов инновационного экономического анализа 

следует дополнить таким образом, чтобы обрабаты-

ваемые с их помощью массивы данных и формиру-

емые выходные аналитические результаты отве-

чали информационным потребностям внешних и 

внутренних пользователей – участников инноваци-

онного процесса.  

Считаем целесообразным систематизировать 

совокупность методов экономического анализа, ис-

пользуемых в процессе исследования инновацион-

ной деятельности организации, по нескольким 

группировочным признакам: аналитическим под-

ходам, назначению, этапам проведения, виду ана-

лиза, источникам информации, углубленности ана-

лиза (таблица 3). 

Таблица 3 

Группировка методов экономического анализа для исследования инновационной деятельности организа-

ции 

№ п/п Группировочный признак Виды методов 

1 Аналитические подходы 
- количественные методы 

- качественные методы 

2 Назначение 

- методы комплексных оценок 

- методы детализированного анализа 

- методы факторного анализа 

3 Этапы проведения анализа 

- методы первичной обработки данных 

- методы последующей обработки информационных потоков 

- методы итогового анализа 

4 Вид анализа 

- методы ретроспективного анализа 

- методы оперативного анализа 

- методы стратегического анализа 

5 Источник информации 

- методы анализа финансовой отчетности 

- методы анализа внутренней управленческой отчетности 

- методы анализа эпизодических данных 

- методы анализа внешней рыночной среды 

6 Углубленность анализа 

- традиционные методы 

- экономико-математические методы 

- специфические методы 

 

Для всестороннего исследования инновацион-

ной деятельности организации и наибольшего 

охвата объектов анализа и формирования ком-

плексной оценки ее результативности с выявле-

нием и измерением влияния на нее различных фак-

торов может быть востребован весь перечень при-

веденных выше методов, а также привлекаться 

отдельные методы исследования из смежных обла-

стей научных знаний, в которых используются спе-

циальные подходы, ориентированные на обеспече-

ние различных функций управления (методы 

управления материальными, трудовыми и финансо-

выми ресурсами, методы оптимизации организаци-

онной структуры управления производством, логи-

стические методы, маркетинговые и т.д.). 

Формирование нового вида экономического 

анализа – инновационного и его внедрение в инфор-

мационно-аналитическую практику инновационных 

компаний будет способствовать выработке опти-

мальной политики, направленной на минимизацию 

уровня неопределенности в оценке рисков инвести-

рования в инновационные проекты, содействовать 

росту их инвестиционной привлекательности, 

укреплению конкурентоспособности на российском 

и международном уровнях. Совершенствование тео-

ретической и методологической основы экономиче-

ского анализа в условиях активизации инновацион-

ных процессов создает основу для разработки си-

стемы аналитических индикаторов и их 

критериальных параметров с использованием коли-

чественных и качественных характеристик контро-

лируемых показателей сложившейся и прогнозируе-

мой результативности инновационной деятельно-

сти. 
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Вступление. 

С целью принятия верных управленческих ре-

шений необходимо изучить условия, в которых 

функционирует предприятие и исходя из установ-

ленных целей, оценки и результатов анализа аль-

тернативных вариантов, выбирать оптимальный. 

Научно-технический прогресс, высокая динамич-

ность внешней и внутренней среды превращают со-

временные предприятия на все более сложные си-

стемы. Для обеспечения управляемости таких си-

стем необходимо применение новых методик. 

Совершенствование системы управления требует 

разработки механизма координации процессов 

внутри самой системы. Методом решения указан-

ных проблем является контроллинг. 

Контроллинг - концепция экономического 

управления предприятием, направленная на выяв-

ление всех шансов и рисков, связанных с получе-

нием прибыли в условиях рынка. Целью внедрения 

системы контроллинга является построение на 

предприятии эффективной системы принятия, реа-

лизации, контроля и анализа управленческих реше-

ний. 

Эффективно организованная служба финансо-

вого контроллинга на предприятии может способ-

ствовать улучшению финансово-хозяйственной де-

ятельности и стать основой системы анализа и при-

нятия управленческих решений. 

В современных условиях хозяйствования су-
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ществует объективные предпосылки создания эф-

фективно действующей системы контроллинга, ко-

торая используя собственный инструментарий и 

методы, была бы нацелена на создание условий для 

стабильного функционирования и на систематиче-

ское удовлетворение потребности субъекта в без-

опасности на всех стадиях его жизненного цикла. 

Контроллинг поднимает управление субъектом на 

качественно новый уровень, интегрируя, координи-

руя и направляя деятельность различных служб и 

подразделений предприятия на достижение опера-

тивных и стратегических целей, которые в конеч-

ном итоге будут обеспечивать соответствующий 

уровень экономической безопасности субъекта. 

На сегодня существует проблема недействен-

ности системы контроллинга, которая указывает на 

неспособность инструментов контроллинга спра-

виться с поставленными задачами. Поэтому во из-

бежание нежелательных результатов руководству 

отечественных предприятий целесообразно обра-

тить внимание на способы совершенствования си-

стемы финансового контроллинга. 

Постановка задачи. Контроллинг - система 

информационно-аналитической поддержки про-

цесса управления субъектом, призвана обеспечить 

его стабильность работы в долгосрочной перспек-

тиве. Эффективное функционирование системы 

контроллинга, в современных условиях позволит 

повысить эффективность деятельности субъекта и 

уровень экономической безопасности. 

В своих исследованиях ученые рассматривают 

сущность контроллинга как средства внутреннего 

контроля, доказывают необходимость и обосновы-

вают основные принципы и условия его использо-

вания. Но вопрос организации системы контрол-

линга на предприятиях требует углубленного изу-

чения. 

Целью исследования является определение 

сущности контроллинга, основных принципов 

внедрения системы контроллинга на отечествен-

ных предприятиях, углубление теоретико-методи-

ческих основ и разработка практических рекомен-

даций по совершенствованию механизма его прак-

тического применения. 

Результаты. Одной из причин возникновения 

кризисной ситуации на многих украинских пред-

приятиях является низкий уровень менеджмента. 

Именно неквалифицированные и ошибочные дей-

ствия руководства привели большое количество 

субъектов хозяйствования на грань банкротства. 

Существенным фактором, обуславливающим при-

нятие неправильных управленческих решений, яв-

ляется отсутствие на отечественных предприятиях 

эффективной системы контроллинга. 

На современном этапе развития экономики на 

деятельность предприятий влияет большое количе-

ство факторов: обострение конкуренции на рынке, 

нестабильность внешней среды, изменение техно-

логий. В связи с этим возникает объективная необ-

ходимость поиска новых направлений управления 

предприятием. Одним из важных инструментов, 

который позволит поднять управление на более вы-

сокий уровень, является финансовый контроллинг. 

Контроллинг – относительно новое явление в 

теории и практике современного управления, воз-

никшее на стыке экономического анализа, планиро-

вания, управленческого учета, контроля и менедж-

мента. 

Слово контроллинг произошло от английского 

to control - контролировать, управлять, которое, в 

свою очередь, является производным от француз-

ского слова, означающего "реестр, список про-

верки". 

Однако, в англоязычных источниках термин 

"контроллинг" практически не используется: в Ве-

ликобритании и США укоренился термин "управ-

ленческий учет" (managerial асcounting, 

management accounting), хотя работников, в чьи 

должностные обязанности входит ведение управ-

ленческого учета, там называют контроллерами 

(controller). Собственно термин "контроллинг" при-

нят в Германии, откуда он пришел в Украину. 

Относительно его сути, то исходя из зарубеж-

ной и отечественной литературы, контроллинг - это 

понятие очень широкое и, на первый взгляд, ассо-

циируется со словом «контроль». Но контроллинг 

не сводится к простой системе контроля, а охваты-

вает более широкую сферу деятельности предприя-

тия, поскольку контроллинг - это и система наблю-

дения, и изучение поведения экономического меха-

низма конкретного предприятия, и разработки 

путей для достижения цели, которую оно ставит пе-

ред собой, и система, ориентированная на будущее 

развитие предприятия. 

В широком смысле контроллинг означает 

«быть в курсе всего», то есть информировать о со-

бытиях, консультировать, координировать и фор-

мировать управленческие решения, направленные 

на реализацию целей предприятия и представлений 

менеджеров. 

Залогом эффективности развития предприятия 

является функционирование качественной системы 

финансового контроллинга. Наибольший вклад в 

теорию контроллинга сделал Ф. Фрайберг, который 

определяет финансовый контроллинг, как подси-

стему контроллинга предприятия, целью которой 

является обеспечение оптимального уровня финан-

сового равновесия предприятия, максимизация сто-

имости капитала и получения прибыли [1]. 

Д. Хан, Г. Хунгенберг отмечают, что финансо-

вый контроллинг реализует главную монетарную 

цель компании - оптимизирует финансовые резуль-

таты через максимизацию прибыли и стоимости ка-

питала при сохранении стабильной ликвидности и 

платежеспособности предприятия [2]. 

 М.И. Татарчук рассматривает финансовый 

контроллинг как контролирующую систему, обес-

печивающую концентрацию контрольных дей-

ствий по наиболее приоритетных направлениях фи-

нансовой деятельности предприятия, своевремен-

ное выявление отклонений фактических 

показателей от запланированных и принятия опера-

тивных управленческих решений, которые обеспе-

чат нормализацию этих показателей [3]. 
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Очевидно, финансовый контроллинг также 

охватывает набор методик, направленных на совер-

шенствование учетной политики и управленческой 

практики предприятий на основании финансовых 

критериев успешности и функционирования. 

С точки зрения А.А. Терещенко, финансовый 

контроллинг - это специальная саморегулирующа-

яся система методов и инструментов, которая 

направлена на функциональную поддержку финан-

сового менеджмента предприятия и включает в 

себя информационное обеспечение, планирование, 

координацию, контроль и внутренний консалтинг 

[4]. 

Схожие представления наблюдаются во мно-

гих других научных трудах, где финансовый кон-

троллинг рассматривается как функциональный 

блок финансового менеджмента, организованный в 

форме специальной саморегулируемой системы 

методов и инструментов. 

Поддерживая именно такую позицию, Л.А. Ко-

валенко, Л. Ремнева утверждают, что финансовый 

контроллинг можно определить как саморегулиру-

ющуюся систему методов и инструментов, направ-

ленную на функциональную поддержку финансо-

вого менеджмента на предприятии путем концен-

трации контролируемых действий по основным 

направлениям управления его финансами, выявле-

ние отклонений фактических значений контроль-

ных показателей от нормативных (плановых) и при-

нятия оперативных мер для нормализации процесса 

управления финансами [5]. 

По мнению С.В. Ивахненкова, А.В. Мелих фи-

нансовый контроллинг является интегрированной 

подсистемой принятия управленческих решений по 

приоритетным направлениям финансовой деятель-

ности предприятия, основанная на комплексном 

анализе данных бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля и предусматривает согласование финан-

совых аспектов функционирования всех подразде-

лений предприятия [6]. 

Таким образом, обобщая различные определе-

ния, можно отметить, что основной целью финан-

сового контроллинга является обеспечение с помо-

щью финансовых инструментов устойчивого раз-

вития предприятия в определенном сегменте 

рынка, ориентация управленческого процесса на 

максимизацию прибыли и стоимости капитала и 

минимизации финансовых рисков. 

В зависимости от предметной области, основ-

ных функций, информационной базы и степени си-

стемной интеграции выделяют шесть основных 

подходов к рассмотрению контроллинга. Первый 

подход рассматривает контроллинг как систему ин-

формационного обеспечения управления затра-

тами, т.е. практически как систему управленче-

ского учета; второй - как информационную систему 

накопления информации для использования при 

планировании, управлении и оценке результатов; 

третий - как планирование и контроль; четвертый - 

как функцию менеджмента, обеспечивающую пла-

нирование, реализацию и управление по обратной 

связи; пятый - как метасистему управления, своеб-

разную систему «управления управлением»; ше-

стой - как метафункцию, обеспечивающую управ-

ление, координацию, согласование и контроль про-

цесса принятия управленческих решений [7]. 

Итак, контроллинг - это аналитическая коор-

динационно-консультативная система обеспечения 

эффективного управления предприятием с целью 

успешного функционирования в долгосрочном пе-

риоде для достижения стратегических целей, путем 

выявления и нейтрализации слабых сторон и угроз, 

а также обеспечение реализации возможностей и 

сильных сторон предприятия. 

Необходимость внедрения контроллинга на 

предприятии обусловлена следующими причи-

нами: 

• повышение нестабильности внешней среды 

выдвигает дополнительные требования к системе 

управления предприятием; 

• система менеджмента требует наличия эф-

фективного механизма внутренней коммуникации; 

• целесообразность построения специальной 

системы информационного обеспечения управле-

ния. 

Сущность контроллинга проявляется через его 

функции. Основными функциями финансового 

контроллинга являются: координация, разработка 

финансовой стратегии предприятия, планирование 

и бюджетирование, внутренний контроль, внутрен-

ний консалтинг и методологическое обеспечение. 

Контроллинг позволяет решить такие про-

блемы в контексте общего управления: 

• что должно сообщаться (какого рода эконо-

мические показатели, отобранные по специальной 

методике); 

• методы сообщения (каналы, средства (устно, 

письменно и др.); 

• кто собирает информацию (службы, лица); 

• кому она передается (отделы управления, ме-

неджеры); 

• в какой срок информация собирается, обраба-

тывается и передается; 

• для чего подается информация (ознакомле-

ние, информирование, принятия решений). 

Такие вопросы являются важными при проек-

тировании системы контроллинга на предприятии. 

Иными словами, контроллинг представляет со-

бой систему наблюдения и изучения поведения эко-

номического механизма конкретного предприятия 

и разработки путей для достижения цели, которую 

оно ставит перед собой. Состояние контролируе-

мых объектов определяется количественными, ка-

чественными, структурными, временными и про-

странственными характеристиками. Подтверждает 

эту точку зрения и анализ сущности основных 

функций понятия «контроллинг» (рис. 1). 

На сегодняшний день многие предприятия 

сталкиваются с проблемами неэффективности си-

стемы контроллинга, что связаны с неспособно-

стью инструментов и рычагов контроллинга спра-

виться с теми задачами, которые перед ним ста-

вятся. В основном, бездеятельность и 

безрезультатность системы связана с комплексом 

ошибок, которые допускают при внедрении или 
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непосредственно работы системы контроллинга. 

Составляющими элементами финансового 

контроллинга, как системы управления предприя-

тием, есть: цель, задачи, функции, принципы, ме-

тоды, инструменты, информационное обеспечение, 

система документооборота, служба контроллинга. 

Итак, финансовый контроллинг является эф-

фективной технологией управления финансово-хо-

зяйственной деятельностью предприятия, ориенти-

рованной на будущее интегрированной системой 

элементов информационного обеспечения, учета, 

анализа, контроля и планирования. Финансовый 

контроллинг обеспечивает достижение стратегиче-

ских и оперативных целей предприятия на основе 

координации планов и деятельности всех подразде-

лений. 

 
Рис. 1. Характеристика основных функций понятия «контроллинг» 
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Задачи контроллинга направлены на осуществ-

ление всех действий предприятия, связанных с реа-

лизацией его целей, которые условно делятся на 

три основные группы: задачи планирования; задачи 

информационного сопровождения и оповещения; 

задачи контроля и регулирования. 

Контроллинг не является функционально 

обособленным направлением деятельности пред-

приятия, так как инструментарий контроллинга за-

имствован из различных функциональных сфер 

(планирование, организация, контроль, анализ и 

т.д.) и не может быть отделенным от них, потому 

что действует во взаимосвязи с другими направле-

ниями деятельности предприятия и призван упро-

стить координацию их деятельности (реализации). 

Основную функциональную направленность кон-

троллинга приведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная направленность контроллинга, как инструмента управления  

финансовыми результатами предприятия 

 

Внедрение контроллинга, как инструмента 

управления финансовыми результатами предприя-

тия, требует наличия ряда условий, а именно: 

- наличия и использования методов получения 

и обработки информации; 

- наличие методик для оценки экономической 

эффективности производственной и инвестицион-

ной деятельности; 

- наличие официальной статистической инфор-

мации; 

- наличие интегрированной системы планиро-

вания и контроля; 

- наличия реальной системы показателей фи-

нансовых результатов деятельности предприятия; 

- наличие системы предварительного поиска, 

контроля и оповещения руководства о возможных 

тенденциях стратегических изменений внешней и 

внутренней среды; 

- наличие системы калькуляции затрат; 

- наличие программы снижения себестоимо-

сти. 

Можно выделить основные постулаты совре-

менной философии контроллинга: 

1) приоритет рентабельности деятельности 

предприятия над ростом объема производства, то 

есть размеры предприятия, объемы выпуска про-

дукции, количество филиалов и клиентов, ассорти-

мент продукции, сумма баланса и т.п. являются вто-

ростепенными по сравнению с эффективностью ра-

боты предприятия в целом и его подразделений; 

2) рост объемов бизнеса предприятия (органи-

зации) оправдано только в случае сохранения фак-

тического уровня эффективности или его повыше-

ния; 

3) меры по обеспечению роста доходности не 

должны превышать допустимый, для конкретных 

условий функционирования предприятия, уровень 

риска. 

С помощью финансового контроллинга можно 

решить такие традиционные проблемы управления 

предприятием, как: 

1) низкая платежная дисциплина структурных 

подразделений; 

2) неконтролируемая дебиторская задолжен-

ность; 

3) слабое управление затратами (отсутствие 

четкого понимания структуры затрат и их целесо-

образности); 

4) неверное определение прибыльности фили-

алов и видов бизнеса; 

5) уплата необоснованно высоких налогов в 

местный и обще-государственный бюджеты. 

Итак, в зависимости от выполняемых функций 

и методологической поддержки, финансовый кон-

троллинг делится на стратегический и оперативный 

(рис. 3).  

Их характеристика представлена в табл. 1. 
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Рис. 3. Временное разделение финансового контроллинга 

 

Под стратегическим финансовым контроллин-

гом понимают комплекс функциональных задач, 

инструментов и методов долгосрочного (три и бо-

лее лет) управление финансами, стоимостью и рис-

ками. Считают, что временной горизонт стратеги-

ческого контроллинга ограничен. Базовыми состав-

ляющими оперативного контроллинга является 

система годовых бюджетов и бюджетный кон-

троль. В случае необходимости бюджеты могут со-

ставлять с разбивкой по кварталам, месяцам, дека-

дам и даже дням. 

Главной целью оперативного контроллинга яв-

ляется организация системы управления достиже-

нием текущих (краткосрочных) финансовых задач 

предприятия. Такие задачи могут проявляться в по-

казателях выручки от реализации, прибыли, посто-

янных и переменных затрат, рентабельности капи-

тала. 

Контроллинг является направлением, интен-

сивно развивается в области теории и практики 

управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью предприятий. Характерным для финансового 

контроллинга системы является его динамизм. 

Таблица 1 

Характеристика оперативного и стратегического контроллинга 

№ Признаки Стратегический Оперативный 

1 Ориентация 
внутренняя и внешняя среда предприя-

тия; 

экономическая эффективность и рента-

бельность деятельности предприятия; 

2 
Уровень 

управления 
стратегический;  тактический и оперативный; 

3 Цели  

обеспечения выживания; проведения 

антикризисной политики; поддержание 

потенциала успеха;  

обеспечения прибыльности и ликвидно-

сти предприятия  

4 
Главные за-

дачи 

1) участие в установлении количествен-

ных и качественных целей предприя-

тия; 

2) ответственность за стратегическое 

планирование; 

3) разработка альтернативных страте-

гий; 

4) определение критических внешних и 

внутренних условий, которые лежат в 

основе стратегических планов; 

5) определение узких и поиск слабых 

мест; 

6) определение слабых подконтроль-

ных показателей в соответствии со 

стратегическими целями; 

7) сравнение плановых (нормативных) 

и фактических значений подконтроль-

ных показателей с целью выявления 

причин, виновников и последствий 

этих отклонений; 

8) анализ экономической эффективно-

сти (особенно инноваций и инвести-

ций); 

1) руководство при планировании и раз-

работке бюджета (текущее и оператив-

ное планирование); 

2) определение узких и поиск слабых 

мест для тактического планирования; 

3) определение всей совокупности под-

контрольных показателей в соответ-

ствии с установленными текущими це-

лями; 

4) сравнение плановых (нормативных) и 

фактических показателей подконтроль-

ных результатов и затрат с целью выяв-

ления причин, виновников и послед-

ствий отклонений; 

5) анализ влияния отклонений на выпол-

нение текущих планов; 

6) мотивация и создание систем инфор-

мации для принятия текущих управлен-

ческих решений. 
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Важнейшим целевым ориентиром стратегиче-

ского контроллинга вообще и антикризисного кон-

троллинга в частности является обеспечение жиз-

неспособности предприятия в долгосрочном пери-

оде на основе управления существующим потенци-

алом и создание дополнительных факторов успеха 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Типы и содержание антикризисных стратегий предприятия 

Тип антикризисной 

стратегии 
Содержание стратегии 

Организационная 

структура 

1. Наступательная 

стратегия  

Активное использование имеющегося потенциала, 

расширение деятельности и рынков сбыта продукции, 

увеличение объемов реализации 

Быстрая смена струк-

туры 

2. Стратегия деле-

гирование (по-

мощь) 

В связи с невозможностью решения конфликта соб-

ственными силами предприятие стремится получить 

субвенции и другую помощь 

Структура меняется по 

мере необходимости 

3. Компромисс, 

консенсус 

3 целью разрешения конфликта предприятие стре-

мится скооперироваться с другим; комбинация увели-

чения выручки и уменьшение расходов 

Структура меняется в 

соответствии с догово-

ренностью между 

партнерами 

4. Защитная страте-

гия (побег) 

  

Предприятие уходит из отдельных рынков и сворачи-

вает деятельность: сокращение продуктов - сокраще-

ние функций, радикальное уменьшение расходов 

Структура не меняется 

или упрощается 

 

Система информационных потоков контрол-

линга должна быть органично встроена в общую 

систему информационных потоков предприятия, 

иначе произойдет отторжение сотрудниками пред-

приятия навязанной им системы контроллинга, а 

как известно, если большое количество людей что-

то отвергает, то внедрить это практически невоз-

можно. В рамках работы по внедрению системы 

контроллинга происходят перестройка и оптимиза-

ция всей системы информационных потоков (всего 

экономического документооборота) на предприя-

тии (рис. 4). 

Служба контроллинга должна проводить свою 

работу по годовым и перспективными планами, ко-

торые утверждаются руководителем предприятия. 

Контроллинг базируется на системе нормиро-

вания затрат, определении зависимости между объ-

емом реализованной продукции, затратами и при-

былью, количеством затраченного времени на про-

изводство продукции, эксплуатацией машин и 

управлением другими показателями, которые ха-

рактеризуют уровень использования производ-

ственных мощностей и ресурсов всех видов. 

 
Рис. 4. Последовательность действий при проектировании любой организационной структуры 
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Службы контроллинга непосредственно не 
принимают решения, а осуществляют их подго-
товку, функциональную и информационную под-
держку и контроль за реализацией. Информацион-
ное обеспечение менеджмента должно осуществ-
ляться в понятной для пользователей форме. С этой 
целью соответствующая информация сначала обра-
батывается, обобщается, анализируется и представ-
ляется пользователям в форме рапортов, отчетов, 
докладных записок, резюме, рекомендаций, про-
гнозов и тому подобное. 

Считаем, что отдел контроллинга должен быть 
включен в структуру финансово-экономических 
служб предприятия, которые подчиняются финан-
совому директору. 

Отдел контроллинга необходимо формировать 
с определенного количества работников, что опре-
деляется объемом входной и выходной информа-
ции для управления. Управленческая информация 
охватывает следующие виды: научно-технические, 
конструкторские, технико-технологические, эконо-
мические, научные, патентные, экологические, со-
циальные, другие виды информации. Среди всех 
видов в системе контроллинга важнейшее значение 
имеет экономическая информация, что обеспечива-
ется с помощью бухгалтерской отчетности, опера-
тивно-технических средств, статистических мето-
дов, аналитических данных, с помощью обработки 
информации методом экономического анализа. Ин-
формация должна быть во всех случаях своевре-
менной и объективной. На это и должна быть наце-
лена повседневная работа службы контроллинга. 

На внедрение системы контроллинга необхо-
димо направить деятельность всех структурных 

подразделений и служб, поэтому нужно разрабо-
тать: 

- текущие и стратегические задачи по предпри-
ятию в целом и по отдельным структурным подраз-
делениям и службам (центрам затрат и ответствен-
ности); 

- схему организационной структуры, центров 
затрат и ответственности; 

- формирование аналитического и регулятив-
ного блока в системе контроллинга; 

- положение функциональных обязанностей и 
прав контроллинга и отдельных специалистов (кон-
троллеров); 

- информационные потоки, обеспечивая свое-
временную информацию по результатах деятельно-
сти подразделений предприятия; 

- оценочные показатели деятельности пред-
приятия и структурных подразделений (центров за-
трат и ответственности); 

- методику анализа предпринимательской дея-
тельности; критические величины по отдельным 
показателям в системе анализа отклонений между 
нормативными (плановыми) и фактическими пока-
зателями; 

- сроки проведения анализа фактического со-
стояния по центрам затрат и ответственности, пред-
приятию в целом; 

- сроки подачи результатов анализа и подго-
товленных проектов управленческих решений ру-
ководителю предприятия, систему контроля за вы-
полнением управленческих решений; 

- способы сообщения информации руководи-
телям по выявленным недостаткам. 

Внедрение контроллинга на предприятии мо-
жет происходить в трех направлениях (рис. 5): 

 
Рис. 5. Этапы внедрения контроллинга на предприятии 

 
Разработанный механизм внедрения системы 

контроллинга, может обеспечить организацию эф-
фективного управления деятельностью предприя-
тий различных отраслей, данный механизм преду-
сматривает выполнение последовательности опре-
деленных этапов (рис. 6). 

Механизм внедрения системы контроллинга 
предполагает выполнение четырех этапов: 1) опре-
деление цели внедрения контроллинга на предпри-
ятии; 2) методическую подготовку к внедрению 

контроллинга; 3) внедрение процедуры планирова-
ния; 4) введение в действие механизма контроля. 
Переход от одного этапа к другому происходит 
только после выполнения предыдущего. 

На четвертом этапе, после того как было вве-
дено в действие данный механизм, руководство 
предприятия принимает решение: если результат 
удовлетворяет, то система контроллинга успешно 
внедрена; если нет, то необходимо вернуться к пер-
вому этапу, чтобы выявить, на каком этапе была до-
пущена ошибка и исправить ее. 
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Рис. 6. Механизм внедрения системы контроллинга 

 

Как и любое подразделение предприятия, 

служба контроллинга в течение определенного пе-

риода должна установить связь с другими служ-

бами и отделами, наладить информационное со-

трудничество, тогда произойдет более точное раз-

деление функций. Впоследствии служба 

контроллинга может расширять свое влияние и 

штат. 

Работающий на производственном предприя-

тии финансовый контролер обязан знать и пони-

мать действующие на нем бизнес-процессы, осо-

бенности их финансирования по отдельным этапам 

производства, поставкам сырья и комплектующих, 

циклам, а также владеть способами сетевого плани-

рования и уметь правильно оценить эффективность 

капиталовложений. Также в обязанности финансо-

вого контроллера входит осуществление комплекс-

ного анализа производственных показателей и па-

раметров качества производимой продукции, труда 

и умение синтезировать их с показателями в финан-

совой сфере. 

Таким образом, финансовый контролер отве-

чает за всю систему финансового контроля, которая 

не может быть окончательно сформированным ме-

ханизмом, защищенным от любых изменений. Си-

стема требует регулярного контроля и оптимиза-

ции, определяемой трансформациями внешней и 

внутренней среды. Это необходимо для того, чтобы 

финансовый контроль служил для развития пред-

приятия, а не препятствовал ему [8]. 

Целью контроллинга является ориентация 

управленческого процесса на максимизацию при-

были и стоимости капитала владельцев при мини-

мизации риска и сохранении ликвидности и плате-

жеспособности предприятия. Для достижения этой 

цели финансовый контроллинг (контроллер) ре-

шает целый ряд функциональных задач. Каталог 

этих задач приведен в табл. 3. 

Службы контроллинга в процессе выполнения 

своих функций используют большое количество 

методов. Наряду с отдельными общепринятыми ме-

тодологическими и экономическими методами ис-

пользуются и специфические. 

На рисунке 7 приведены основные методы фи-

нансового контроллинга. К первым общим методам 

относятся такие, как: наблюдение, сравнение, груп-

пировка, анализ, трендовый анализ, синтез, систе-

матизация, прогнозирование. 
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Таблица 3 

Основные функции и задачи финансового контролера 

№ 

п/п 
Функции Задачи 

1 Координация 
1) регулирование информационных потоков; 

2) координация процесса планирования; 

2 
Финансовая 

стратегия 

1) активное участие в разработке финансовой стратегии предприятия и коор-

динация работы по планированию финансово-хозяйственной деятельности; 

2) «продажа» целей и планов; 

3) выработка предложений по адаптации организационной структуры пред-

приятия с выбранной стратегией развития; 

3 

Планирование и 

бюджетирова-

ние 

1) разработка и постоянное совершенствование внутренней методики про-

гнозирования и бюджетирования; 

2) обеспечение процесса бюджетирования; 

3) участие в разработке инвестиционных и других бюджетов; 

4 
Бюджетный 

контроль 

1) внутренний (управленческий) учет = management accounting; 

2) участие в составлении годовых, квартальных и месячных отчетов; 

3) анализ отклонений фактических показателей деятельности от запланиро-

ванных; 

4) обеспечение постоянного анализа и контроля рисков в финансово-хозяй-

ственной деятельности, а также разработка мер по их нейтрализации; 

5) выявление и ликвидация узких мест на предприятии; 

6) своевременное реагирование на появление новых возможностей (выявле-

ние и развитие сильных сторон); 

7) подготовка отчета о выполнении бюджетов и разработка предложений по 

корректировке планов и деятельности; 

5 

Внутренний 

консалтинг и 

методологиче-

ское обеспече-

ние 

1) разработка методического обеспечения деятельности отдельных структур-

ных подразделений; 

2) предоставление консультаций и рекомендаций руководству предприятия 

и структурным подразделениям в процессе разработки финансовой страте-

гии, планирования, разработки и внедрения новых продуктов, процессов, си-

стем; 

6 
Внутренний 

аудит и ревизия 

1) обеспечение постоянного контроля за соблюдением сотрудниками уста-

новленного документооборота, процедур проведения операций, функций и 

полномочий в соответствии с возложенными на них обязанностями; 

2) проведение внутреннего аудита и координация собственной деятельности 

с действиями независимых аудиторских фирм при проведении внешнего 

аудита предприятия; 

3) обеспечение сохранности имущества предприятия. 

 

К основным специфическим методам финан-

сового контроллинга относятся: анализ точки без-

убыточности; бенчмаркинг; функционально-стои-

мостной анализ; портфельный анализ; SWОТ-

анализ (анализ сильных и слабых сторон); АВС-

анализ; XYZ-анализ; методы финансового прогно-

зирования (экспертные, экстраполяции и т.д.).  
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Методы финансового контроллинга 

    

Общие методы   Специфические методы 

    

- наблюдение; 

- сравнение; 

- группировка; 

- анализ; 

- трендовый анализ; 

- синтез; 

- систематизация; 

- прогнозирование 

  

- бенчмаркинг; 

- стоимостный анализ; 

- факторный анализ отклонений; 

- анализ точки безубыточности; 

- портфельный анализ; 

- опрос (анкетирование) 

- СОФТ-анализ; 

- АВС-анализ; 

- нуль-базис бюджетирования 

Рис. 7. Классификация методов финансового контроллинга 

 

Обобщение научно-теоретических положений 

и анализ имеющихся концепций внедрения кон-

троллинга позволили сделать вывод, что для реали-

зации поставленных владельцем целей необходима 

координация во времени всех функций и структур-

ных подразделений (рис. 8). 

Контроллинг обеспечивает координацию дея-

тельности в вертикальном и горизонтальном 

направлениях, и есть эффективным инструментом 

современного менеджмента, цель которого сохра-

нить и увеличить стоимость предприятия и гаран-

тировать его долгосрочное стабильное развитие. 

Вообще, основная цель отдела контроллинга - 

консалтинг. Консалтинг внутренний - это оператив-

ное оказание помощи всем другим подразделениям. 

Главное, чтобы даная модель успешно рабо-

тала в пределах той структуры, которую предприя-

тие выбрало для реализации своей стратегии. Нет 

единого правила, как должна быть организована в 

структуре предприятия эта служба. Важную роль 

играет выбор программного обеспечения. 

 
Рис. 8. Схема последовательности действий при организации контроллинга 
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Необходимой функцией или задачей отдела 

контроллинга есть также выбор форматов, струк-

тура управленческой отчетности. Управленческая 

отчетность традиционно зависит от уровней управ-

ления. Чем выше уровень управления, тем более 

обобщенные показатели (продаж, прибыли, доход-

ности капитала, экономическая добавленная стои-

мость и т.д.). Чем ниже уровень управления, тем бо-

лее они детализированы. 

Основными и важнейшими элементами ин-

струментария контроллинга предприятия является 

следующее: бюджетирование, формирование ос-

новных подконтрольных показателей эффектив-

ного управления предприятием, определения сте-

пени воздействия возникших отклонений на вели-

чину алгоритма "затраты - прибыль". 

Неотъемлемым условием успешного функцио-

нирования контроллинга на предприятии является 

разработка бюджетов, их анализ и контроль. В 

условиях рынка эта проблема наиболее актуальна, 

поскольку внешние условия постоянно меняются, 

требуют гибкого планирования, что позволит ис-

кусно манипулировать ресурсами и затратами 

предприятия с целью получения максимальной 

прибыли. 

Основными уровнями формирования перечня 

подконтрольных показателей должны быть струк-

турные подразделения предприятия, менеджеры 

которых способны оказать на них влияние. Подоб-

ный принцип определения перечня подконтроль-

ных показателей позволит сгруппировать информа-

цию как в целом по предприятию, так и в разрезе 

определенных групп пользователей при решении 

конкретных задач. 

Можно отметить, что финансовый контрол-

линг комплексно влияет на деятельность предприя-

тия и обеспечивает его функционирование на базе 

постоянных координирующих действий между раз-

личными фазами цикла (учет, анализ, планирова-

ние, мониторинг и контроль). Таким образом, глав-

ная задача контроллинга заключается не только в 

контроле, но и в обеспечении взаимосвязи между 

составляющими общей системы управления пред-

приятием. 

Таким образом, финансовый контроллинг сле-

дует определить как подсистему контроллинга, ко-

торая базируется на финансовых показателях. Со-

гласно этому, финансовый контроллинг - это мно-

гофункциональная подсистема обеспечения 

принятия обоснованных управленческих решений, 

основанная на использовании методов финансо-

вого анализа и финансового планирования, финан-

сового контроля, своевременности, простоте и гиб-

кости построения системы контроллинга. 

На основе проведенного анализа, мы можем 

утверждать, что внедрение системы контроллинга 

на предприятиях позволит осуществлять реальную, 

независимую оценку результатов деятельности, 

даст возможность контролировать процесс выпол-

нением поставленных целей и поможет обеспечить 

финансовую устойчивость предприятий (табл. 4). 

Таблица 4 

Способы совершенствования системы финансового контроллинга 

Способы Характеристика 

Сокращение времени 

представления информа-

ции и принятия решений 

Предприятию следует перейти на ежемесячное сопоставление запланиро-

ванных и фактических показателей деятельности, а также вести отдельный 

учет состояния дел на предприятии для того, чтобы была возможность еже-

дневно принимать необходимые решения, исходя из текущего состояния 

дел 

Прозрачность и достовер-

ность данных 

Для того, чтобы система контроллинга совершенствовалась, необходимо, 

чтобы цифровые данные соответствовали действительности 

Внедрение информацион-

ных технологий 

Существует два способа внедрения информационных технологий: 

1) автоматизация собственными усилиями, то есть разработка собствен-

ного программного продукта, который полностью бы учитывал специфику 

деятельности предприятия, информационные потребности менеджеров. Но 

для отечественных предприятий это слишком дорого; 

2) более дешевый и легкий способ - ввести информационную систему, в 

которую встроен специальный модуль «контроллинг», что будет способ-

ствовать предоставлению информации - от планирования бизнеса до ана-

лиза результатов деятельности 

Стратегическое планиро-

вание 

Внедрение стратегического контроллинга, который на основе планирова-

ния позволит прогнозировать различные явления и процессы 

Организация службы кон-

троллинга 

Хотя большинство предприятий не могут себе позволить расширять штат 

своих сотрудников, однако завершающей стадией совершенствования си-

стемы финансового контроллинга есть организация службы контроллинга. 

Эта служба на каждом предприятии может организовываться индивиду-

ально, например, на одном предприятии функции может выполнять один 

контроллер, а на другом - взаимосвязанные отделы (отдел экономического 

анализа, отдел планирования и отдел внутреннего учета, по сути, могут ре-

шать задачи контроллинга, используя его методологию) 
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Таким образом, находясь на стыке учета, ин-

формационного обеспечения, контроля и координа-

ции действий различных служб, финансовый кон-

троллинг занимает особое место в управлении 

предприятием. Он связывает воедино все эти функ-

ции, интегрирует и координирует их. Причем не 

подменяет собой управление предприятием, а пере-

водит его на качественно новый уровень. 

Финансовый контроллинг как основополагаю-

щий блок контроллинга способствует оценке вы-

полнения определенных целей и плана, обоснова-

нию отклонения достигнутых результатов от уста-

новленных показателей, устранению отклонений, 

генерированию денежных средств, уменьшению 

рисков и принятию эффективных оперативных и 

стратегических решений. 

Выводы. Считаем, в ближайшем будущем си-

стема контроллинга должна занять приоритетное 

место в системе управления отечественным пред-

приятием. 

Анализируя различные системы контроллинга, 

стоит отметить, что далеко не все они по своей ти-

пологии эффективно вписываются в рамки обеспе-

чения надлежащего уровня экономической без-

опасности субъекта. Именно поэтому, прежде чем 

выстраивать систему контроллинга, а в конечном 

итоге и систему управления экономической без-

опасностью предприятия, необходимо тщательно 

проработать вопрос целей, задач, предмета и объ-

екта системы контроллинга субъекта, и только по-

сле этого можно выстраивать целостную систему 

контроллинга в рамках системы управления эконо-

мической безопасностью. 

Проанализировав проблемы, которые могут 

возникнуть при внедрении и функционировании 

финансового контроллинга, а также возможные 

направления его совершенствования, можно сде-

лать вывод, что разработать и предоставить единые 

рекомендации по созданию системы контроллинга 

для всех предприятий будет невозможно. Любая 

система контроллинга, которая вводится на пред-

приятии, будет отличаться от других, поскольку со-

здается она под определенный объект. Следует учи-

тывать те типичные ошибки, которые случаются, 

поскольку это позволит эффективнее и быстрее 

внедрить контроллинг и достичь ожидаемой ре-

зультативности. Именно такой подход поможет 

выйти на новый, более высокий уровень управле-

ния. 

Еще одним преимуществом контроллинга яв-

ляется то, что он может выступать одной из состав-

ляющих антикризисного управления предприя-

тием. Особенно это актуально в наше время, когда 

в условиях нестабильности национальной эконо-

мики все большее количество отечественных пред-

приятий сталкивается с проблемами, которые явля-

ются следствием различного рода кризисных явле-

ний. За последние несколько лет перед 

руководителями предприятий возникла проблема 

поиска и применения на практике таких методов 

управления, какие будут действенными и принесут 

пользу. 

Использование контроллинга, как инстру-

мента управления финансовыми результатами 

предприятия, способствует решению ряда таких 

проблем, как: 

- адаптация системы управления предприя-

тием к изменяющимся условиям хозяйствования; 

- повышение эффективности информационной 

поддержки принятия управленческих решений; 

- улучшение координации деятельности раз-

личных подразделений предприятий; 

- создание на предприятии эффективной ком-

муникационной системы; 

- обеспечение эффективности мониторинга де-

ятельности предприятия, как в целом, так и по от-

дельным направлениям; 

- формирование подсистем планирования, ор-

ганизации, контроля, ориентированных на удовле-

творение потребностей потребителей; 

- обеспечение конкурентоспособности пред-

приятия; 

- эффективное использование потенциала 

предприятия с целью обеспечения его успешного 

развития и длительного функционирования на 

рынке. 

Внедрение системы контроллинга на предпри-

ятии предоставляет целый ряд преимуществ руко-

водству компании и ее сотрудникам, ее реализация 

позволяет: 

- руководителю предприятия: реально оценить 

уровень финансовой стабильности и потенциал 

компании; предусмотреть перспективы развития 

компании и сразу принять стратегически верное ре-

шение, что будет способствовать повышению кон-

курентоспособности предприятия; получать опера-

тивную и достоверную информацию о текущем со-

стоянии основных показателей деятельности 

компании в удобном виде; обеспечить заинтересо-

ванность не только руководства, но и других со-

трудников в реализации стратегической цели и за-

дач компании; 

- финансовому директору и главному бухгал-

теру: осуществлять бухгалтерский, управленче-

ский, налоговый учет и оперативное планирование; 

регулярно сравнивать плановые показатели с фак-

тическими, оперативно влиять на ситуацию и свое-

временно реагировать в случае наличия значитель-

ных отклонений; формировать бухгалтерские, 

налоговые и управленческие отчеты в текущем ре-

жиме; моделировать различные варианты развития 

рынка и бизнеса по принципу "Что будет, если ...?"; 

- другим работникам предприятия: успешно 

выполнять закрепленные за ними обязанности; по-

высить квалификационный уровень. 

Таким образом, внедрение системы контрол-

линга на предприятии позволит повысить уровень 

его ликвидности, деловой активности, прибыльно-

сти, финансовой устойчивости, повысить эффек-

тивность использования финансовых ресурсов, 

улучшить оперативность и качество принятия 

управленческих решений, предотвратить возникно-

вение кризисных экономических ситуаций, иденти-

фицировать причины финансовых проблем и спо-

собствовать их эффективному устранению. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена аналізу деяких термінологічних та функціональних питань правового забезпечення 

ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до законодавства України. Описано кілька основних функ-

цій, які покладаються на правовий механізм ідентифікації та реєстрації тварин: захист, інформація, про-

гностична, об'єднавальна, статистична, юридична, адміністративна, ідентифікаційна, фіскальна, розпо-

дільна, передбачувальна, оптимізаційна. Розкрито теоретичні основи та особливості функціонування агра-

рного сектора економіки. Аналіз наукових поглядів на тлумачення поняття ідентифікації та реєстрації. 

Визначено роль системи ідентифікації та реєстрації тварин у сільськогосподарському секторі економіки 

та необхідність її вдосконалення. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of some terminological and functional issues of legal support of identi-

fication and registration of animals under the legislation of Ukraine. Several main functions that rely on the legal 

mechanism of identification and registration of animals are described: protection, information, prognostic, unifi-

cation, statistical, legal, administrative, identification, fiscal, distribution, foresight, optimization. Theoretical ba-

ses and features of functioning of agrarian sector of economy are opened. An analysis of scientific views on the 

interpretation of the concept of identification and registration. The role of the system of identification and regis-

tration of animals in the agricultural sector of the economy and the need for its improvement are determined. 

Ключові слова: правове забезпечення, державне управління, процес ідентифікації та реєстрації тва-
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Постановка проблеми. Аграрний сектор сут-

тєво впливає на соціально-економічне становище 

українського суспільства та продовольчу безпеку 

держави. Тому виведення АПК на сучасний рівень 

корпоративної культури і сучасного менеджменту 

на основі розробки наукових підходів до управ-

ління якістю сировини, харчових продуктів та пос-

луг є в даний час найважливішим завданням. 

Вирішення проблеми забезпечення продовольчої 

безпеки держави є критично важливим не лише з 

огляду на економічні (гарантування макроеко-

номічної стабільності, підтримка процесів розши-

реного відтворення та сталого розвитку, фор-

мування належного рівня конкурентоспроможності 

аграрного сектора, забезпечення доступності ос-

новних видів продовольства), але й соціальні (ор-

ганізація збалансованого добового раціону харчу-

вання людини, задоволення споживчих і смакових 

властивостей, відтворення енергетичних втрат 

населення у процесі праці, забезпечення широкого 

асортименту та номенклатури продовольства) та 

екологічні (становлення засад раціонального при-

родокористування, організація замкнутого циклу 

безвідходного виробництва, протидія загрозам еко-

логічного характеру, стабілізація дисбалансів 
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функціонування природних екосистем) чин-

ники[1,с .351]. 

При цьому, продовольча незалежність харак-

теризується таким рівнем розвитку економіки, коли 

продовольча безпека держави не залежить від зов-

нішніх продовольчих поставок. Для запобігання си-

туації залежності держава може нарощувати свій 

економічний потенціал та підвищувати ефектив-

ність агропромислового виробництва[2, с 16]. Адже 

продовольство – це не просто продукт першої необ-

хідності, а й найважливіший стратегічний товар. 

Хто їм володіє, той господарює як в економіці, так 

і в політиці. Згідно зі світовими критеріями продо-

вольчої безпеки країни граничний рівень імпорту 

харчових продуктів та продовольства не повинен 

перевищувати 30%. В іншому разі це буде означати 

втрату продовольчої незалежності держави[3, с 9]. 

Надійне продовольче забезпечення населення 

за рахунок власного виробництва має важливе стра-

тегічне значення і тим самим визначає головну фу-

нкцію державної політики, оскільки від цього зале-

жить зміцнення не тільки продовольчої, але й наці-

ональної безпеки країни у цілому. У той же час 

результативність державної політики щодо розви-

тку галузі тваринництва безпосередньо залежить 

від ефективності дії механізмів її реалізації. Тва-

ринництво – важлива галузь сільського господарс-

тва, значення якої визначається високою часткою у 

виробництві валової продукції, рівнем забезпе-

чення населення ключовими продуктами харчу-

вання (молоком, м’ясом та яйцями), а промислово-

сті – сировиною[4, с 131]. 

Однак, як свідчать статистичні дані, протягом 

останніх 5 років в Україні спостерігається спадаю-

чий тренд у тваринництві: поголів’я великої рогатої 

худоби (ВРХ) зменшилося на 19%, а свиней – на 

21%. При цьому темпи скорочення в сільськогоспо-

дарських підприємствах суттєво менші, ніж в гос-

подарствах населення. Серед причин – поширення 

захворюваності тварин, недієвість контролю на ри-

нку, капіталомісткість виробництва та активні міг-

раційні процеси в сільській місцевості. В той же 

час, споживання м’яса на душу населення в Україні 

відчутно відстає від розвинутих країн. Так, якщо 

українець в середньому споживає 7,3 кг яловичини 

і 19 кг свинини на рік, то німець – 14 і 56 кг відпо-

відно[5].  

Сьогодні тваринництво перебуває у вкрай 

складному становищі, що зумовлює пошук ефек-

тивних шляхів подолання негативних явищ у га-

лузі. У 2017 році частка продукції тваринництва у 

загальному обсязі валової продукції сільського гос-

подарства становила 26,3 %. При загальному збіль-

шенні обсягу виробництва валової продукції на 

43,7 %, що дорівнює 81 882 млн грн порівняно з 

2010 роком, обсяг продукції тваринництва збіль-

шився на 5,7 %, тобто на 3 815,3 млн грн, у тім числі 

у сільськогосподарських підприємствах – на 29,5 % 

і, відповідно, становив 33 587,5 млн грн, у госпо-

дарствах населення зменшився на 19,1 % та дорів-

нював 37 162,5 млн грн [6]. 

Провідні науковці вважають, що держава має 

право не тільки здійснювати державне регулю-

вання економіки, вона зобов’язана це робити. Спра-

ведливість сказаного, зазначає Г.М. Калетнік, підт-

верджує Хартія економічних прав і обов’язків дер-

жав, прийнята 12 грудня 1974року на Пленарному 

засіданні ХХІХ сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Згідно ст..7 Хартії «кожна держава несе ос-

новну відповідальність за сприяння економічному, 

соціальному і культурному розвитку свого 

народу»[7]. 

Варто зазначити, що сьогодні основним джере-

лом фінансування вітчизняного аграрного сектора 

економіки залишаються власні кошти товаровироб-

ників, які складають близько 70%. Однак, як пока-

зує зарубіжний досвід, вагому роль у фінансовій 

підтримці розвитку аграрного сектора економіки 

повинна здійснювати держава через бюджетне 

фінансування державних і регіональних програм на 

безповоротній основі за рахунок коштів як держав-

ного, так і місцевого бюджетів[1, с 382]. 

Основні засади державної фінансової 

підтримки розвитку аграрного сектора в Україні 

визначені нормативно-правовими актами, а поря-

док розподілу бюджетних коштів – окремими по-

становами Кабінету Міністрів України, які щорічно 

затверджуються. Відповідно до зазначеної законо-

давчої бази державна підтримка здійснюється у 

формі прямої державної підтримки (бюджетні асиг-

нування, бюджетні позики) і непрямої підтримки 

(надання податкових пільг). При цьому сьогодні ос-

новним базисом формування обсягів державної 

підтримки аграрного сектора є проект Міністерства 

аграрної політики і продовольства України щодо 

виділення 1% ВВП від аграрної продукції, висвітле-

ний у стратегічному плані реформування галузі 

«3+5» [8]. 

До нагальних завдань державної політики в аг-

рарній сфері відноситься і впровадження дієвої си-

стеми ідентифікації та реєстрації, що дасть можли-

вість своєчасно реагувати на спалах захворювань і, 

як наслідок, зниження втрат галузі. Якщо ми хо-

чемо продавати свою тваринницьку продукцію за 

кордон, то Україна зобовязана відповідати вимо-

гам. Наша країна повинна довести, що вона здатна 

захистити як свій внутрішній ринок, так і постав-

ляти на зовнішні ринки худобу і м'ясопродукти, що 

відповідають стандартам ветеринарної та харчової 

безпеки. Це вимагають країни-партнери і в першу 

чергу Європейський Союз. Зазначимо, що сучасний 

стан вітчизняного аграрного сектора економіки зу-

мовлює розвиток усіх галузей аграрного виробниц-

тва, зокрема і тваринництва, яке представлене ви-

рощуванням худоби та птиці (14,1 %), виробницт-

вом молока (11,5 %) та яєць (3,6 %). Визначальними 

об’єктивними чинниками розвитку цієї галузі є 

продовольчі, соціально-економічні, ресурсні та 

екологічні [9, с 153].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

няття ідентифікації має широкий спектр.Воно розг-

лядається та досліджується у психології, інформа-

тиці, менеджменті. Значна кількість досліджень з 
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сутності ідентифікації зосереджена у криміналіс-

тиці. Питання безпечності та механізму адміністра-

тивно-правового регулювання належної її якості, 

державного регулювання ветеринарної та племін-

ної справи у контексті вимог законодавства ЄС ро-

зглядалися у працях В. Андрійчук, В. Андросов,П. 

Гайдуцький, О. Гудзинський, О. Ґудзь, М. Дем’яне-

нко, А. Діброва, М. Кісіль,О. Крисальний, М. Кро-

пивко,Х.А. Григорєвої, В.М. Єрмоленко, Т.О. Кова-

ленко, В. І. Курило, Урба С.І. А. М. Статівка, В. В. 

Шовкун та інших.  

Однак, у наукових публікаціях не знайшли до-

статнього відображення низька питань у частинні 

функцій, що виконує система ідентифікації та ре-

єстрації сільськогосподарських тварин. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження економічних та правових аспектів дер-

жавного регулювання стану ідентифікації та реєст-

рації сільськогосподарських тварин. 

Виклад основного матеріалу. Ідентифікація є 

одним з найдавніших правових інститутів, який за-

безпечує можливість швидкого пошуку та вирі-

шення проблеми в будь-якому аспекті. Розгляда-

ючи аграрний сектор економіки у частині тварин-

ництва, постає чітке розуміння того, що перш за все 

проблемним аспектом у частині ідентифікації тва-

рин є прихованість першочергового джерела похо-

дження продукції. На нашу думку, це є тим чинни-

ком, що значно ускладнює та несе явну загрозу як 

вітчизняним товаровиробникам, так і іноземним 

експортерам. Ідентифікація - це явище, яке має свої 

історичні коріння, але з кожним століттям воно ви-

дозмінюється разом із прогресуючим розвитком су-

спільних відносин. Людство завжди намагалось бо-

ротися з джерелом загрози та вдаватись до за-

хисних стратегій. Брак інформації як сигнал про 

небезпеку, привертає увагу до можливих труд-

нощів, перешкод, зумовлених ситуацією. Розу-

міння походження продукції дозволяє мобілізувати 

сили та оперативно відреагувати на можливу за-

грозу. Важливим є розуміння не лише суті, змісту і 

ролі ідентифікації сільськогосподарських тварин та 

очікуваних перетворень для її суспільного поступу, 

а й механізмів зацікавлення якомога більшого кола 

громадян України до їх реалізації, адже низький 

рівень й опора на традиційні знання гальмують ро-

звиток тваинництва, як одного з локомотивів сіль-

ського господарства України. 

Глобалізація може суттєво збільшити роль 

сільського господарства як двигуна приросту в кра-

їнах з низьким рівнем доходів, створюючи такі 

умови для сільського господарства, за яких вироб-

ництво випереджає ріст особистого споживання. Це 

також збільшує потенціал для сільського господар-

ства, щоб підвищити рівень продовольчої безпеки 

через створення великих, зі значним потенціалом 

для зайнятості, сільськогосподарських нефермерсь-

ких, неринкових об’єднань. З такими потенційними 

перевагами важливо розуміти, що від учасників та-

кого об’єднання вимагається гарантія сприяння за-

побіганню бідності і голоду шляхом включення у ці 

процеси[10]. 

У. Т. Андерсон у книзі «Все тепер пов’язано. 

Життя в першій глобальній цивілізації» розглядає 

глобалізацію – як «систему систем», що приско-

рено змінюється. Ця система охоплює не тільки 

економіку, а й політику і навіть біосферу [11, с 1]. 

Наявність повноцінної і працюючої державної ін-

формаційної системи є одним з головних умов для 

продовольчого експорту. Вона допомагає забезпе-

чувати простежуваність як тварин, так і продуктів 

тваринного походження, а також епізоотичну без-

пеку, безпеку продуктів харчування не тільки в ма-

сштабах країни, але і при реалізації на зовнішні ри-

нки. Ідентифікація сільськогосподарських тварин 

може стати для України тим «драйвером» ринку, 

що дасть можливість на рівних умовах зайтяти 

свою нішу на світовому ринку продовольства. Точ-

ний облік домашньої худоби має велике значення 

для успішного розвитку тваринництва. Система 

ідентифікації і відстеження тварин дозволить про-

водити ефективні і гарантовані протиепізоотичні та 

інші профілактичні заходи, добитися зниження рі-

вня поширення особливо небезпечних хвороб. 

Щоденні потреби людини зумовлюють визна-

чати предмети, стани приналежності, з’ясовувати 

джерела походження речей. Людина посідає своє 

місце завдяки тому, що живе та діє в контексті сми-

слових зв’язків, які дають можливість визначити, 

виходячи із значущості, не лише її власну позицію, 

а й позицію всього того, що її оточує. Це визна-

чення (ідентифікація) відбувається в межах її влас-

ної ситуації: людина завжди народжується вже в 

певному середовищі. «Оскільки ми перебуваємо в 

світі і реагуємо на певні ситуації, - пише П. Рікер, - 

ми намагаємося орієнтуватися в них шляхом розу-

міння і нам є що сказати, у нас є власний досвід, 

який потрібно виразити в мові і розділити з ін-

шими»[12, с 30] На цій першій, фундаментальній, 

сходинці будуються незаперечна можливість і зда-

тність пізнання світу, зокрема - викриття будь-

якого протиправного діяння, що відбулося в мину-

лому, як окремого випадку пізнання людством 

світу. Ця властивість людини і неодмінна умова ро-

звитку науки одержала назву «ідентифікація», що в 

перекладі з латини identificare, identifico означає 

«ототожнювати», «я ототожнюю»[13, с 38]. 

Питання формування ідентифікації соціоло-

гами розглядається так: “Ідентифікацією називають 

також і процеси, що пов’язані із сферою самосвідо-

мості, самопізнання особи: ототожнення себе з ін-

шими, уявлення іншої людини як продовження 

себе, як процес емоційного самоототожнення (що 

не є усвідомленим) суб’єкта з образом “значущого 

іншого ”, перенесення себе на місце іншого”. Філо-

софи подають це поняття як похідне від однаково-

сті, рівнозначності, тому розглядають його як про-

цес становлення і формування ідентичності проце-

сів, явищ або понять [14, с 197]. Методологічною 

основою ідентифікації як форми пізнавальної дія-

льності є закони формальної логіки, головним чи-

ном закон тотожності, та категорії матеріалістичної 

діалектики. Ідентифікаційні ознаки можуть бути 

класифіковані за різними підставами. Насамперед, 
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вони поділяються на загальні і індивідуальні. До за-

гальних відносять ті, що властиві всім однорідним 

об’єктам. Індивідуальні ідентифікаційні ознаки до-

зволяють виділити конкретний об’єкт із групи од-

норідних йому. Ідентифікаційні ознаки також поді-

ляють на якісні (атрибутивні) і кількісні. Атрибути-

вні ознаки містять якісну характеристику об’єкта. 

Кількісні ознаки виражаються числовими величи-

нами. Ідентифікаційні ознаки можуть бути поділені 

на необхідні і випадкові. У необхідних ознаках ви-

являється сутність об’єкта, без них він не був би 

тим, чим є [15, с 52]. 

У відповідності до законодавства, ідентифіка-

ція тварин – процес з ототожнювання тварин шля-

хом присвоєння їм унікального ідентифікаційного 

номера із використанням візуальних, електронних 

та змішаних засобів ідентифікації в залежності від 

виду тварин[16].  

Юридичні тлумачні джерела свідчать, що юри-

дична фіксація поділяється на загальну і спеціаль-

ного призначення. Загальна юридична фактофіксу-

юча діяльність пов'язана з реєстрацією різних факт, 

обставин незалежно від їх використання у конкрет-

них правовідносинах (фіксація стажу роботи, віку, 

місця проживання, сімейного стану, отриманих ди-

пломів, реєстрація утворених підприємств, нерухо-

мості тощо). Результати цієї фактофіксуючої діяль-

ності можуть використовуватися для виникнення, 

зміни або припинення прав, відносин. Спеціальна 

фактофіксуюча діяльність здійснюється компетен-

тним державним органом по конкретній юридичній 

справі (цивільній, пенсійній, адміністративній, кри-

мінальній тощо) і здійснюється у межах, необхід-

них для вирішення саме даної справи. Результати 

цієї фіксації, виражені у правозастосовчому акті 

(рішенні судді, вироку суду), набувають загального 

юридичного значення, можуть використовуватися 

для вирішення інших юридичних справ. У діяльно-

сті, пов'язаній з юридичною фіксацією, розрізняють 

власне встановлення і закріплення, а також посвід-

чення фактів. Це близькі види діяльності, але неод-

накові. Фіксація є реєстраційною діяльністю, доку-

ментальним оформленням фактичних обставин (на-

приклад, Державна реєстрація)[17].  

Щодо реєстраційного провадження, то в юри-

дичній літературі його визначають як регламенто-

ваний адміністративно-процесуальними нормами 

порядок дій органів публічної адміністрації, що 

здійснюються з метою офіційного визнання закон-

ності правових актів; дій юридичних осіб; дій фізи-

чних осіб; підтвердження з боку держави правового 

статусу суб’єктів; наділення суб’єктів правами та 

обов’язками; фіксації юридичних фактів; установ-

лення певних правових відносин [18, с 83]. 

Державна реєстрація прав є офіційним визнан-

ням і підтвердженням державою фактів виник-

нення, переходу або припинення прав власності, 

користування, зокрема права оренди землі, їх обме-

жень, земельних сервітутів тощо, що супроводжу-

ються внесенням даних про зареєстровані права та 

здійснюється у встановленому законодавством по-

рядку уповноваженими державою органами, на які 

покладено також обов'язки щодо ведення, належ-

ного функціонування відповідного реєстру і на-

дання інформації про реєстрацію та зареєстровані 

права. 

Враховуючи, що у відповідності до юридичної 

енциклопедії, фіксація (франц. fixation - закріп-

лення, встановлення, від лат. figere - закріплювати, 

встановлювати) - це діяльність, яка полягає у здійс-

ненні встановленої законодавством процедури на-

дання юридичному факту прав, значення, вважа-

ємо, що за своєю суттю процес реєстрації є проце-

сом юридичної фіксації, у процесі якої відбувається 

документальне оформлення фактичних обставин 

шляхом подальшого внесення ідентифікаційного 

номера до Єдиного державного реєстру тварин[17]. 

Ми не можемо не зауважити на те, що вітчиз-

няне право не дає розуміння функцій ідентифікації 

та реєстрації сільськогосподарських тварин», а 

лише визначає мету та завдання. 

Термін «функція» походить від французького 

слова function, що означає «виконання», «здійс-

нення», «вчинення». У філософії під функцією ро-

зуміють явище, яке залежить від іншого явища, що 

змінюється залежно від зміни останнього [19, с 13]. 

У правовій науці функція права визначається як со-

ціальна роль права (держави) спрямовано діяти у 

макро- або мікросередовищі, тобто встановлювати 

соціальні відносини, надавати їм правового визна-

чення, привносити певну інформацію у соціальні 

контакти. Функції права, зокрема, тлумачиться як 

об’єктивно визначені основні напрями його впливу 

(включаючи види діяльності), які виражають суть, 

призначення, роль і місце права в суспільстві. Вио-

кремлюючи певні критерії класифікації функцій за 

суб’єктом, об’єктом, способами, засобами та фор-

мами реалізації, розрізняють загальнодержавні фу-

нкції (політична, соціальна, економічна, культурна, 

ідеологічна, екологічна тощо), функції окремих ти-

пів держав, зокрема владні (законодавча, викона-

вча, судова), основні (політична, економічна, фі-

нансова, культурна, ідеологічна) та додаткові (ін-

формаційна, інтегративна, прогностична, 

програмна), зовнішні та внутрішні функції дер-

жави. Функції права поширюються на суспільні 

відносини; вони визначають і, водночас, визнача-

ються соціальним призначенням права в різних 

сферах суспільного життя [20,с 154] 

Функція права – це прояв його іманентних, 

специфічних якостей, інакше кажучи, це основний 

напрям впливу права на суспільні відносини з ме-

тою їх впорядкування та врегулювання. У функції 

акумулюються якості права, що постають із його 

якісної самостійності як соціального феномена [21, 

с 155]. С.С. Алексеєв запропонував розглядати фу-

нкції залежно від того, висвітлюються вони в межах 

державно-правової частини надбудови або лише в 

межах самого права. відповідно до цього критерію 

у праві можна розрізняти соціально-політичні та 

спеціально-юридичні функції [22, с 191]. 

1. Соціально-політичними функціями права є: 

1) орієнтаційна функція права, полягає в тому, 

що особа, знаючи приписи правових норм, сама бу-

дує свою поведінку правомірним чином, саме цього 
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прагне держава визначаючи в правових нормах зра-

зки правомірної поведінки; 

2) профілактична функція права, полягає в 

тому, що певна частина правових норм містить за-

борони небажаних для суспільства діянь і передба-

чає негативні для особи наслідки, пов'язані з втра-

тою особою певних належних їй благ (свободи, ма-

теріальних, організаційних благ), що стримує особу 

від протиправної поведінки та інші; 

Спеціально-юридичними функціями права є:  

1) стимулююча функція права полягає в тому, 

що в окремих правових нормах визначені позитивні 

наслідки, пов'язані з покращенням правового ста-

тусу особи, наданням їй певних пільг у разі здійс-

нення правомірної суспільно корисної поведінки.  

2) функція оперативної дії права в ситуаціях, 

які передбачити наперед було неможливо та інші; 

Дослідники Л.П.Бессонова., Григорєва Х.А. 

виділяють, що процеси ідентифікації сільськогос-

подарських тварин мають різноманітне правове 

призначення, тобто виконують різні функції, а 

саме: ототожнючу, тобто ту, що вказує на зразок то-

вара з конкретною маркою, типом та партією виро-

бництва; підтверджуючу, тобто ту, що вказує на ві-

дповідність інформації маркування, управлінську, 

як функцію контролю за якістю.  

На думку Л.П.Бессонової, до основних функ-

цій ідентифікації сільськогосподарських тварин до-

цільно відносити : асортиментну, така що вказує на 

відповідність найменування товару по асортимент-

ній відповідності до наявних вимог; якісна вказує 

на відповідність документальним вимогам до про-

дукції; товарно-партійна встановлюється принале-

жність продукції відповідної партії товару [23, с 

187]. 

Григор’єва Х.А виділяє такі функції ідентифі-

кації тварин як інформаційну, статистичну, уніфі-

каційну, правопідтверджуючу та охоронну[24, с 

113]. 

На нашу думку, вищесказані функції доцільно 

доповнити ще декількома, зокрема, функцією від-

гуку (оптимізації), яка є певним продовженням ін-

формаційної функції, але в іншому контексті. Про-

ведені дослідження свідчать, що досить часто інфо-

рмація в е-просторі використовується споживачем 

для вибору продукції, з подальшим придбанням її у 

звичайному магазині, тому інформаційну конкуре-

нтну перевагу отримує той, хто надав більш дета-

льні відомості про продукцію, місця її продажу та 

партнерів, адже споживач, оцінюючи якість та без-

печність продукції реагує на позитивні чи негативні 

відгуки попередіх клієнтів.Значна кількість негати-

вних відгуків про продукцію змушує виробника са-

моконтролюватися.  

Вважаємо за доцільне деталізувати сутність 

розподільчої функції. Так, на нашу думку, правове 

призначення розподільчої функції процесу іденти-

фікації полягає у тому, що у рамках виконання 

статті 32 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2018 рік» та відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року 

№ 107 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки галузі тваринництва», декларується до-

таціювання за молодняк, яке надається на безпово-

ротній основі фізичним особам за утримання іден-

тифікованого та зареєстрованого в установленому 

порядку молодняку великої рогатої худоби до 13-

тимісячного віку, який народився у господарствах 

фізичних осіб у поточному році. Для уникнення не-

порозумінь при поданні документів на отримання 

дотації власники тварин мають дотримуватися ви-

мог законодавства України, в тому числі і з іденти-

фікації та реєстрації тварин, зокрема: 

 своєчасно реєструвати господарства з ро-

зведення, утримання, забою, утилізації тварин у 

Єдиному державному реєстрі тварин; 

 своєчасно ідентифікувати усіх тварин у 

господарстві у визначені законодавством строки 

(для великої рогатої худоби не пізніше семи днів з 

дати її народження, але у будь-якому разі до того, 

як тварина залишить господарство); 

 вчасно подавати дані для реєстрації тварин, 

усіх переміщень між господарствами, а також про 

забій, утилізацію та падіж тварин. 

У відповідності до законодавства[25], держава 

відповідними органами здійснює контроль щодо 

наявності у власника тварин та їх кількісної відпо-

відності даним Єдиного державного реєстру тва-

рин, що і забезпечує виконання процесом ідентифі-

кації фіскальної функції. 

Необхідно зазначити, що фіскальну функцію 

процес ідентифікації тварин виконує опосередко-

вано у випадку загибелі (падежу) тварин, під яким 

розуміють втрату тварин, включаючи всі випадки їх 

загибелі від хвороб, у зв’язку з віком, внаслідок 

стихійного лиха, пожежі, нападу хижаків, нещас-

них випадків, а також вимушеного забою (при-

різки) тварин, м’ясо яких не було використане в 

їжу, а використане тільки на годівлю худоби (але не 

звірям). Сама по собі операція зі списання тварин 

унаслідок їх загибелі не є об’єктом обкладення по-

датком, зокрема Податком на додану вартість, 

оскільки не є операцією ні з постачання товарів, ні 

з постачання послуг (пп. 14.1.185, 14.1.191, п. 188.1 

Податкового кодексу). Однак, як правило, для ви-

рощування загиблих тварин переважна більшість 

сільгосппідприємств придбавало різні товарно ма-

теріальні цінності (корми, ветпрепарати тощо). І 

якщо ці товарно-матеріальні цінності придбавалися 

з податком на додану вартість, то за певних умов 

власнику таких тварин доведеться визнати умовний 

продаж таких товарно-матеріальних цінностей і 

нарахувати на їхню вартість податкові зобов’язання 

з податком на додану вартість на підставі п. 198.5 

Податкового кодексу України[26]. 

Вважаємо, що процес ідентифікації виконує 

ще і функцію форсайту (прогнозування), зміст якої 

визначається тим, що прогнозування певних явищ, 

об’єктів чи процесів, у тому числі процесу іденти-

фікації тварин, здійснюється з використанням сис-

темного підходу, моделювання, математичних, ста-

тистичних та інших методів і завершується науково 

обґрунтованим логічним висловлюванням про май-

бутній стан об’єкта дослідження – прогнозом.  
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За цих умов, як зазначають науковці, зробити 

вибір на користь потенційно правильного сценарію 

розвитку й ідентифікувати більшість потенційних 

загроз є основним завданням експертів форсайт-до-

сліджень. Синергетичний ефект від використання 

великої кількості економічної діагностики забезпе-

чує відповідний кінцевий результат. Тобто можемо 

зробити висновок чим більша наповненість ре-

єстру, чим достовірніша інформація, тим простіше 

спрогнозувати розвиток тваринництва[27, с 6].  

Стисла характеристика функцій ідентифікації 

сільськогосподарських тварин рис. 1.  

 
Рис 1. Функції ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин 

Джерело: систематизвано та розроблено автором 
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Отже, на підставі дослідження наукових та но-

рмативних джерел [1-27], можна зробити наступні 

висновки: 

1. процес ідентифікації та реєстрації тварин 

залежно від призначення виконує різні правові фу-

нкціїї, а саме : ототожнюючу, підтверджуючу, 

управлінську, правозастосовчу, інформаційну, фіс-

кальну, прогнозування ,статистичну, відслідкову-

вання, сервісну,відгуку (оптимізації), фіскальну, 

розподільчу, соціально – економічну, форсайту 

(прогнозування) та захисту. Враховуючи, що іден-

тифікація та реєстрація тварин повинна реалізову-

ватись в першу чергу для забезпечення безпеки спо-

живачів, як на внутрішніх так і на зовнішніх рин-

ках, серед усіх правових функцій пріоритет 

належить саме функції захисту;  

2. держава зобов’язана забезпечити конт-

роль за рухом сільськогосподарських тварин, почи-

наючи від факту народження тварини до потрап-

ляння її на ринки збуту, що даватиме можливість 

попередити потенційні загрози, як для виробника 

так і споживача, локалізувати можливі зони зара-

ження тварин, що свідчить про те, що процес іден-

тифікації сільськогосподарських. тварин виконує 

функцію управління (державного контролю); 

3. система ідентифікації та реєстрації сіль-

ськогосподарських тварин діє, однак потребує удо-

сконалення правового забезпечення, шляхом запро-

вадження та посилення різних видів відповідально-

сті ; 

4. система ідентифікації та реєстрації сіль-

ськогосподарських тварин потребує підвищення рі-

вня соціальної відповідальності товаровиробників 

та споживачів, шляхом посилення інформаційної та 

прогностичної функцій;  

5. економічне значення ідентифікації поля-

гає у гарантії захищеності виробників продукції та 

інвесторів, оскільки ідентифікація - це той меха-

нізм, що дозволить вийти на світові ринки збуту і 

відповідно залучити іноземних інвесторів, врахову-

ючи, що шлях інвестицій не можливий без довіри 

до товаровиробника та до його продукції.  
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено визначенню напрямів удосконалення правового регулювання забезпечення Наці-

ональною поліцією України правопорядку під час проведення голосування на виборах. Автор за результа-

тами проведеного аналізу та узагальнення праць вітчизняних і зарубіжних вчених, які розробляли ці пи-

тання, норм чинного Виборчого кодексу України, а також національного та зарубіжного досвіду у цій 

сфері, виявив ряд проблем у сфері забезпечення Національною поліцією України правопорядку під час 

проведення голосування на виборах та запропонував можливі напрями для їх вирішення. Обґрунтовано 

пропозицію впровадити на виборчих дільницях сучасні системи відеоспостереження за процедурою голо-

сування та підрахунку голосів без порушення при цьому таємниці голосування виборців. Запропоновано 

доповнити зміст статей 119, 174, 249 Виборчого кодексу України положенням про обов’язкове супрово-

дження працівником правоохоронного органу членів дільничної виборчої комісії з відповідною виборчою 

документацією, які відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the definition of directions of improvement of legal regulation of ensuring the law 

and order by the national police of Ukraine during the voting at the elections. Based on the results of the analysis 

and generalization of the works of domestic and foreign scholars who developed these issues, the current Electoral 

Code of Ukraine, as well as national experience in this area, the author identified a number of problems in ensuring 

law and order during the election and suggested possible directions for their solution. The proposal to introduce 

modern video surveillance systems at the polling stations according to the voting procedure and counting of votes 

without violating the secrecy of voting is substantiated. It is proposed to supplement the content of Articles 119, 

174, 249 of the Electoral Code of Ukraine with a provision on mandatory accompaniment by a law enforcement 

officer of members of the precinct election commission with relevant election documentation, which are used to 

organize voting at the place of residence. 

Ключові слова: вибори, голосування, правове регулювання, забезпечення правопорядку, виборча 

дільниця, відеоспостереження. 
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Постановка проблеми. Від виборів до вибо-

рів, однією з головних проблем виборчої практики 

в Україні залишаються підкуп виборців, підкуп ка-

ндидатів на виборах, порушення щодо ведення пе-

редвиборної агітації, голосування виборцем, бі-

льше одного разу, незаконне вкидання виборчих 

бюлетенів чи бюлетенів, нерівноправна політична 

реклама [1]. Сучасним кроком з удосконалення дія-

льності Національній поліції України щодо забез-

печення чесного і безпечного волевиявлення грома-

дян у день виборів є запуск на веб-сайті МВС Укра-

їни системи моніторингу порушень виборчого 

законодавства [2]. Проте всіх вжитих заходів вияв-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17n4528
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ляється недостатньо для суттєвого зменшення кіль-

кості порушень виборчого законодавства. Відтак 

ефективне забезпечення виборчих прав громадян, 

що є найважливішим завданням держави у сфері, як 

внутрішньої, так і зовнішньої політики, є нагаль-

ною потребою сьогодення, оскільки безпосередньо 

пов’язано з визнанням публічної влади легітимною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблем виборчого 

законодавства зробили такі вчені, як: В. Б. 

Авер’янов, О. М. Бандурка, О. О. Бандурка, А. Т. 

Комзюк, Я. Ю. Кондратьєв, О. Кононенко, М. В. 

Корнієнко, Р. С. Мельник, І. Л. Олійник, Р. М. Опа-

цький, В. П. Пєтков, О. Ю. Синявська, В. Я. Тацій, 

О. Н. Ярмиш та ін. Разом з цим у науці конститу-

ційного та адміністративного права питання право-

вого регулювання забезпечення Національною по-

ліцією правопорядку під час проведення голосу-

вання відповідно до вимог чинного Виборчого 

кодексу залишається недостатньо дослідженим.  

Метою статті є на основі результатів аналізу 

та узагальнення наявних у науці підходів учених, 

чинного законодавства України та практики його 

реалізації, виявити проблеми правового регулю-

вання забезпечення Національною поліцією право-

порядку під час проведення голосування та запро-

понувати можливі способи їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Правове регу-

лювання забезпечення Національною поліцією Ук-

раїни правопорядку під час проведення голосу-

вання на виборах являє собою складну взаємодію 

багатьох правових явищ, але, насамперед, норм 

права, за допомогою яких здійснюється результати-

вний вплив на суспільні відносини у сфері вибор-

чих прав громадян з метою їх охорони та захисту. 

В першу чергу, слід наголосити, що для забез-

печення законності та правопорядку під час пере-

бігу виборчого процесу Національна поліція Укра-

їни виконує свої завдання, які визначають спрямо-

ваність її діяльності на всіх етапах виборчого 

процесу.  

Слід розрізняти загальні завдання Національ-

ної поліції, зумовлені повсякденним виконанням 

нею правоохоронних функцій, та спеціальні за-

вдання, які пов’язані безпосередньо з виборчими 

процесами.  

До першого виду відносяться завдання, визна-

чені ст. 2 Закону «Про Національну поліцію» (далі 

– Закон) [3]. До основних спеціальних завдань під 

час голосування в день виборів слід віднести: забез-

печення виборчих прав громадян; створення умов 

для ефективної співпраці поліції з усіма суб’єктами 

виборчого процесу; охорона/супроводження вибо-

рчої документації та охорона громадського порядку 

на виборчій дільниці під час проведення голосу-

вання. 

На етапі європейської інтеграції України акту-

альним постало питання реформування виборчого 

процесу. На нашу думку, прийняття Виборчого ко-

дексу є найбільш оптимальною моделлю для рефо-

рмування вітчизняного виборчого законодавства, у 

тому числі з огляду на європейську практику у цій 

сфері. Цей крок сприятиме, як удосконаленню та 

стабілізації національного виборчого законодав-

ства відповідно до стандартів країн Євросоюзу, так 

і подальшій євроінтеграції в цілому [4, с. 148]. 

Говорячи про роль Національної поліції Укра-

їни у забезпеченні публічності та відкритості вибо-

рчого процесу напередодні дня виборів відповідно 

до цього Кодексу, як позитив слід зазначити зако-

нодавчу новелу (ст.23) стосовно оприлюднення за 

день до дня голосування на офіційних веб-сайтах 

попередніх відомостей про кількість зареєстрова-

них звернень про порушення виборчого законодав-

ства під час відповідного виборчого процесу, а та-

кож роз’яснень відповідальності за порушення за-

конодавства про вибори [5]. 

Законодавець також приділив увагу організа-

ційним аспектам роботи Національної поліції в 

день голосування, зокрема, щодо забезпечення охо-

рони приміщень виборчих комісій, виборчих бюле-

тенів та іншої виборчої документації, прийому і ро-

згляду документів щодо проведення виборів, позо-

вних заяв, скарг та звернень виборчих комісій 

(ст.24); прийому повідомлень про виявлені у день 

виборів дільничною виборчою комісією під час під-

готовки до голосування пошкодження стрічки, 

якою опечатано сейф, або невідповідності підписів 

чи печатки на ній; охорона виборчої документації 

під час транспортування (ст.ст. 123, 125); порядок 

реагування на факти вчинення у приміщенні для го-

лосування правопорушень, за які законом встанов-

лена відповідальність (ст.173) та ін. [5]. 

Попри всі позитивні фактори кодифікації ви-

борчого законодавства, в результаті проведеного 

нами аналізу його положень в частині правового ре-

гулювання забезпечення Національною поліцією 

України правопорядку під час проведення голосу-

вання за місцем перебування виборців, які внаслі-

док певних життєвих обставин не здатні самостійно 

прибути на виборчу дільницю, було встановлено 

ряд неузгодженостей. Зокрема, аналіз змісту статей 

119, 174, 249 Виборчого кодексу про порядок орга-

нізації голосування виборців за місцем перебування 

показав, що в них відсутнє положення про обов’яз-

кове супроводження працівником правоохорон-

ного органу членів дільничної виборчої комісії з ві-

дповідною виборчою документацією, які відбува-

ють для організації голосування виборців за місцем 

перебування. 

За результатами проведеного в межах даного 

дослідження аналізу положень Виборчого кодексу 

було встановлено, що супроводження таких доку-

ментів поліцейськими, а в разі необхідності, співро-

бітниками Служби безпеки України, передбачено 

тільки у випадках транспортування виборчих бюле-

тенів і документації про підсумки голосування до 

окружної виборчої комісії (статті 123,124, 178, 253) 

[5]. 

Відтак, на нашу думку, потребує відповідного 

нормативного закріплення в чинному Виборчому 

кодексі України порядок супроводження працівни-

ком правоохоронних органів членів дільничної ви-

борчої комісії з відповідною виборчою документа-

цією до місця фактичного перебування виборця, 
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його повноваження щодо забезпечення громадсь-

кого порядку поза межами та у приміщенні, де фа-

ктично відбуватиметься голосування, супрово-

дження їх до дільничної виборчої комісії по завер-

шенню процедури голосування [6, с. 270]. 

Продовжуючи пошук перспективних напрям-

ків удосконалення діяльності Національної поліції 

щодо забезпечення правопорядку під час виборів 

доцільно звернутися до аналізу структури основних 

виборчих правопорушень в день голосування. На-

приклад, на виборах 2019-го року ними стали: 

стали агітація, фотографування заповнених бюле-

тенів, проблеми в роботі дільничних виборчих 

комісій, а також провокації силового характеру [7]. 

На нашу думку, в умовах законодавчої забо-

рони працівникам національної поліції перебувати 

в приміщенні для голосування, підвищенню ефек-

тивності забезпечення ними правопорядку сприя-

тиме встановлення на виборчих дільницях сучас-

них систем відеоспостереження з відповідними те-

хнічними параметрами та здійснення прямої (он-

лайн) відеотрансляції процедури голосування та пі-

драхунку голосів без порушення при цьому таєм-

ниці голосування виборців.  

Під час проведення виборів у 2019 році відео-

спостереження не велось внаслідок відсутності від-

повідного законодавчого закріплення підстав і по-

рядку його здійснення. Разом з цим, наша країна 

вже має досвід, як законодавчого регулювання [8], 

так і практичного застосування відеоспостере-

ження на всіх виборчих дільницях під час виборів 

народних депутатів 28 жовтня 2012 року для забез-

печення їх відкритості, прозорості та демократич-

ності.  

Проте внаслідок невідповідності технічних па-

раметрів цієї системи відеоспостереження цілям, 

задля досягнення яких її було впроваджено, а також 

недоліків законодавчого регулювання її викорис-

тання на виборчих дільницях вона виявилася нее-

фективною для запобігання вчиненню виборчих 

правопорушень. 

Зокрема, запропоновані для відеозапису і 

трансляції веб-камери за технічними параметрами 

не дозволили вести повноцінне відеоспостере-

ження, а модель передачі та збереження інформації 

не надала можливості досягнути цілей, виконання 

яких повинен був забезпечити закон. До того ж 

значною проблемою стала відсутність інтернет-

зв’язку на більшості виборчих дільницях сільської 

місцевості. Крім цього, інформація з камер 

відеоспостереження на виборчих дільницях вияви-

лася майже непотрібною. Так, до Центральної ви-

борчої комісії протягом року після проведення ви-

борів надійшло тільки 35 запитів на отримання ма-

теріалів відеозапису. У зв’язку з цим новообраний 

у 2013 р. голова Центральної виборчої комісії Ми-

хайло Охендовський констатував провал практики 

застосування відеоспостереження під час голосу-

вання та підрахунку голосів на виборчих дільницях 

і виступив проти її подальшого використання на ви-

борах. Він зазначав, що інформація з камер вияви-

лася незатребуваною [9]. 

На нашу думку, висновок Михайла Охендров-

ського про недоцільність подальшого впрова-

дження цих виборчих новацій є передчасним. По-

перше, виявлені технічні недоліки можуть бути 

усунені шляхом, наприклад, проведення широких 

консультацій із відповідними спеціалістами та 

експертами з питань відеоспостереження. По-

друге, недоліки попереднього нормативно-право-

вого регулювання можуть бути враховані під час 

законопроектної роботи. По-третє, використання 

сучасних систем відеоспостереження нададуть по-

ліцейським можливість здійснювати нагляд, як за 

дотриманням законності під голосування та підра-

хунку голосів, а також за станом громадського по-

рядку та безпеки на усій території (внутрішній та 

прилеглій) виборчої дільниці, залишаючись при 

цьому поза межами приміщення для голосування.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, в умо-

вах законодавчої заборони працівникам національ-

ної поліції перебувати в приміщенні для голосу-

вання, на нашу думку, саме впровадження на усіх 

без виключення виборчих дільницях сучасних сис-

тем відеоспостереження з відповідними техніч-

ними параметрами та здійснення прямої (он-лайн) 

відео трансляції процедури голосування та підраху-

нку голосів без порушення при цьому таємниці го-

лосування виборців сприятиме підвищенню ефек-

тивності забезпечення громадської безпеки та по-

рядку, протидії виборчим правопорушенням і 

формуванню відповідної доказової бази про їх вчи-

нення. Крім цього, пропонуємо доповнити зміст 

статей 119, 174, 249 Виборчого кодексу України 

про порядок організації голосування виборців за мі-

сцем перебування положенням про обов’язкове су-

проводження працівником правоохоронного ор-

гану членів дільничної виборчої комісії з відповід-

ною виборчою документацією, які відбувають для 

організації голосування виборців за місцем перебу-

вання. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется ряд изменений Гражданского кодекса РФ, касающихся правового регулирования 

обязательственных отношений, а также исключительная роль правил по заверению обстоятельств для раз-

вития предпринимательства, и установления доверительных, надежных договорных связей участников, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. Целью работы является исследование комплекса 

обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей заверения об-

стоятельств, влияющего на дальнейшие отношения предпринимателей. Общая логика исследования по-

строена на целостном понимании обязательства как правового и экономического явления, служащего ин-

струментом регулирования хозяйственных связей субъектов предпринимательской деятельности. Обяза-

тельственные правоотношения имеют широкую область практического применения в деятельности 

граждан и юридических лиц т.к. обеспечивают развитие и движение товарообмена в обществе и являются 

неотъемлемым атрибутом построения рыночных отношений. В связи с этим возрастает необходимость 

совершенствования правового регулирования как самих обязательственных права, а также их защиты. 

ABSTRACT 

The article examines a number of changes to the Civil code of the Russian Federation concerning the legal 

regulation of relations of obligations, as well as the exclusive role of the rules on certification of circumstances for 

the development of entrepreneurship, and the establishment of trustful, reliable contractual relations of participants 

engaged in business. The purpose of this work is to study the set of obligations for the implementation of business 

activities, taking into account the specifics of the assurance of circumstances that affect the further relations of 

entrepreneurs. The General logic of the research is based on a holistic understanding of the obligation as a legal 

and economic phenomenon that serves as a tool for regulating economic relations of business entities. Mandatory 

legal relations have a wide scope of practical application in the activities of citizens and legal entities because they 

ensure the development and movement of commodity exchange in society and are an integral attribute of building 

market relations. In this regard, there is an increasing need to improve the legal regulation of the law of obligations 

themselves, as well as their protection. 
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Реформирование гражданского законодатель-

ства затронула базовые институты гражданского 

права, и следует отметить, что при этом были 

учтены основные тенденции развития обществен-

ных отношений, являющихся предметом регулиро-

вания гражданского законодательства. 

На практике, гражданское законодательство 

регулирует также и отношения между лицами, осу-

ществляющими предпринимательскую деятель-

ность, или с их участием (ч. 2, п. 1 ст. 2 ГК РФ) [1]. 

Указанная норма дает полное основание для утвер-

ждения, что договорные и иные обязательства, осу-

ществляемые коммерческими организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, а также 

направленные для целей, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использо-

ванием, определяются в отдельных главах общей 

части обязательственного права как нормы специ-

ального регулирования. 

Необходимо также отметить, что обязатель-

ственные правоотношения имеют широкую об-

ласть практического применения в деятельности не 

только граждан, но и юридических лиц, т.к. обеспе-

чивают развитие и движение товарообмена в обще-

стве и являются неотъемлемым атрибутом постро-

ения рыночных отношений. В связи с этим возрас-

тает необходимость совершенствования правового 

регулирования как самих обязательственных прав, 

а также их защиты. 

И сейчас в условиях низкого уровня договор-

ной дисциплины, ненадежности и часто просто не-

добросовестности контрагентов все большее разви-

тие должны получать различные способы обеспече-

ния исполнения обязательств по договорам, ибо 

именно способы обеспечения обязательств стано-

вятся основой прочности отношений между креди-

тором и должником, так как гарантируют удовле-

творение имущественных требований кредитора в 

случае неисполнения должником обязательства. 

Как отмечает В.К. Андреев, - «более чем в два-

дцати статьях подраздела 1 «Общие положения об 

обязательствах» употребляется определение «обя-

зательство, связанное с осуществлением предпри-

нимательской деятельности всеми или не всеми его 

сторонами», однако в пункте 1 ст. 307.1 ГК РФ нет 

указаний о соотношении его с правилами об от-

дельных видах предпринимательских договоров» 

[4, с. 6]. 

Обычно в учебниках по предприниматель-

скому (хозяйственному) праву помещают главу о 

предпринимательском договоре [3], хотя нормы 

Гражданского кодекса РФ дают основания приме-

нительно к горизонтальным отношениям говорить 

с полным законным основанием об обязательствах 

по осуществлению предпринимательской деятель-

ности, предпринимательских обязательствах, в раз-

деле III ГК РФ по крайней мере двадцать семь раз 

выделяются специфические, иногда прямо проти-

воположные, особенности регулирования обяза-

тельств, связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности. 

Предпринимательский договор - не разновид-

ность гражданского договора, а самостоятельный 

тип обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности, регулируе-

мый в рамках ГК РФ. Сторонами предприниматель-

ского договора являются коммерческие организа-

ции и индивидуальные предприниматели, а также 

некоммерческие организации, приносящие доход 

(п. 5 ст. 50 ГК РФ). Нормы подраздела 1 раздела 3 

ГК РФ дают основание утверждать, что в предпри-

нимательских договорах могут быть как все сто-

роны, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность, так и одна сторона, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность. Такое утвер-

ждение основывается на части 3 пункта 1 ст. 2 и 

пункта 3 ст. 401 ГК РФ, где сказано о лице, не ис-

полнившем или ненадлежаще исполнившим обяза-

тельство при осуществление предпринимательской 

деятельности. 

В предпринимательском праве, центральной и 

основной группой выступают предприниматель-

ские отношения, возникающие в процессе осу-

ществления предпринимательской деятельности 

хозяйствующими субъектами. Предприниматель-

скую деятельность ведут равноправные, самостоя-

тельные субъекты, которые производят товары, вы-

полняют работы и оказывают услуги, вступают 

между собой в отношения, которые в науке пред-

принимательского (а ранее - хозяйственного) права 

принято именовать горизонтальными [5, с. 6]. 

Схематично обязательственные отношения в 

предпринимательском праве выглядят следующим 

образом [7, с. 35-37]: 

1. Хозяйственно-управленческие обязатель-

ства. 

2. Внутрихозяйственные обязательства. 

3. Территориально-хозяйственные обяза-

тельства. 

4. Оперативно-хозяйственные обязательства. 

Главную роль для развития предприниматель-

ства, для установления доверительных, надежных 

договорных связей имеют правила, установленные 

статьей 431.2 ГК РФ. Она предусматривает допол-

нительные санкции к стороне, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность, если она дала 

другой стороне недостоверные заверения об обсто-

ятельствах, имеющих значение для заключения до-

говора, его исполнения или прекращения (в том 

числе относящихся к предмету договора, полномо-

чиям на его заключение, соответствию договора 

применимому к нему праву, наличию необходимых 

лицензий и разрешений, своему финансовому со-

стоянию, либо относящихся к третьему лицу). В 

этих случаях сторона, предоставившая недостовер-

ные заверения, обязана возместить другой стороне 

по ее требованию убытки, причиненные недосто-

верностью таких заверений, или уплатить преду-

смотренную договором неустойку. 

В связи с этим в российском гражданском за-

конодательстве появился институт «заверения об 

обстоятельствах». Данный институт гражданского 

права вводит ответственность за недостоверные за-

верения при заключении сделки. Согласно ст. 431.2 

ГК РФ сторона, которая при заключении договора 
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либо до или после его заключения дала другой сто-

роне недостоверные заверения об обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения договора, его 

исполнения или прекращения, обязана возместить 

другой стороне по ее требованию убытки, причи-

ненные недостоверностью таких заверений, или 

уплатить предусмотренную договором неустойку. 

Одной из форм волеизъявления субъектов 

гражданского права, имеющей большое значение в 

настоящее время, являются различные заявления и 

высказывания. Такие заявления могут иметь совер-

шенно разную природу и преследовать различные 

цели, поэтому необходимо их отличать. Некоторые 

только предоставляют информацию о состояв-

шемся факте (например, уведомление Федеральной 

налоговой службы Российской 

Федерации о внесении изменений в учреди-

тельные документы юридического лица), другие 

исполняют роль оферты, существуют обязательные 

и необязательные, и т.д. Также для них использу-

ются различные названия: «заявления», «уведомле-

ния», «извещения», требования или иные юридиче-

ски значимые сообщения (ст. 165.1 ГК РФ)[1]. 

Заявления также упоминаются в ряде других 

норм Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее - ГК РФ), например - в пункте 5 статьи 

166 ГК РФ, отрицающем правовое значение заявле-

ния о недействительности сделки, если недобросо-

вестные действия заявителя после заключения 

сделки давали основание другим лицам полагаться 

на действительность сделки, отдельные положения 

статьи 450.1 и т.д. 

Статья 431.2 ГК РФ содержит указания на за-

верения, которые являются видом юридически зна-

чимых заявлений. В российских законах и раньше 

содержались упоминания о различных заверениях, 

но они, как правило, не подкреплялись какими-

либо мерами ответственности. 

К примеру, при подаче заявления о регистра-

ции юридического лица заявитель обязан указать, 

что предоставленные сведения достоверны, орга-

низационно-правовая форма соответствует законо-

дательству РФ, соблюден установленный порядок 

учреждения юридического лица и т.д. [2] 

Нормы пунктов 1 и 2 данной статьи носят пре-

имущественно общий характер. Пункт 1 дает воз-

можность каждому из участников переговоров или 

уже заключенного договора сделать определенные 

заверения, которые имеют значение для исполне-

ния и (или) прекращения данного договора. Сто-

рона, давшая недостоверные заверения о таких об-

стоятельствах, обязана возместить другой стороне 

по ее требованию убытки или уплатить предусмот-

ренную договором неустойку. О каких обстоятель-

ствах идет речь? Прямо предусмотрены обстоя-

тельства, относящиеся к предмету договора, полно-

мочиям на его заключение, соответствию договора 

применимому к нему праву, наличию необходимых 

лицензий и разрешений, своему финансовому со-

стоянию, а также «относящиеся к третьему лицу». 

Сторона, давшая недостоверные заверения о 

таких обстоятельствах, обязана возместить другой 

стороне по ее требованию убытки или уплатить 

предусмотренную договором неустойку. О каких 

обстоятельствах идет речь? Прямо предусмотрены 

обстоятельства, относящиеся к предмету договора, 

полномочиям на его заключение, соответствию до-

говора применимому к нему праву, наличию необ-

ходимых лицензий и разрешений, своему финансо-

вому состоянию, а также «относящиеся к третьему 

лицу». 

Конечно, эти обстоятельства всегда разумно 

выяснять на этапе вступления в правоотношения (к 

примеру, о наличии или отсутствии признаков 

банкротства), на практике российские компании 

уже давно включают в договор раздел, именуемый 

«заверения и гарантии». Однако . изучаемая норма 

придаст им особенный смысл, позволив применить 

. перечисленные последствия при соблюдении 2 

условий в совокупности: 1) недостоверность соот-

ветствующих заверений; 2) другая сторона полага-

лась на них или имела разумные основания исхо-

дить из истинности заявленного (в тексте абзаца 3 

пункта 1 статьи 431.2 ГК РФ употребляется слово 

«предположение», на наш взгляд не вполне верное, 

поскольку лицо, получившее . заверение, должно 

рассматривать это сообщение не как предположе-

ние, а как утверждение). 

Кроме возмещения убытков и взыскания не-

устойки предусмотрены и другие санкции. Правило 

пункта 2 статьи 431.2 ГК РФ предусматривает, что 

сторона, полагавшаяся на недостоверные завере-

ния, имеющие для нее существенное значение, 

вправе наряду с требованием о возмещении убыт-

ков или взыскании неустойки также отказаться от 

договора, если иное не предусмотрено соглаше-

нием сторон. В проекте указанная норма содержала 

ссылку на пункт 3 статьи 450 ГК РФ, однако в по-

следней редакции поправок данный пункт был при-

знан утратившим силу и появился новый пункт - 4, 

а также ссылка на статью 450.1. Эти нормы, вклю-

чая положения пункта 2 статьи 450 о «существен-

ном нарушении», следует иметь в виду и при недо-

стоверности заверений; «отказ от договора» здесь 

является формой одностороннего прекращения до-

говора, а сточки зрения последствий - особой санк-

цией. 

В случае, когда заключение договора обуслов-

лено недостоверными заверениями, сопровождав-

шимися обманом или приведшими к существен-

ному заблуждению, заинтересованная сторона вме-

сто отказа от договора может требовать признания 

этого договора недействительным (пункт 3 статьи 

431.2 ГК РФ). Данный пункт содержит отсылку к 

статьям 178 и 179 ГК РФ, следовательно, такие 

сделки оспоримы и приоритет у применения общих 

последствий, указанных в статье 167 ГК РФ. Пункт 

6 статьи 178 и пункт 4 статьи 179 ГК РФ тоже 

предусматривают право на возмещение убытков, 

но взыскивать убытки дважды за одно и то же пра-

вонарушение недопустимо; значит, придется изби-

рать правовое основание, по которому истребуются 

суммы потерь. Но правила об убытках в статьях 

178, 179 ГК РФ имеют особенности. Например, об-

ман, в том числе и в ситуациях, имеющихся в виду 

в пункте 2 статьи 179 ГК РФ, в доктрине и судебной 
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практике связывается с умыслом на введение в за-

блуждение. Но в большинстве случаев недостовер-

ную информацию не удастся оценить, как умыш-

ленную. 

Пунктом 4 статьи 431.2 ГК РФ предусмотрены 

специальные последствия для заверяющей стороны 

при осуществлении ею предпринимательской дея-

тельности, а равно заключении корпоративного до-

говора, договора отчуждения акций или долей в 

уставном капитале хозяйственных обществ. Для 

предпринимателей действует «повышенная» ответ-

ственность, т.к. санкции пунктов 1 и 2 изучаемой 

статьи применяются независимо от того, знала сто-

рона, дающая заверения, о недостоверности выда-

ваемых заверений или нет. Для применения данной 

нормы достаточно, чтобы только заверитель имел 

статус предпринимателя, лица же, получающего за-

верения, это не касается. 

Данное положение следует традиции возложе-

ния на субъектов предпринимательской деятельно-

сти большей ответственности, чем на обычных 

граждан. 

В.А. Хохлов оценивает данную норму положи-

тельно, однако, считает, что предприниматели 

должны нести ответственность за данные ими заве-

рения лишь в области их профессиональных зна-

ний, а не в любой сфере деятельности [13, с. 63-71]. 

По нашему мнению исключений быть не 

должно, поскольку это даст почву для злоупотреб-

ления правом. Предприниматели начнут давать за-

верения о не относящихся к их деятельности обсто-

ятельствах, и при этом не будут нести за это ника-

кой ответственности. При разумном и 

добросовестном поведении лицо и не должно да-

вать заверения об обстоятельствах, относительно 

достоверности, которых оно сомневается. В такой 

ситуации напоминание о повышенной ответствен-

ности будет не лишним. 

Смысл заверений состоит в повышении про-

гнозируемости эффекта сделок и возможности ком-

пенсации вероятных убытков в случае недостовер-

ности информации. Также косвенно заверения вы-

полняют обеспечительную функцию. 

Заверение, предусмотренное ст. 431.2 ГК РФ, 

является вполне самостоятельной правовой кон-

струкцией, включающей в себя 2 элемента: инфор-

мационный и санкцию, и поэтому не может призна-

ваться ни самостоятельным договором, ни частью 

договора. 

Правовая конструкция, указанная в статье 

431.2 ГК РФ и именуемая «заверения», была пере-

нята из английского права [10, с. 13]. Но при этом в 

англо-американском праве существует другое раз-

деление условий договора и установлены иные по-

следствия нарушения [6, с. 97]. В общем, у нас по-

лучился свой, абсолютно новый термин и средство 

защиты. Однако статья представляется наиболее 

спорным из всех новелл гражданского законода-

тельства. Обсудим ее в некоторых деталях. 

В Модельных правилах европейского частного 

права ряд норм содержит похожие, но не идентич-

ные правила (см., к примеру, 11.-4:302, 11.-9:102, 

11.-9:103, ТУ.Л-6:101, ТУ.Л-6:102 и т.д. [12]). 

Попытаемся вычленить требования к инфор-

мационному элементу заверений по статье 431.2 ГК 

РФ: 

1) заверения должны быть утверждениями, а 

не предположениями; 

2) заверения должны быть направлены 

только второй стороне, а не третьему лицу или не-

определенному кругу лиц; 

3) информация в заверении должна отно-

ситься к договору, который собираются заключить 

или уже заключили; 

4) заверение должно предполагаться истин-

ным (правдивым), пока иное не доказано; 

5) заверения должны быть .определенными, 

а если определенность отсутствует, возможно, 

применять нормы о толковании, указанные в ста-

тье 431 ГК РФ; 

6) заверения должны относиться к фактам, 

имеющим место в прошлом времени или суще-

ствующим в настоящем, заверения на будущее мо-

гут считаться обычным договорным условием. 

Вполне логично, что возражения будут осно-

вываться на дефектах информационного элемента 

заверения, скажем, в связи с тем, что заверения 

имели место, однако не имеют отношения к взаи-

моотношениям сторон (например, к предмету дого-

вора) и поэтому к ним невозможно применять пра-

вила статьи 431.2 ГК РФ. 

При этом основанием для применения мер, 

указанных в пункте 1 статьи 431.2 ГК РФ (возмеще-

ние убытков и взыскание неустойки), является 

непосредственно правонарушение. 

Заверения, как указано и в статье 431.2 ГК РФ, 

могут даваться как на преддоговорном этапе, так и 

после заключения договора. 

В международных актах существуют случаи, в 

которых заверения выдаются уже в процессе испол-

нения договора. Некоторые правила нам было бы 

полезно заимствовать. В статье 7.3.4 Принципов 

международных коммерческих договоров [3] уста-

новлено право требовать заверения о надлежащем 

исполнении, если имеются сведения, по которым 

«разумно полагать», что вторая сторона допустит 

существенное неисполнение. 

Заверения не могут являться договорными 

условиями и не могут порождать обязательства. В 

обычных обязательствах должник обязуется совер-

шить, определенные действия, а при заверениях со-

общается лишь известный факт (обстоятельство), 

то есть передается определенная информация. Од-

нако благодаря информации могут возникать охра-

нительные правоотношения (ответственность). 

Нормы указанной статьи предполагают приме-

нение норм статьи 15 ГК РФ о возмещении убыт-

ков. Основанием для применения указанной ответ-

ственности служит именно факт сообщения недо-

стоверной информации, а не ее содержание 

(наличие или отсутствие обстоятельств). 

Характер и природа ответственности за дачу 

ложных заверений связан с преддоговорной ответ-

ственностью (статья 434.1 ГК РФ), несмотря на то, 

что это в целом другой институт. По мнению ряда 

ученых - схожи они тем, что могут возникать как 
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договорные, так и в ситуациях, когда обязательства 

отсутствуют [9, с. 265-311], [11, с. 210], [8, с. 209]. 

В связи с этим среди ученых идет спор - является 

ли преддоговорная ответственность договорной 

или деликатной. В дальнейшем, на наш взгляд, же-

лательно полностью пересмотреть п. 4 ст. 431 ГК 

РФ, рассмотрев отдельно разные виды ответствен-

ности и разных субъектов правонарушения. 

Таким образом, на текущем этапе реформы 

гражданского права, задачей судов в отношении 

рассматриваемой статьи ГК будет разделения ее на 

составляющие. Статью надо будет путем толкова-

ния разобрать на отдельные правила, относящиеся 

к различным видам недостоверных утверждений, и 

определить фактические составы, при которых под-

лежит применению каждое из таких правил (либо 

подлежат применению несколько из них), а также 

определить конкретные правовые последствия, 

наступающие в каждом из случаев. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто сучасний стан суспільства усіх сфер суспільного життя, яке перебуває в стані 

трансформації. Розкрито, що на нинішньому етапі інформаційного розвитку не може стояти осторонь і 

дипломатія, що змушена пристосовуватися і до сутнісно нового порядку денного міжнародних відносин, і 

до нових методів роботи. Швидкий розвиток технологій, а також нові глобальні виклики лише посилили 

ті тенденції, які вже існували в міжнародному середовищі. Ще один важливий чинник, який уже істотно 

вплинув на розвиток дипломатії – це формат «онлайн-дипломатії», який потребує нових навичок (органі-

заційних, технічних, комунікативних, переговірних та психологічних, що дозволять швидко адаптуватися 

до нових умов роботи без втрати для результату) для співробітників Міністерства закордонних справ та 

профільних міністерств. 

ABSTRACT 

The article considers the current state of society in all spheres of public life, which is in a state of 

transformation. It is revealed that at the current stage of information development international diplomacy cannot 

stand aside either, which is forced to adapt to the essence of the new agenda of international relations and to new 

methods of work. The rapid development of technology, as well as new global challenges, have only strengthened 

the trends that already existed in the international environment. Another important factor that has already 

significantly affected the development of diplomacy is the format of “online diplomacy”, which requires new skills 

(organizational, technical, communicative, negotiating and psychological, which will allow you to quickly adapt 

to new working conditions without losing any result) for employees of the Ministry of Foreign Affairs and relevant 

ministries. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство 

перебуває в стані трансформації, що заторкує всі 

сфери суспільного життя. На наших очах руйну-

ються старі кордони (політичні, економічні, соціа-

льні, культурні, психологічні, адміністративні) і ви-

никають нові політичні та соціальні структури, де 

складаються нові парадигми соціального буття. 

Нова соціальна реальність, що нині створюється, 

вимагає нових форм її усвідомлення, інтерпретації 

та розуміння.  

На нинішньому етапі розвитку суспільства ми 

вже маємо можливість оцінити переваги й можли-

вості, що подарували людству сучасні інформа-

ційні технології інноваційного змісту, та констату-

                                                           
1. Качний О. Законодавчі аспекти впровадження інфор-

маційно-комунікаційних технологій – стратегічного 

напряму оптимізації державного управління. Державне 

вати, що й надалі без активного застосування нові-

тніх досягнень інформатизації, обчислювальної та 

телекомунікаційної техніки ефективно керувати 

державою, її економікою буде неможливо. Тому ро-

звиток інформаційного суспільства в Україні та 

впровадження інформаційно-комунікаційних тех-

нологій (далі ІКТ) в усі сфери суспільного життя є 

одним з пріоритетних напрямів державної політики 

[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

укова розробленість щодо застосування інформа-

ційних технологій у міжнародних відносинах і ди-

пломатії на сьогодні відсутня. 

управління: удосконалення та розвиток: Електронне нау-

кове фахове видання Дніпропетровського державного аг-

рарно-економічного університету. 2015, №5. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 
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Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Не може стояти осторонь цих про-

цесів і дипломатія, що змушена пристосовуватися і 

до сутнісно нового порядку денного міжнародних 

відносин, і до нових методів роботи. Швидкий роз-

виток технологій, а також нові глобальні виклики 

(світова криза та пандемія COVID-19) лише поси-

лили ті тенденції, які вже існували в міжнародному 

середовищі. 

Мета статті. Дослідити застосування інформа-

ційних технологій при формуванні зовнішньої по-

літики. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні ві-

дносини вже давно перестали бути прерогативою 

тільки дипломатів національних держав, а світова 

політика – клубом для обраних кар’єрних диплома-

тів. На світову арену виступили міжнародні блоки 

та міжнародні організації, рішення яких після імп-

лементації стають частиною національних законо-

давства. Інформація тепер слугує інструментом ін-

формаційної війни, адже у світі останніх п’яти ро-

ків саме інформаційні кампанії у Фейсбуці 

визначають результати загальнонаціональних ви-

борів [2], а зовнішній вплив інших країн на внутрі-

шню політику є ініціацією для проведення розслі-

дувань [3]. За право тримати у себе банки даних, мо-

жливість контролювати поширення інформації з 

них, а також інтерпретувати результати їх обробки 

на свій розсуд змагаються не тільки розвідки про-

відних країн світу та комунікаційні глобальні ком-

панії, але й гравці, які раніше не мали цікавості до 

інформаційного ринку (фармацевтичні компанії, 

сировинні транснаціональні корпорації тощо).  

Фокус глобальної конкуренції поступово змі-

щується у кіберпростір. Хакерські атаки на крити-

чну інфраструктуру стають не меншими загрозами 

національній безпеці, ніж пряма військова агресія. 

Найпотужніші держави світу змагаються не за ре-

сурси і території, а за технологічні переваги у сфері 

комунікацій, запровадження мережі 5G на базі віт-

чизняних/імпортних технологій та захист своїх (чи 

доступ до чужих) даних [4]. При цьому застосову-

ють обмеження, які несуть в собі всі ознаки воєн-

них дій, а саме: блокади, санкції, обмежувальні за-

ходи, негативна пропаганда тощо. Експерти всер-

йоз дискутують про необхідність розробки нового 

законодавства, яке б урегульовувало правові відно-

сини держав і приватних компаній у цифровому 

полі, встановлювало правила «цифрового» балансу 

між національним суверенітетом та «сувереніте-

том» інтернет-платформ тощо [5].  

                                                           
2. Підсумковий звіт за результатами незалежного моніто-

рингу висвітлення в медіа президентської виборчої кам-

панії в Україні / О. Бурмагін, Д. Дуцик, Р. Кужель, Є. 

Кузьменко, О. Юркова. – К., 2019. – 51 с. 
3. Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому 

онлайн просторі – Київ: ВІКНУ, 2016. - 286 с. 
4. Держдеп США анонсував нові санкції проти Huawei: 

сайт «Українська правда». URL: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/16/7251871/ 
5. Ikenberry J. Introduction / J. Ikenberry // America Unri-

valled: The Future of Balance of Power. Ed. by Ikenberry J. 

– Ithaca: Cornell University Press, 2002. – P. 1 – 17. 

Хоча, на нашу думку, «м’яку силу» слід розг-

лядати як можливість протидії однополярному 

світу та формуванню «цифрової» диктатури провід-

них країн світу та транснаціональних корпорацій. 

Як відомо, цифрові технології відкривають 

унікальні можливості для розвитку вітчизняної еко-

номіки та підвищення якості життя громадян. Шви-

дкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» 

будуть можливими лише тоді, коли «цифрова» тра-

нсформація стане основою життєдіяльності україн-

ського суспільства, бізнесу та державних установ, 

стане звичним та повсякденним явищем, стане на-

шим ДНК, нашою ключовою аджендою (порядком 

денним) на шляху до процвітання, стане основою 

добробуту України [6]. 

Забезпечення в сучасних умовах ефективності 

розвитку інформаційного суспільства не може бути 

досягнуто без упровадження «цифрових» техноло-

гій в усіх сферах буття. В Україні було багато спроб 

і реальних справ у сфері, пов’язаній з розвитком ін-

формаційного суспільства, інформатизацією. 

Проте, оскільки все залежить від політичної волі 

державного рівня, ми, зрештою, взяли курс на роз-

будову цифрової економіки.  

Ще один важливий чинник, який уже істотно 

вплинув на розвиток дипломатії, – застосування в 

дипломатичній практиці сучасних інформаційних 

технологій та прямих комунікацій різного рівня. Кі-

лька років тому лаконічність мікроблогів [7] зму-

сила дипломатів формулювати меседжі, вкладаючи 

їх у 280 знаків, а месенджер Twitter став одним з ос-

новних джерел прямого спілкування Президента 

США Дональда Трампа з навколишнім світом [8]. 

Сьогодні звуження концентрації уваги людини в се-

редньому до восьми секунд та потреба в швидкій 

зміні контенту потребує ще більшого спрощення та 

візуалізації подачі інформації, в тому числі й при 

формуванні контенту для зовнішніх та внутрішніх 

споживачів, наприклад, при проведенні рекламних 

кампаній під час виборів [9].  

Digital storytelling (наочна подача інформації з 

використанням мультимедійних технологій), вико-

ристання елементів віртуальної та доповненої реа-

льності в культурній дипломатії та стратегічних ко-

мунікаціях – тепер такі ж обов’язкові складові про-

фесійної підготовки західних дипломатів, як і 

6. Лопушинський І. П. "Цифрові робочі місця" державних 

службовців як вагома складова електронного урядування 

в Україні. Теорія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування. 2018, № 1. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_29 
7. About Twitter limits: official site Twitter. URL: 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-limits 
8. President Trump (@POTUS) | Twitter. URL: https://twit-

ter.com/potus 
9. TikTok becomes political platform ahead of US election. 

URL: https://www.ft.com/content/c4c09793-993e-4ffd-

9e46-2c609f98b79d 
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класичні тактики ведення переговорів чи вивчення 

іноземних мов [10].  

Одним із прямих наслідків глобального локда-

уну стало виникнення так званої онлайн-диплома-

тії. Пандемія COVID-19 продемонструвала, що, ма-

ючи бажання, можна легко перевести чималу час-

тину міжнародних зустрічей у «цифровий» формат 

без шкоди для справи. Виявилося, що мільйонні 

бюджети міжнародних організацій, десятки людей, 

залучених до підготовки візитів, дорогі перельоти і 

готелі можуть більше не знадобитися. Успішний 

досвід «віртуальних» самітів довів ефективність та-

кого формату. Серед незаперечних плюсів – чимала 

економія часу та коштів, а також вища оператив-

ність у процесі прийняття рішень [11].  

Тим часом відеоконференції «високого рівня» 

не дали очікуваної інклюзивності і транспарентно-

сті переговорного процесу. Навпаки, зі звуженням 

кола учасників та неможливістю відстежити час і 

тривалість зустрічей досягнення кулуарних домов-

леностей стало набагато легшим. Так само спрости-

лося формування «правильних» меседжів для ши-

рокого загалу і створення уявлення «динамічного 

діалогу між партнерами».  

Значним викликом «онлайн-дипломатії» («ци-

фрової» або «диджитал» дипломатії) залишається і 

забезпечення відповідної професійної підготовки 

співробітників Міністерства закордонних справ 

(МЗС) та профільних міністерств, адже новий фор-

мат потребує й кардинально нових навичок: органі-

заційних, технічних, комунікативних, переговірних 

та психологічних, що дозволять швидко адаптува-

тися до нових умов роботи без втрати для резуль-

тату.  

Термін «диджиталізація» походить від англій-

ського «digitalization» і в перекладі означає «оциф-

ровування», «цифровізація», або ж «приведення в 

цифрову форму». Водночас сьогодні вітчизняні на-

уковці дедалі частіше послуговуються названим 

терміном, спираючись на вимоги практичної транс-

крипції, а тому широкого поширення набули тер-

міни «диджиталізація», або ж «дигіталізація». Та-

кий підхід має низку переваг, оскільки термін «ди-

гіталізація», за слушним зауваженням К. Лапіної-

Кратасюк, охоплює більш широкий спектр значень 

ніж його синонім «цифровізація». Це пов’язано з 

тим, що саме в європейській і американській дослі-

дницьких традиціях наслідки переходу від аналого-

вого до цифрового типу кодування інформації 

стали вивчатися не просто як технологічний, але й 

                                                           
10. Габер Є. Дипломатія 2.0. Що змінює дипломатію сьо-

годні, і якою вона буде в майбутні роки. URL: 

https://dt.ua/international/diplomatiya-2-0-349622_.html 
11. Габер Є. Поствірусна дипломатія: як сучасні техноло-

гії та карантин змінюють міжнародні відносини. Міжна-

родна безпека та євроінтеграція України. URL: 

https://www.eurointegration.com.ua/arti-

cles/2020/04/23/7109048/ 
12. Словарный запас: дигитализация. URL: 

http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/02/03/vocabu-

lary-digitalisation 

як соціальний, культурний та антропологічний про-

цеси [12]. 

Кожна країна вирішує проблеми адаптації ди-

пломатичної служби до нових реалій по-своєму. В 

Держдепартаменті США, наприклад, ще у 2017 

році запровадили тренінгові курси (підвищення 

кваліфікації для штатних працівників Державного 

Департаменту) щодо обробки специфічних big data, 

що також включає в себе навчання з візуалізації ре-

зультатів для їх нативного відображення та вклю-

чення в специфічний контент. Лора Вільямс, дире-

ктор з бізнес-програм у Foreign Service Institute (за-

кладі, що займається курсами та навчальними 

програмами для дипломатів), зазначила, що «наші 

службовці навчаться очищати набори даних від 

«шуму», проводити аналізи цих наборів з викорис-

танням різних критеріїв, створювати їх візуалізації. 

Таким чином дипломати будуть володіти не тільки 

словом, але й цифрою та образом для просування 

національних інтересів країни» [13].  

«Цифровізацію» варто розглядати як інстру-

мент, а не як самоціль. При системному держав-

ному підході «цифрові» технології будуть значно 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного 

суспільства як одного з істотних чинників розвитку 

демократії в Україні, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, створення робочих місць, 

а також підвищення якості життя громадян Укра-

їни. 

«Цифровізація» України має потребувати но-

вих форм солідарності, партнерства і співробітниц-

тва, а доступ до цифрових технологій ООН визна-

чила базовим правом та потребою людини [14]. На 

підставі проаналізованих документів щодо ство-

рення «цифрових» просторів в Європі та світі ни-

жче Кабінетом Міністрів України сформульовано 

основні принципи «цифровізації» України. Ці 

принципи повністю відповідають потребам форму-

вання зовнішньої політики України, а також адап-

тації зовнішньополітичної системи України до ви-

мог сьогодення, а саме [15]: 

Принцип №1. «Цифровізація» України має за-

безпечувати кожному громадянинові рівні можли-

вості доступу до послуг, інформації та знань, що на-

даються на основі інформаційно-комунікаційних 

технологій. Реалізація цього принципу буде потре-

бувати надзвичайних консолідаційних зусиль полі-

тиків, державної влади, бізнесу, громадськості. Ус-

унення бар’єрів – основний фактор розширення до-

ступу до глобального інформаційного середовища 

13. Chappellet-Lanier Tajha. The State Department wants to 

teach data literacy to diplomats. URL: 

https://www.fedscoop.com/state-department-foreign-

service-data-literacy-training/ 
14. ООН визнала доступ до Інтернету базовим правом лю-

дини. URL: 

https://life.pravda.com.ua/society/2011/06/8/80042/ 
15. Про схвалення Концепції розвитку цифрової еконо-

міки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвер-

дження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 
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та знань. 2011 року вільний доступ до мережі Інте-

рнет визнано ООН як фундаментальне право лю-

дини. 

Принцип №2. «Цифровізація» має бути спря-

мована на створення переваг (вигід) у різних аспе-

ктах повсякденного життя. Цифрові технології, 

прикладні застосування тощо є інструментами для 

досягнення цілей, які пов’язані з різними сферами 

життєдіяльності людини та країни: підвищенням 

якості охорони здоров’я, створенням нових робо-

чих місць, розвитком підприємництва, сільського 

господарства, транспорту, захистом навколиш-

нього середовища і керування природними ресур-

сами, підвищенням культури, сприянням подо-

ланню бідності, запобіганням катастроф тощо. 

Принцип №3. «Цифровізація» – це механізм 

(платформа) економічного зростання завдяки при-

росту ефективності та збільшенню продуктивності 

від використання цифрових технологій. Такий при-

ріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи 

та програми, що стосуються «цифровізації», будуть 

повністю інтегрованими в національні та регіона-

льні стратегії і програми розвитку. Ключова мета 

цього принципу – досягти «цифрової» трансформа-

ції наявних галузей економіки, сфер діяльності, їх 

нової якості та властивостей. Один лише «клапти-

ковий» підхід до використання цифрових техноло-

гій як, скоріше, важливих компонентів системи, 

аніж її нової суті взагалі – не дозволить отримати 

суттєві переваги від цифрової економіки. Замість 

вибіркової «клаптикової» інформатизації, що лише 

поліпшує якості систем та сфер, Україна має руха-

тися до всеохопної «цифровізації», яка трансфор-

мує чинні системи та сфери в нову цінність. 

Принцип №4. «Цифровізація» України має 

сприяти розвитку інформаційного суспільства, за-

собів масової інформації, «креативного» середо-

вища та «креативного» ринку тощо. При побудові 

відкритого інформаційного суспільства визначна 

роль відводиться створенню, поширенню та збере-

женню змістовної частини, тобто контенту різними 

мовами та в різних форматах із належним визнан-

ням прав авторів. Створення контенту, насамперед 

українського, відповідно до національних або регі-

ональних потреб, має сприяти соціальному, культу-

рному та економічному розвитку, зміцненню інфо-

рмаційного суспільства. «Цифровізація» України 

повинна підтримати принципи свободи друку та 

свободи інформації, а також принципи незалежно-

сті, плюралізму та різноманіття засобів масової ін-

формації, які потрібні для інформаційного суспіль-

ства. Свобода шукати, одержувати, передавати і ви-

користовувати інформацію для створення, 

нагромадження й поширення знань є ключовим 

чинником здорового розвитку інформаційного сус-

пільства. 

Принцип №5. «Цифровізація» України має 

орієнтуватися на міжнародне, європейське та регіо-

нальне співробітництво з метою інтеграції України 

                                                           
16. World Economic Forum: official site. URL: 

https://www.weforum.org/ 

до Європейського Союзу, входження України в єв-

ропейський і світовий ринок електронної комерції 

та послуг, банківської і біржової діяльності і т. д., 

співробітництво та взаємодію на регіональних рин-

ках. Названий принцип є одним із найбільш пріори-

тетних завдань, що дозволяє забезпечити економі-

чне зростання України. Саме «цифровізація» по-

винна допомогти Україні інтегруватися з 

європейськими та глобальними системами, оскі-

льки саме глобалізація і є результатом поширення 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Принцип №6. Стандартизація – основа «циф-

ровізації» України, один із ключових чинників її ус-

пішної реалізації. Стандарти посилюють конкурен-

цію, дозволяють знизити витрати і вартість продук-

ції, гарантують сумісність, підтримку якості, 

збільшують ВВП країни. Розроблення і викорис-

тання відкритих, функціонально сумісних недиск-

римінаційних стандартів є базовим елементом роз-

витку та поширення цифрових технологій. Побу-

дова цифрових систем, орієнтованих на бізнес і 

відкритий ринок, на «внутрішніх» стандартах не-

припустима. Системи електронної комерції, біржо-

вих і фінансових ринків тощо мають дотримуватися 

міжнародних та європейських стандартів. Винят-

ком із цього правила можуть бути затверджені на-

ціональні програми у сфері оборони та безпеки, у 

яких застосування інших стандартів (національних, 

міждержавних) є аргументованим. 

Принцип №7. «Цифровізація» України має су-

проводжуватися підвищенням довіри і безпеки при 

використанні ІКТ. Зміцнення довіри, включаючи 

інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфі-

денційності персональної інформації, недоторкан-

ності особистого життя та прав користувачів ІКТ, є 

передумовою одночасного розвитку та безпеки 

«цифровізації». Потреба сформувати, розвивати і 

впроваджувати національну культуру кібербезпеки 

є ключовою діяльністю на шляху боротьбу України 

із кіберзлочинністю. 

Принцип №8. «Цифровізація» має стати 

об’єктом фокусного та комплексного державного 

управління. Державне управління та політикум ма-

ють відігравати провідну роль у розробленні, про-

суванні, впровадженні всеосяжних національних 

«цифрових» стратегій. Державне управління має 

зосередитися на знятті бар’єрів на шляху до «циф-

ровізації» країни, корегуванні вад ринкових механі-

змів, підтримці добросовісної конкуренції, залу-

ченні інвестицій, розвитку «цифрової» інфраструк-

тури та «цифрової» економіки з метою досягнення 

національних пріоритетів. Держава, активна щодо 

«цифровізації» країни, – це держава, яка починає 

«цифровізацію» з себе. 

У січні 2020 року на Всесвітньому економіч-

ному форумі в Давосі [16] президентка Єврокомісії 

Урсула фон дер Ляєн нарешті заявила про ство-

рення відкритої «хмарної» наукової бази для збері-

гання міждисциплінарних даних [17]. В аналітич-

17. Фон дер Ляйен. Ключові тези виступу президентки Єв-

рокомісії у Давосі. URL: https://dt.ua/WORLD/klyuchovi-



76 Sciences of Europe # 51, (2020) 

них матеріалах цього Форуму вже неодноразово ви-

значалися цифрові технології (хмарні та мобільні 

технології, блокчейн, технології віртуалізації, іден-

тифікації, штучного інтелекту, біометричні техно-

логії, технології доповненої реальності, адитивні 

(3D-друк) тощо), що мають прямий та значний 

вплив на світове суспільство, взаємовідносини між 

країнами та ведення дипломатичних перемови. Зві-

сно, фундаментальна та прикладна наука, підприє-

мці-інноватори, стартап-спільнота більше фокусу-

ються на створенні технологій та продуктів, однак, 

на нашу думку, використання інформаційних та 

інноваційних технологій державами для міждержа-

вної взаємодії та формування власних зовнішньо-

політичних курсів – саме тут «живе» цифрова реа-

льність та її безпосередні користувачі. 

Очевидно, всі ці питання залишаться на по-

рядку денному ще тривалий час і потребуватимуть 

від дипломатів значного розширення термінологіч-

ного словникового запасу та специфічних наукових 

знань. Тим часом швидкий технологічний розви-

ток, прискорення інформаційних потоків, урізнома-

нітнення кола недержавних акторів у міжнародних 

відносинах та виникнення нових глобальних викли-

ків роблять новітні технології вже не розкішшю, а 

обов’язковим інструментом у дипломатичній ро-

боті.  

Світовий Давоський економічний форум в ана-

літичних матеріалах визначає перелік цифрових те-

хнологій, до яких належать хмарні та мобільні тех-

нології, блокчейн, технології віртуалізації, іденти-

фікації, штучного інтелекту, біометричні 

технології, технології доповненої реальності, ади-

тивні (3D-друк) тощо. Звісно, фундаментальна та 

прикладна наука, підприємці-інноватори, стартап-

спільнота більше фокусуються на створенні техно-

логій та продуктів, однак використання технологій 

бізнесом, індустріями, інфраструктурами, держа-

вою, громадянами – саме тут «живе» цифрова еко-

номіка та її безпосередні користувачі [18]. 

У багатьох країнах цифровізація є сферою ак-

тивної політики саме держави: через стимулювання 

бізнесу та громадян до цифровізації, побудови на-

ціональних цифрових інфраструктур, залучення 

приватних інвесторів до створення цифрових плат-

форм – від електронних розрахунків до освітянсь-

ких, медичних, логістичних, промислових тощо. На 

нашу думку слід звернути увагу на два моменти ди-

джиталізації [19]. 

Перша річ, яка важлива для всіх, – це цифрові 

інфраструктури. На цьому ринку в Україні працю-

ють приватні компанії. Деякі сегменти цифрових 

інфраструктур інтенсивно розвиваються, як то мо-

більний інтернет (3-4-5G). Однак інфраструктура 
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18. «Диджиталізація – це лише початок». URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-

ce-lyshe-pochatok 
19. Дурман О.Л., Клюцевський В.І Диджиталізація як про-

цес цифрової трансформації суспільства Information and 

Innovation Technologies in the Life of Society. Series of 

monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and 

фіксованого широкосмугового інтернету в Україні 

розвивається не досить добре, оскільки існує вели-

кий цифровий розрив між містом і селом, а багато 

українських сіл взагалі не підключено до широкос-

мугових інтернет-каналів, тобто велика кількість 

громадян на селі фактично дискримінована у своїх 

можливостях.  

По-друге, з погляду правового забезпечення, 

законодавчих та нормативно-правових документів 

сфера «цифровізації» України потребує суттєвого 

аудиту, структуризації, доопрацювання відповідно 

до існуючих потреб, сучасних викликів та завдань. 

Так, Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» втратив свою часову та суттєву актуальність. 

Проте діяльність Комітету Верховної Ради з питань 

інформатизації та зв’язку, численних експертних та 

громадських об’єднань, наявний світовий досвід 

«цифровізації», та головне – життєва потреба впро-

вадження в Україні змін, реформ та трансформацій 

на основі «цифри» – дозволяють говорити про не-

обхідність і можливість розроблення та форму-

вання комплексного нормативно-правового під-

ходу до сфери «цифровізації» – «Цифрового» коде-

ксу України. 

Про переваги застосування ІКТ можемо прочи-

тати й у низці міжнародних документів. Так, у Ре-

комендаціях Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

електронного урядування вказується на суттєві пе-

реваги використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій у сфері надання публічних послуг (еле-

ктронних послуг), до яких віднесено: поліпшення 

загальної доступності, повноти та зручності корис-

тування публічними послугами; орієнтація публіч-

них послуг передусім на потреби користувачів; за-

безпечення рівності в доступі громадян до участі в 

ухваленні публічно-владних рішень, що сприяє со-

ціальній згуртованості населення [20]. 

Наразі в Україні зосередилися на цифрових ін-

фраструктурах – широкосмуговий доступ, подо-

лання цифрового розриву, інфраструктура інтер-

нету речей, опрацювання стимулів для цифровізації 

реального сектору та ще кілька напрямків. Однак 

цифрове суспільство фокусується не тільки на циф-

ровізації об’єктів, а ще й на міжоб’єктному середо-

вищі. А це вже питання наявності відповідних циф-

рових платформ, залучення відповідних інвестицій 

на їх створення, наявність відповідних стимулів ко-

ристуватися ними тощо.  

Можна сказати, що в зовнішньополітичній ді-

яльності України поки що цифровізація поширена 

недостатня, хоча в усьому світі основним рушієм 

процесу ухвалення рішень стають дані. Особливо 

Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 

28. 2019. Р. 169-175 
20. Electronic governance (“e-governance”): Recommenda-

tion Rec (2004) 15 adopted by the Committee of Ministers of 

the Council of Europe on 15 December 2004 and explanatory 

memorandum. URL: 

https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/E-

governance/Key_documents/Rec(04)15_en.pdf 
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зараз, коли є величезна кількість прогнозних та ана-

літичних інструментів, вибори типу «або…або». 

Диджиталізація спонукає суспільство освоювати 

«невідомі території». Планування трансформації, 

що спричинить «підрив» старих парадигм мис-

лення, вимагає вивчення новаторських моделей та 

пошуку нових джерел генерування надходжень.  

Диджиталізацію» пропонується розглядати як 

інструмент, що, при системному державному під-

ході, буде значно стимулювати розвиток відкри-

того інформаційного суспільства. Це повинно стати 

одним з істотних чинників розвитку демократії в 

Україні, підвищення продуктивності, економічного 

зростання, створення робочих місць, а також підви-

щення якості життя громадян України. 

Втім, прискорений перехід із конференц-залів 

на онлайн-майданчики не лише розширив можли-

вості для регулярного діалогу та оперативного об-

міну інформацією, але і створив нові виклики, які 

можуть суттєво вплинути на майбутнє дипломати-

чних зносин [21]. 

Спірним залишається питання щодо прийнят-

ності використання новітніх технологій для прове-

дення політичних самітів найвищого рівня. У галузі 

комунікацій було здійснено значний прорив, але 

навіть найменші технічні проблеми цілком спромо-

жні перешкоджати імпульсу зустрічі, роблячи дося-

гнення компромісу ще важчим. 

Окремо слід зазначити і непересічну роль пе-

рекладача в подібних форматах переговорів. Деякі 

сучасні платформи для онлайн-конференцій (зок-

рема, популярний нині Zoom) передбачають спеці-

ально виділені канали для дистанційного синхрон-

ного перекладу. Але важливо розуміти, що коли пе-

рекладач знаходиться на відстані у тисячі миль від 

переговірників, будь-які проблеми зі звуком мо-

жуть стати причиною прикрого непорозуміння чи 

неправильного трактування слів спікера. Якщо 

мова йде про політично чутливі питання, а відно-

сини між учасниками важко назвати дружніми, ці-

ною помилки перекладача може бути міжнародний 

скандал. 

По-друге, кожен, хто колись мав досвід вірту-

ального спілкування, підтвердить, що онлайн-зу-

стрічі породжують абсолютно іншу соціальну ди-

наміку, порівняно з традиційними переговорами. 

Персональні контакти, які виникають віч-на-віч, ча-

сто відсутні в онлайн-просторі. Мова тіла, жести, 

погляди та загальна «особиста хімія», яка відіграє 

чималу роль в дипломатичних перемовинах, зво-

дяться до мінімуму або повністю втрачаються. Зде-

більшого саме це досі було головним аргументом 

противників віртуального спілкування [22]. 

Висновки і пропозиції. Отже, можна зробити 

висновок, що трансформація сучасного суспільства 

неможлива без, і, у той же час, спричинена інфор-

маційними технологіями. Подальша «диджиталіза-

ція» формування зовнішньої політики відкриває но-

                                                           
21. Габер Є. Ризики та переваги міжнародної політики в 

смартфоні. URL: https://dt.ua/international/zoom-

diplomatiya-344325_.html 

вий простір для дипломатії та цифрової трансфор-

мації дипломатичних відносин. Для цього застосо-

вуються всі можливості інформаційних технологій, 

проте слід звертати увагу на те, що помилки при 

проєктуванні відповідних інформаційних систем 

(наприклад, пов’язані з недостатнім рівнем кібер-

безпеки) можуть не тільки звести нанівець дипло-

матичні домовленості, але й спричинити великі 

конфлікти, в тому числі й воєнні. Однак значним 

позитивним моментом запровадження інформацій-

них технологій у зовнішні (транснаціональні) від-

носини країн стане зміна всієї парадигми розвитку 

суспільства – від використання інструментів інфор-

маційних технологій в межах управління певними 

сферами до повної диджиталізації державно-управ-

лінських та суспільних відносин. 
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