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продукцією з метою своєчасного виявлення загроз продовольчій 

безпеці та запобігання негативним явищам у цій сфері, а також 

вироблення державної політики, спрямованої на посилення позицій 
України на традиційних зовнішніх ринках, освоєння нових 

перспективних ринків збуту, а також нарощування експорту продукції 

з більшим вмістом доданої вартості. 
З метою зміцнення зовнішньоторговельної безпеки на аграрному 

ринку в Україні необхідно забезпечити умови для підвищення 

конкурентоспроможності продукції АПК, що не суперечитимуть 
принципам державної підтримки та регулювання аграрного ринку, 

передбаченим Угодою про асоціацію між Україною та ЄС [5]. 

Отже, глобалізаційні процеси формують зовнішнє щодо 

українського аграрного сектора інституційне середовище й не 
враховувати його вплив неможливо [4]. 
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Важливу роль на світовому ринку консалтингових послуг 
відіграє застосування бізнес-тенденцій. Впровадження принципово 

нових консалтингових та інформаційних технологій слугують 
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основою якісного стратегічного розвитку сучасного консалтингового 
бізнесу, трансформують бізнес-процеси ТНК та урізноманітнюють 

структуру консалтингових послуг та продуктів за рахунок 

інноваційної складової. В першу чергу, це стосується діагностичних 

інструментів і технологій, які й досі активно використовуються як 
зовнішніми, так і внутрішніми консультантами провідних компаній. 

Транснаціональний характер консалтингового бізнесу 

проявляється через створення глобальних професійних мереж, що дає 
змогу ефективно і мобільно використовувати професійні компетенції 

консультантів у будь-якій частині світу для вирішення важливих 

потреб компаній, що особливо актуально у кризові періоди розвитку 
економіки. 

Питання глобального консалтингового бізнесу досліджували у 

своїх працях науковці, до числа яких належать: В. А. Верба [3], 

Н. А. Резнікова [4] та ін. Проте даний напрям наукових розробок, як 
дослідження розвитку тенденцій консалтингової діяльності, вивчення 

нових її форм, залишається поза зоною уваги науковців і потребує 

подальших наукових досліджень.  
Необхідною умовою стрімкого розвитку сучасних бізнес-

процесів є застосування дієвих механізмів управління інформаційними 

ресурсами, які є джерелом стійких конкурентних переваг у 

глобальному бізнес-просторі, що динамічно розвивається.  
Основними факторами, які визначають конкурентні переваги 

підприємств, що діють в умовах ринкової економіки, є їх здатність 

здійснювати інноваційну діяльність та впроваджувати інноваційні 
технології, генерувати нові знання та створювати інтелектуальні 

активи на основі залучення зовнішніх консультантів. Дане явище 

пояснює зростання попиту на консалтингові послуги, зростання 
консалтингового бізнесу, роль якого у стимулюванні розвитку 

економіки постійно нарощується. Тенденції розвитку світового 

консалтингового ринку та динамічні зміни його структури мають 

тісний зв'язок із розвитком глобальної економіки. 
В умовах економічної глобалізації одним із механізмів на шляху 

підвищення ефективності діяльності консалтингових компаній є їх 

офшоризація, яка останнім часом активно поширюється на нові 
регіональні ринки та набуває різноманітних форм. Вперше перевагами 

подібної організації бізнес-процесів скористалися консалтингові 

компанії Північної Америки та Європи, які намагались отримати 
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економічні вигоди, пов’язані з низьким податковим навантаженням, 

невеликою погодинною оплатою консультантів, що працюють в 

офшорних зонах, суттєвим зниженням трансакційних витрат [2, с. 45]. 
Фактично офшоризація консалтингової діяльності передбачає 

використання офшорного аутсорсингу, як нового способу ведення 

бізнесу, який виник внаслідок глобалізації та інтенсивності 
взаємопроникнення економік країн світу. Офшорний аутсорсинг 

ґрунтується на заміщенні дорогих внутрішніх ресурсів країни більш 

дешевими зовнішніми ресурсами інших країн. Офшорний аутсорсинг 
поділяється на виробничий, при якому використовується дешева 

робоча сила з невисокою кваліфікацією персоналу, та аутсорсинг 

послуг, у тому числі консалтингових,  в якому вимоги до офшорного 

персоналу достатньо високі [2]. 
Зі зростанням експансії міжнародних компаній на український 

ринок, більшість бізнесових структур усвідомлюють переваги 

переходу на аутсорсинг, але темпи розвитку та масштаби 
використання даного інструмента й досі залишаються незначними.  

На розвиток і структуру глобального консалтингового ринку 

впливають такі транснаціональні чинники: лібералізація міжнародних 
економічних відносин, загострення конкуренції на національних та 

регіональних консалтингових ринках, відкриття консалтингових 

ринків у країнах з перехідною економікою, прорив інноваційних 

технологій в консалтинговому бізнесі та орієнтація консалтингових 
компаній на скорочення трансакційних витрат, конвергенція 

економічних політик розвинених країн світу, офшоризація діяльності 

консалтингових компаній [3, С. 68]. 
Ключовими механізмами офшоризації глобальної 

консалтингової індустрії є: внутрішньокорпоративний аутсорсинг 

бізнес-процесів західних консалтингових компаній-мейджорів у 

країни з новостворюваними ринками, залучення до консалтингового 
обслуговування фінансово-господарської діяльності підрозділів 

західних і місцевих ТНК, а також формування ними глобальних 

професійних мереж.  
Отже, формування новітніх центрів світової консалтингової 

індустрії в країнах із новостворюваними ринками найближчим часом 

модернізує центро-периферійну модель глобального консалтингового 
ринку, який буде трансформуватись у багатогранну модель 

консалтингових послуг. 
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АУДИТ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ 

 

На сучасному етапі реформування державного контролю 

визріває потреба у пошуках нових, ефективних інструментів 

регулювання соціально – економічного розвитку в країні. Головним 
етапом є пошук способів ефективного використання державних 

ресурсів. Тим самим змінюється державний контроль від традиційного 

контролю за доцільністю та законністю розподілу фінансових 
ресурсів, до напрямку ефективного та економічного використання 

ресурсів у формі аудиту ефективності. 

Аудит ефективності є одним з форм державного фінансового 

контролю, що спрямований на правильне використання бюджетних 
коштів для виконання поставленої мети та виявлення певних факторів, 

які перешкоджають цьому. Він виконується для того, щоб розробити 

певні пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів 
для виконання поставлених бюджетних програм. Тому, можна сказати, 

що цей вид контролю має не тільки специфічні аспекти управління, 


