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У статті охарактеризовано змістовно-
функціональні характеристики екс-
пертних послуг. Доведено необхідність 
формування механізму, що забезпечить 
ефективне функціонування вітчизняної 
сфери експертних послуг. Надано комп-
лекс аргументів щодо її місця та ролі у реа-
лізації стратегічного ресурсу держави, 
соціально-економічного та інноваційного 
поступу України. Обґрунтовано завдання 
функціонування сфери експертних пос-
луг на національному і світовому рівнях. 
У контексті окреслених завдань виокрем-
лено та конкретизовано функції сфери 
експертних послуг. Графічно візуалізовано 
взаємозв’язок функціонування цієї сфери та 
модернізації національної економіки. Іден-
тифіковано проблеми розвитку сфери екс-
пертних послуг в Україні.
Ключові слова: експертиза, експертні 
послуги, експерт, фінансово-господарська 
діяльність, механізм, інфраструктура, 
інституціональне середовище, модерніза-
ція, науково-технологічне оновлення.

В статье охарактеризованы содержа-
тельно-функциональные характеристики 
экспертных услуг. Доказана необходимость 
формирования механизма, который обе-
спечит эффективное функционирование 
отечественной сферы экспертных услуг. 
Представлен комплекс аргументов отно-
сительно ее места и роли в реализации 
стратегического ресурса государства, 
социально-экономического и инновацион-
ного развития Украины. Обоснованы задачи 
функционирования сферы экспертных услуг 
на национальном и мировом уровнях. В кон-
тексте обозначенных задач выделены и кон-
кретизированы функции сферы экспертных 
услуг. Графически визуализирована взаи-
мосвязь функционирования такой сферы 
и модернизации национальной экономики. 
Идентифицированы проблемы развития 
сферы экспертных услуг в Украине.
Ключевые слова: экспертиза, экспертные 
услуги, эксперт, финансово-хозяйственная 
деятельность, механизм, инфраструктура, 
институциональная среда, модернизация, 
научно-технологическое обновление.

The article describes the content and functional characteristics of expert services. The necessity of forming a mechanism that will ensure the effective func-
tioning of the domestic sphere of expert services is proved. The complex of arguments concerning its place and role in realization of the strategic resource 
of the state, socio-economic and innovative progress of Ukraine is given. The tasks of the field of expert services at national and world levels are substanti-
ated. The relationship between the functioning of this sphere and the modernization of the national economy is graphically presented. Also, problems of 
development of the sphere of expert services in Ukraine have been identified.
Key words: expertise, expert services, expert, financial and economic activity, mechanism, infrastructure, institutional environment, modernization, scien-
tific and technological updating.

РОЗВИТОК СФЕРИ ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ  
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ
DEVELOPMENT OF THE EXPERT SERVICE SPHERE IN THE CONDITIONS  
OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RENEWAL OF THE UKRAINE ECONOMY

Постановка проблеми. Трансформація еконо-
міки України на засадах технологічного оновлення 
формує запит на нові послуги, які дадуть змогу 
гармонізувати та підвищити ефективність різних 
видів економічної діяльності. Необхідно приділити 
особливу увагу дослідженню такого дієвого інстру-
менту вирішення економічних проблем суб’єктів 
господарювання, як професійні експертні послуги. 
Експертний супровід діяльності таких суб’єктів 
дає змогу приймати аргументовані управлінські 
рішення щодо реалізації їхнього потенціалу та 
формування необхідного підґрунтя для майбут-
нього економічного успіху. Управлінські структури 
суб’єктів господарювання можуть скористатися 
висновками експертів для формування комплек-
сної характеристики своєї діяльності, її проблем 
та можливостей вирішення, ідентифікувати ризики 
бізнес-процесів та виявити перспективні напрями 
розвитку. Разом із тим ефективний розвиток сфери 
експертних послуг залежить від динамічності про-
цесів модернізації економіки країни. Отже, важ-
ливим є висвітлення теоретичних та практичних 
аспектів становлення та розвитку сфери експерт-
них послуг з урахуванням специфіки господар-
ського механізму національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток наукових поглядів на змістовно-функ-
ціональні характеристики експертної діяльності 
неможливий без вивчення наукового доробку 
вчених, які присвятили свої праці висвітленню 
проблем функціонування сфери експертних пос-
луг. Досліджували вказані питання такі вчені, як: 
Т. Власова, Г. Гавриш, В. Дерій, Д. Дема, С. Євдо-
кіменко, М. Карпенко, В. Єрмоленко, І. Кінаш, 
О. Кісь, О. Ковтун, І. Коломієць, С. Косенко, 
І. Перевозова, В. Соколовська, М. Cтефаненко та 
ін. Віддаючи належне внеску зазначених учених 
у розвиток теоретико-методологічних основ здій-
снення експертної діяльності, слід зазначити, що 
подальшого наукового обґрунтування потребують 
питання раціонального використання експертних 
послуг в економічному розвитку країни.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є висвітлення ролі сфери експертних послуг 
у забезпеченні економічного зростання економіки 
та обґрунтування перспективних напрямів її роз-
витку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сьогодення експертні послуги є необ-
хідною основою реалізації стратегічного ресурсу 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

124 Випуск 50-1. 2020

держави, її соціально-економічного та іннова-
ційного поступу. Активізація розвитку експертної 
діяльності та забезпечення широкого доступу до 
відповідних послуг є важливими завданнями фор-
мування організаційно-економічних основ для 
висхідного поступу національної економіки.

В експертних установах України проводяться 
різного виду експертизи, які передбачені Інструк-
цією про призначення та проведення судової екс-
пертизи, затвердженою Наказом Міністерства 
юстиції України від 08.10.1998 (останні зміни від-
булися 27.07.2015) [1].

У широкому розумінні експертиза – це про-
цедура дослідження і вирішення провідними 
спеціалістами певних галузей – експертами (від 
лат. еxpertus – досвідчений) питань, що потре-
бують спеціальних знань у науці, техніці, еконо-
міці [4, с. 11; 5, с. 5]. Законом України «Про судову 
експертизу» визначено поняття судової експер-
тизи – дослідження експертом на основі спеціаль-
них знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, 
які містять інформацію про обставини справи, що 
перебуває у провадженні органів досудового роз-
слідування чи суду [2].

Що стосується судово-економічної експер-
тизи – це процесуальна дія, спрямована на отри-
мання певних доказів за допомогою процедур, 
використаних експертом з урахуванням його 
спеціальних знань із бухгалтерського обліку, опо-
даткування, фінансів, а також дослідження доку-
ментів, облікових регістрів, звітності, які містять 
фактичну інформацію, дані, події, що перебувають 
у провадженні.

Експертна діяльність вийшла за межі судової 
експертизи, і правова регламентація експертної 
діяльності здійснюється за допомогою численних 
норм, закріплених у нормативно-правових актах 
процесуального і матеріального законодавства 
різних галузей права. Чинним законодавством 
України передбачена правова регламентація 
таких несудових видів експертиз, як: наукова і нау-
кова технічна експертиза, екологічна експертиза, 
експертиза цінності документів, громадська екс-
пертиза діяльності органів виконавчої влади, дер-
жавна експертиза землевпорядної документації, 
державна експертиза з енергозбереження [3].

Щодо поняття «експертна послуга», то в науко-
вій літературі відсутній єдиний підхід до тракту-
вання його змісту. Ураховуючи усталені наукові 
погляди, автор запропонував своє тлумачення 
експертної послуги, яку необхідно розглядати 
через надання професійних експертних висновків 
зовнішніми/внутрішніми спеціалістами замовнику 
щодо діагностики проблем різного походження, 
які містять пропозиції щодо їх вирішення на основі 
використання сукупності спеціальних знань мате-
ріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про предмет дослідження.

До головних завдань функціонування сфери екс-
пертних послуг слід віднести такі: визначення галу-
зевих пріоритетів та критеріїв розвитку національ-
ної економіки; формування інфраструктури безпеки 
суспільного життя та економічного розвитку України; 
створення передумов для ефективізації бізнес-про-
цесів замовника через акумуляцію ресурсів на пер-
спективних видах діяльності; підвищення якісних 
характеристик здійснення господарської діяльності 
замовників експертних послуг; посилення конкурен-
тоспроможності суб’єктів вітчизняної економічної 
системи за рахунок вирішення виявлених експер-
тизою проблем; досягнення синергетичного ефекту 
від консолідованої взаємодії складових елементів 
господарської діяльності.

У контексті окреслених завдань слід виокре-
мити функції сфери експертних послуг: експертне 
забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 
національної економіки; підтримка суб’єктів еко-
номічної діяльності в реалізації потенціалу їхнього 
поступу; формування інститутів надання експерт-
них послуг; здійснення підприємницької діяльності 
(надання експертних послуг).

Зазначені функції реалізуються сукупністю під-
приємств, організацій та установ, які надають екс-
пертні послуги. Інфраструктура сфери експертних 
послуг орієнтована на формування необхідного 
інституційного середовища, що забезпечує екс-
пертний супровід функціонування економіки на 
національному і світовому рівнях. Кожна з пода-
них функцій має власну сукупність методів реалі-
зації, котрі є складовими елементами механізму 
функціонування сфери експертних послуг, які є 
взаємозалежними та діють комплексно.

Механізм реалізації змістовно-функціональних 
характеристик експертної діяльності орієнтова-
ний не тільки на вирішення проблем економічного 
розвитку окремого суб’єкта господарювання, а й 
є елементом складного економічного механізму 
на національному та глобальному рівнях. Такий 
механізм забезпечує організацію та гармонізацію 
суспільно-економічних взаємовідносин через від-
повідні інститути, що, своєю чергою, спирається 
на його взаємозв’язок з усіма соціально-економіч-
ними інститутами суспільства (рис. 1).

У суспільстві формується широкий перелік 
питань економічного, соціального, екологічного, 
культурного характеру, вирішення яких вимагає 
нарощення показників економічного розвитку кра-
їни, що неможливо без її трансформації на заса-
дах науково-технологічного оновлення та зрос-
тання продуктивності економічної системи.

Отже, формується сукупність цілей роз-
витку національної економіки та обґрунтовується 
ресурсний потенціал їх досягнення, які є засад-
ничими підвалинами функціонування сфери екс-
пертних послуг. Можна стверджувати, що функці-
онування сфери експертних послуг існує у вимірі 
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Рис. 1. Графічне представлення взаємозв’язку функціонування  
сфери експертних послуг та модернізації національної економіки

Джерело: складено автором
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принципів та цілей економічної системи країни. 
Задіяність такої сфери в економічних процесах 
держави прямо залежить від модернізації її гос-
подарської системи та розширення взаємодії 
суб’єктів такої системи.

Це дасть змогу створити передумови для успіш-
ного економічного поступу України та рівноправ-
ної й гармонічної інтеграції національної еконо-
міки у глобальний економічний простір, залучення 
у світовий мейнстрім інноватизації, використання 
наукових досягнень розвинутих країн. Своєю чер-
гою, модернізація національної економіки немож-
лива без експертного забезпечення розвитку її 
галузей. Тобто підвищення економічної результа-
тивності надання експертних послуг неможливе 
без формування ефективної системи взаємодії 
з усіма секторами економіки та органами дер-
жавної влади та дає змогу отримати позитивний 
синергетичний ефект від установлених зв’язків.

Висновки з проведеного дослідження. Сфера 
експертних послуг має виконувати всі притаманні їй 
функції та постійно розвиватися з огляду на нові сус-
пільно-економічні запити та турбулентний характер 
умов функціонування. Ефективний розвиток сфери 
експертних послуг ускладнений через відсутність її 
чіткої формалізації (винятком можна вважати судову 
експертизу), низьку якість менеджменту суб’єктів, 
що надають такі послуги, трудомісткість аналі-
тичного опрацювання великих обсягів інформації, 
редукційний підхід до впровадження нових інформа-
ційних та комунікаційних технологій. Становлення 
сфери експертних послуг зумовлене специфікою 
інституційного складника національної економіки та 
залежністю від тенденцій її розвитку. Саме за цих 
умов формується механізм функціонування сфери 
експертних послуг, логічно вбудований у загальну 
архітектуру господарського механізму країни. Клю-
човим чинником підвищення ефективності сфери 
експертних послуг як за кількісними, так і за якісними 
показниками функціонування є послідовне розши-
рення форм експертної діяльності через поглиблену 
інтеграцію в усі сфери економічного та суспільного 
життя, а також удосконалення елементів власної 
інфраструктури та зв’язків між ними.
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