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FEATURES OF THE ECONOMIC SAFETY OF MODERN INSURANCE
COMPANIES IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES
Abstract. In this paper, we considered areas of study of the economic safety management of
the modern insurance companies. We gave an author interpretation of the definition “economic
safety of insurance companies” that, contrary to others, supplements and establishes logical
connections between the base categories and social concepts, and determines them from the
position of resource and attributive approaches.
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Introduction
In todays conditions the insurance sector companies of Ukraine operate not
only in the non-stable and often non-predictable changeable external environment,
but are in interdependence with other economic subjects. All this creates additional
conditions for these companies for the achievement of their own goals, and at the
same time limits their business activity in the relations with the companiescompetitors and the state, which creates serious dangers for their functioning.
Therefore, it is necessary to study the management of the economic safety of
the insurance company as an financial institution, to search for fundamentally new
approaches and solutions in order to improve the organization of their activities, the
implementation of which would eliminate the destabilization effect of threats to
economic safety, create the preconditions for formation of a mechanism for its
provision in the long-term perspective and would help to increase the profit of
companies and their attractiveness. In this regard, it is expedient for each company of
the insurance sector to focus on maintaining the normal rhythm of management and
on prevention of material or financial damage, prevention of unauthorized access to
official information and destruction of computer databases, etc.
Literature Review
The problem of provision of the economic safety of the insurance company is
still the subject of fierce scientific discussions, which indicates the complexity of this
concept and the ambiguity of interpretation. The following well-known foreign
specialists have devoted their papers to the ensuring of the economic safety: Rejda,
G. E. (2015), Ocampo, J. A. (2018), Pearson, R., & Elson, D. (2015), Flannery, M. J.
(2016), Wan, M. (2016). However, until now, there is no definitive definition of the
concept of economic safety of the insurance sector companies in the economic
literature.
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Materials and Methods
The purpose of the paper is to improve the categorical apparatus of the
economic safety management of economic entities and a set of definitions of the
economic safety of the insurance sector companies, as the basis for development of a
mechanism for management of the economic safety system of the insurance sector
companies and methodological approaches to ensure the functioning and
development of this system. The following methods were used for this: content
analysis, semantic analysis of scientific publications with selected scientific subjects.
Analysis and Discussion
The economic safety of an insurance company plays an important role not only
in the present, but also in its future activities, which also affects the economic safety
of the whole country, as each company acts as a key structural element of the state's
economy.
Under the conditions of the crisis, the greatest danger to the insurance sector is
the destruction of its potential (production, technological, scientific-and-technical and
personnel) as the main factor of the company's activities and its capabilities.
In connection with the development of insurance, the scientists show increased
interest in finding ways of effective operation of the insurance sector companies, in
particular, in issue of determination of the level of their functioning and development
of ways to ensure their economic safety.
After conduction of a semantic analysis of sources on the issues of economic
safety of the insurance company, the following areas can be identified.
The insurance company has technical, commercial, and intellectual
information, the use of which by competitors may weaken the position of the
company in the market of insurance services and lead to loss of profit.
Since the insurance market dynamically evolves and changes, this not only
facilitates the emergence of new opportunities for entrepreneurial activity in this
sector of the economy, but also constantly creates new institutional issues in
provision of insurance services to the widest social groups.
That is, when forming the system of economic safety of the insurance
company, it is necessary to take into account all five areas.
The complexity of enterprises in modern conditions is due to a number of
problems associated with a high degree of uncertainty due to the seasonality and
instability of demand for insurance products and services, significant social
stratification of Ukrainian society, variability of social and political guidelines for the
development of insurance, increase of the dynamism of the competitive environment
in the insurance market, complication of the political situation in Ukraine and the
world in connection with local military conflicts, terrorist acts, acts on nature.
All this is confirmed by the fact that in Ukraine conditions it is expedient to
have an interest in the study of the management of the economic safety of the
insurance companies, which play an important role in the development of the
insurance sector as separate territories, regions, and Ukraine as a whole.
The management of the economic safety of the insurance companies
determines the need for companies to protect their potential, tangible and intangible
Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2
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resources, that is, to develop their own methodical tools for ensuring economic
safety, which means to develop measures aimed at prevention damage from a variety
of negative impacts on their activities (Karpenko, L., Serbov, M., Kwilinski, A.,
Makedon, V. & Drobyazko, S. (2018).
So, by analyzing and evaluating the scientific views on the essence of the
concept of economic safety of the insurance company, the author noted that to date,
domestic and foreign science has not established a unified theoretical approach to the
interpretation of the concept of economic safety of the insurance companies.
The economic safety of an insurance company is a function of the economic
state of the company, the degree of solving the personnel issue and the situation in
the external environment; function from economic, social, environmental, political
and other components. The employees of the insurance company can not
simultaneously physically influence on all factors affecting economic safety, but they
can implement measures that promote economic safety, namely: to improve the
quality of service provision, insurance products, etc.
The economic security of an insurance company is a complex dynamic
economic category that is constantly changed and influenced by a large number of
socio-economic, historical, political, cultural, technological and other factors, which
implies application of a wide range of indicators with sometimes various
characteristics.
Taking into account that economic security characterizes the level of its
viability and the possibility of efficient functioning not only today but also for a long
period of time in the future, then there is a need to establish the level of threats, in
particular, the justification of the limit value, in excess of which the indicator of the
study ensures the proper condition of all components economic security of the
enterprise.
Conclusion
So, the diversity of definitions of the essence of economic safety, which are
based on the use of different systems for ensuring their economic safety, necessitates
the development of a unified methodological toolkit, which would form the basis for
understanding the essence and nature of economic safety as an industry and the
enterprise as an individual economic entity on the basis of normative-legal acts.
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CUSTOMER JOURNEY MAPPING IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
ЗАСТОСУВАННЯ КАРТИ ПОДОРОЖІ ПОКУПЦЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ВЫСШИМИ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Abstract. The article is devoted to the application of a Customer Journey Mapping for
higher education institutions, in particular at the stage of the admission campaign. The possibility
of using this marketing tool widely used by commercial organizations in the activity of educational
institutions is substantiated. Generalized world experience and approaches to the creation of
Customer Journey Mapping. A generalized algorithm for the development of a Customer Journey
Mapping is proposed, the main stages of its creation are described and the content of works on
each of them is disclosed. Using the proposed algorithm, a Customer Journey Mapping for future
students was created for one of the specialties of the National Technical University of Ukraine
"Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky". The identified obstacles and barriers are
outlined, the directions of improvement of the communication strategy of the university are
determined.
Key words: Customer Journey Mapping, algorithm of Customer Journey Mapping, a higher
education institution, enrollee.
Анотація. Стаття присвячена застосуванню карти подорожі покупця закладами
вищої освіти, зокрема на етапі проведення вступної кампанії. Обґрунтовано можливість
застосування даного маркетингового інструменту, що використовується комерційними
організаціями, у діяльності закладів освіти. Узагальнено світовий досвід та підходи до
створення Customer Journey Mapping. Запропоновано узагальнений алгоритм розробки
карти подорожі клієнта, охарактеризовано основні етапи її створення та розкрито зміст
робіт на кожному з них. З використанням запропонованого алгоритму створена карта
подорожі абітурієнта для однієї із спеціальностей Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Окреслені виявлені
8
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перешкоди і бар’єри, визначені можливі напрями удосконалення комунікаційної стратегії
університету під час проведення вступної кампанії.
Ключові слова: карта подорожі покупця, алгоритм розробки карти подорожі
покупця, вищий навчальний заклад, абітурієнт.
Аннотация. Статья посвящена применению карты путешествия покупателя
высшими учебными заведениями, в частности на этапе проведения вступительной
кампании. Обоснована возможность применения данного маркетингового инструмента,
используемого коммерческими организациями, в деятельности учебных заведений. Обобщен
мировой опыт и подходы к созданию Customer Journey Mapping. Предложен обобщенный
алгоритм разработки карты путешествия клиента, охарактеризованы основные этапы ее
создания и раскрыто содержание работ на каждом из них. С использованием
предложенного алгоритма создана карта путешествия абитуриента для одной из
специальностей Национального технического университета Украины «Киевский
политехнический институт имени Игоря Сикорского». Обозначены выявленные
препятствия и барьеры, определены возможные направления усовершенствования
коммуникационной стратегии университета во время проведения вступительной кампании.
Ключевые слова: карта путешествия покупателя, алгоритм разработки карты
путешествия покупателя, высшее учебное заведение, абитуриент.

Постановка проблеми. З метою кращого розуміння поведінки
споживачів у діловому світі компанії активно застосовують маркетинговий
інструмент, що має назву Карта подорожі покупця (Customer Journey Map,
CJM), яка візуалізує усі точки взаємодії клієнта з організацією на шляху
просування від усвідомлення потреби до здійснення покупки з урахуванням
цілей, думок, емоцій, досвіду клієнта на кожному етапі. Рекрутингові команди
світових вищих навчальних закладів адаптували досвід бізнесу і з успіхом
використовують CJM для вивчення досвіду студентів, розробки і
удосконалення стратегії комунікації. Збільшення числа вищих навчальних
закладів, можливість отримання освіти за закордоном призвела до зростання
конкуренції на ринку освітніх послуг. Створення карти подорожі покупця на
етапі підготовки та проведення вступної кампанії допомагає виявити
конкуренті переваги і слабкі місця навчального закладу, визначити і усунути
недоліки її організації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші публікації, присвячені
CJM, з’явились у 1989 році (Сюзан Уіттл «Customer Profiling: Getting into your
Customer’s Shoes», Чіп Белл і Рон Земке «Service Wisdom: Creating and
Maintaining the Customer Service Edge»). На теперішній час в сучасній
академічній і фаховій літературі існують числені публікації та дослідження з
питань розробки карти подорожі покупця. Але, незважаючи на популярність
даного маркетингового інструменту, публікації мають розрізнений характер і
єдиного підходу до розробки карти подорожі покупця та її шаблону не існує.
Також недостатньо висвітлено питання застосування CJM вищими
навчальними закладами.
Метою статті є обґрунтування доцільності застосування CJM вищими
закладами на етапі проведення вступної кампанії.
Результати досліджень. Кроки, що здійснюють абітурієнти на шляху
вибору вищого навчального закладу можна порівняти з типовим процесом
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прийняття рішення про здійснення покупки на споживчому ринку. Крім цього,
у світових ВНЗ широко поширений підхід, який розглядає студентів, як клієнтів
навчального закладу [1, 2, 3], тому цілком обґрунтованим буде використання
CJM у діяльності закладів освіти, у тому числі і на етапі проведення вступної
кампанії.
Розробка CJM є складним процесом і передбачає виконання певних етапів
робіт. Вивчення літературних джерел та проведені дослідження дозволили
розробити узагальнений алгоритм створення карти подорожі покупця (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм розробки карти подорожі покупця
До початку робіт з розробки карти подорожі покупця необхідно
визначити цілі, для досягнення яких вона створюється. На підготовчому етапі
також визначається і ґрунтовно досліджується цільова аудиторія, здійснюється
її сегментування.
Робота над картою подорожі покупця починається з розробки портрету
покупця для кожного сегменту цільової аудиторії. Розробка передбачає
створення узагальнених персонажів, що належать до певного сегменту цільової
аудиторії, які мають по відношенню до продукту компанії подібні погляди,
10
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мету та поведінку. Створені персонажі наділяються реальними особистісними
якостями та цілями. Використання портрету покупця дозволяє компаніям краще
зрозуміти хто є їх споживачами, зрозуміти потреби, очікування, особливості
поведінки своїх клієнтів. Оскільки шлях вибору товару у різних споживачів
може відрізнятись, необхідною є розробка окремих CJM для кожного
персонажу.
Наступним етапом є розробка сценарію – для кожного покупця
визначається перелік кроків, які він здійснює на шляху вибору товару. Для
кожного кроку визначаються цілі та очікування клієнта, точки і канали його
взаємодії з компанією, відзначаються думки, емоції покупця при взаємодії з
певними точками. На етапах взаємодії можуть виникати певні перешкоди, що
можуть привести до втрати клієнта. На основі інформації про виявлені бар’єри
та перешкоди компанія може розробити заходи щодо їх усунення. На окрему
увагу заслуговує вивчення питання, чи досягають клієнти поставлених цілей на
різних етапах, адже це також може бути причиною втрати потенційних
споживачів.
Динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища компанії зумовлює
необхідність постійного коригування та оновлення створеної CJM.
Карта подорожі покупця на основі запропонованого алгоритму була
розроблена для однієї із спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського. Цілями її
розробки було: виявлення проблемних точок взаємодії і досвіду де відбувається
втрата абітурієнтів; виявлення можливостей для покращення з метою
утримання абітурієнтів.
Цільовою аудиторією є учні випускних класів загальноосвітніх шкіл та їх
батьки. Як показало проведене опитування, абітурієнти самостійно обирають
до якого ВНЗ на яку спеціальність вступати, але обговорюють це питання з
батьками та родичами. Оскільки родичі мають дорадчий голос, остаточне
рішення щодо вступу приймають абітурієнти (за даними опитування), тому при
створенні портрету споживача було вирішено зупинитися саме на особі
вступника.
Вступниками на дану спеціальність є випускники загальноосвітніх шкіл,
тому типовий абітурієнт - це молода людина віком 17-18 років.
Як свідчать дані дослідження, переважна більшість абітурієнтів на
момент складання ЗНО не мають чіткої уяви про майбутню професію.
Найчастіше її вибір відбувається після проведення ЗНО згідно отриманих
результатів. Абітурієнти визначають перелік напрямів підготовки, на які вони
можуть пройти за кількістю набраних балів та ВНЗ, що здійснюють підготовку
за даними напрямами і обирають оптимальні для себе варіанти для вступу.
Серед інформаційних ресурсів для пошуку інформації переважна більшість
абітурієнтів використовує мережу Інтернет (контекстний пошук, освітні
портали). Неабияку роль у виборі ВНЗ серед абітурієнтів відіграє його
репутація та рейтинг.
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Етапи

Цілі

Дії/точки
взаємодії

Емоційна
оцінка

Проблеми

Напрями
удосконалення

Ганна Адаменко
18 років. Випускниця 11 класу ЗОШ.
Цілі: прагне здобути вищу освіту з метою отримання нових знань та
можливостей.
Очікування: отримання диплому дозволить в майбутньому знайти цікаву
роботу.
Бар’єри: бали ЗНО
Дослідження
Порівняння і вибір
Вступ
Вступити
до ВНЗ за

Визначити напрями 
Вибрати
підготовки
враховуючи оптимальні
варіанти найвищим
пріоритетом.
отримані бали з ЗНО,
для вступу;

знайти
ВНЗ,
де 
Визначити
готують
фахівців
за пріоритети
обраним напрямом

Пошук в мережі Пошук в мережі 
Подача заяви на
Інтернет / Google, Osvita.ua,
Інтернет / Google, вступ
через
Вступ
інфо,
сайт
Osvita.ua, Вступ інфо Електронний кабінет
університету;
сайт університету;
вступника

Обговорення
з Вивчення рейтингів 
Перегляд
родичами і друзями.
ВНЗ;
списків
до
Обговорення
з рекомендованих
родичами і друзями; зарахування / сайт
Вивчення
відгуків університету
Подача
про ВНЗ (соц.мережі, 
форуми, розмови із оригіналів документів
знайомими)
/ / приймальна комісія
соціальні
мережі
університету,
студенти .
Сумніви, хвилювання
 Недостатня
кількість
балів ЗНО;
 Віддаленість від дому;
 Неактуальні/неповні
назви
спеціалізацій
на
окремих освітніх порталах;
 Віддалена
позиція
спеціалізації на освітніх
порталах
Провести
моніторинг
найбільш
популярних
освітніх порталів щодо
коректності
назви
спеціалізації

Сумніви, хвилювання

Хвилювання

 Недостатньо

Часом
важко
інформації
про дозвонитися
до
спеціалізацію;
приймальної комісіїї
 Вартість навчання
на контракті;
 Відсутність
інформації
про
вартість проживання у
гуртожитку
Доповнити
Збільшити
кількість
інформацію
про телефонів
спеціалізацію на сайті.

Рис. 2. Карта подорожі покупця для абітурієнтів для однієї із
спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Також велике значення має кількість бюджетних місць і ціна навчання на
контракті. Для абітурієнтів з інших міст важливим є віддаленість від дому,
наявність і стан гуртожитків. Основними цілями на шляху абітурієнта є
визначення пріоритетних вишів для вступу, одержання підтвердження про
зарахування.
Серед проблем, що були виявлені при проведенні дослідження можна
виділити наступні:
- неактуальність інформації про напрями підготовки та назви
спеціальностей і спеціалізацій на окремих освітніх порталах;
- відсутність інформації про кількість бюджетних місць для вступу по
окремих ВНЗ:
- віддалена позиція спеціалізації у списках (абітурієнти спочатку
переглядали багато пропозицій інших ВНЗ),
- недостатня інформація про окремі спеціалізації у мережі;
- неможливість додзвонитись до приймальної комісії через
перезавантаженість лінії.
Ряд виявлених перешкод знаходиться у компетенції ВНЗ і може бути
вирішений до початку проведення вступної компанії.
Висновки і пропозиції. Карта подорожі покупця є потужним
маркетинговим інструментом, що надає можливість визначити найбільш
ефективні методи взаємодії споживачів з компанією, підвищити
результативність цієї взаємодії, усунути наявні перешкоди на певних етапах
комунікації, визначити напрями удосконалення продукту та якості
обслуговування, виявити приховані можливості. Стосовно вищої освіти,
створення CJM для абітурієнтів надає ВНЗ цінну інформацію про перешкоди, з
якими вони стикаються на етапі проведення вступної компанії і дозволяє
розробити і впровадити заходи для усунення цих бар’єрів. Оскільки даний
підхід швидко розвивався протягом останніх десятиліть, основні теоретичні і
методичні підходи остаточно не сформовані, що відкриває можливості для
подальших досліджень у цьому напрямку.
Бібліографічні посилання:
1. Ricky L. Boyd Customer Service in Higher Education: Finding a Middle Ground. URL:
https://dus.psu.edu/mentor/2012/06/customer-service-in-higher-education/ (дата звернення:
04.03.2019)
2. Micah Solomon. Improving Customer Service In Public Schools And Public Education: 9
Expert
Tips
For
K-12
And
Beyond.
URL:
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/07/05/9-ways-to-improve-customerservice-in-public-schools-and-public-education/#17c7fdeb644a
(дата
звернення:
03.03.2019)
3. Christopher Hofmann. Creating a Strong Student-Customer Experience: How Measurement
Underpins
Success.
URL:
https://evolllution.com/attractingstudents/marketing_branding/creating-a-strong-student-customer-experience-howmeasurement-underpins-success/ (дата звернення: 04.03.2019)
4. Sophia Kirova. Mapping the Student Journey to Enrolment + Free Journey Map Template.
URL:
https://www.studyportals.com/student-recruitment/mapping-student-journey-toenrolment/ (дата звернення: 04.03.2019)
Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

13

References:
1. Ricky L. Boyd (2012) Customer Service in Higher Education: Finding a Middle Ground.
URL: https://dus.psu.edu/mentor/2012/06/customer-service-in-higher-education/
2. Micah Solomon. (2015) Improving Customer Service In Public Schools And Public
Education:
9
Expert
Tips
For
K-12
And
Beyond.
URL:
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2015/07/05/9-ways-to-improve-customerservice-in-public-schools-and-public-education/#17c7fdeb644a
3. Christopher Hofmann. (2015) Creating a Strong Student-Customer Experience: How
Measurement
Underpins
Success.
URL:
https://evolllution.com/attractingstudents/marketing_branding/creating-a-strong-student-customer-experience-howmeasurement-underpins-success/
4. Sophia Kirova. (2018) Mapping the Student Journey to Enrolment + Free Journey Map
Template.
URL:
https://www.studyportals.com/student-recruitment/mapping-studentjourney-to-enrolment/

14

Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

УДК 657.471.12:331.214.72
JEL Classification: M410
Hilorme T.,
Candidate of Economic Sciences, Ph.D. in Economics, Associate Professor
Danylova V.
Oles Honchar Dnipro National University
Гільорме Т.В.,
кандидат економічних наук, доцент
Данилова В.Є.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Гильорме Т.В.,
кандидат экономических наук, доцент
Данилова В.Е.
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара
IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR EQUITY
CAPITAL OF THE MANUFACTURING ENTERPRISE
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Abstract. The article comprises improvements with regard to the methodological
approaches of equity capital accounting in terms of methodology elements: documentary recording,
accounts and double entry, accounting balance sheet and reporting. The paper contains an
elaborated flow diagram of accounting records for equity capital based on the system of ‘pools’ of
responsibility center subdivisions. Specific expansion was provided to analytical breakdown of
accounts related to equity capital accounting which became the basic framework for recording
economic transactions concerning changes in equity capital for accounts 40 ‘Registered (share)
capital’ and 43 ‘Reserve capital’.
Keywords: equity capital, reserve capital, authorized capital, direct financial interest,
asymmetric accounting information.
Анотація. У статті удосконалено методичні підходи бухгалтерського обліку
власного капіталу в частинні елементів методу: документування, рахунки та подвійний
запис, бухгалтерський баланс та звітність.
Побудована схема потоків облікових
документів обліку власного капіталу на основі системи «пулів» підрозділів центрів
відповідальності. Розширено аналітичні розрізи рахунків щодо обліку власного капіталу, що
стало основою удосконаленого порядку відображення господарських операцій зі зміни
власного капіталу 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та 43 «Резервний капітал».
Ключові слова: власний капітал, резервний капітал, статутний капітал, прямий
фінансовий інтерес, асиметричність облікової інформації
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Аннотация. В статье усовершенствованы методические подходы бухгалтерского
учета собственного капитала в части элементов метода: документирование, счета и
двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность. Построена схема потоков учетных
документов учета собственного капитала на основе системы «пулов» подразделений
центров ответственности. Расширен аналитические разрезы счетов по учету
собственного капитала, что стало основой усовершенствованного порядка отражения
хозяйственных операций по изменению собственного капитала 40 «Зарегистрированный
(паевой) капитал» и 43 «Резервный капитал».
Ключевые слова: собственный капитал, резервный капитал, уставный капитал,
прямой финансовый интерес, асимметричность учетной информации

Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасних умовах значна
частина підприємств України різних форм власності прагне вийти на
міжнародні ринки, у зв’язку з чим і змінюються умови функціонування таких
підприємств. Для забезпечення фінансової стійкості підприємств важливе
значення відіграє їх власний капітал, оскільки саме його аналіз надає
можливість як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам бухгалтерської
звітності контролювати фінансові можливості підприємств на тривалий період
часу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці залежно від
об’єкта і предмета свого дослідження наводять різні трактування власного
капіталу, які з розвитком економічної системи постійно доповнюються та
трансформуються [1,2]. Інший напрямок наукових досліджень присвячено
необхідністю поділу власного капіталу на елементи [3,4]. Незважаючи на значні
напрацювання вчених, недостатньо повно розкрито проблеми удосконалення
методики обліку власного капіталу в умовах глобалізаційних процесів. Тому
певні питання щодо організації обліку власного капіталу потребують
подальшого дослідження та вдосконалення конкретних облікових процедур
його формування та розміщення.
Метою роботи є дослідження питань організації обліку власного капіталу
акціонерних підприємств, а також розробка конкретних шляхів його
вдосконалення.
Результати дослідження. Удосконалення методики обліку будь-якого
об’єкту повинно включати такі етапи: відокремлення класифікаційної ознаки;
удосконалення аналітичного обліку; формування кореспонденції за
запропонованими рахунками; розробка внутрішнього документу; зміни у
звітності.
Сьогодні не існує єдиної класифікації власного капіталу для потреб
обліку. Найпоширеніша класифікація цього сегменту передбачає поділ
власного капіталу за формою, рівнем відповідальності та залежно від джерел
формування [5]. Власний капітал підприємств може формуватися за рахунок
внесків власників юридичних та фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів.
В умовах глобалізаційних процесів вітчизняні підприємства прагнуть розпочати
господарську діяльність на зовнішніх ринках. Ці дві умови потребують
уточнення класифікації власного капіталу шляхом відокремлення ознаки – «за
способом формування» (рис. 1). Це дозволить підприємствам акумулювати
16
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інформацію з метою формування управлінських звітів за поділом власного
капіталу на національне та іноземне походження.
Власний капітал за способом формування
Національний
– юридичні особи;
– фізичні особи

Іноземний
і
– юридичні особи;
– фізичні особи

Рис. 1. Запропонована класифікаційна ознака власного капіталу
«за способом формування» (авторська розробка)
Однією з проблем організації обліку власного капіталу є використання
доречних аналітичних рахунків у бухгалтерському обліку. Для накопичення
інформації в обліку щодо власного капіталу використовуються різноманітні
пасивні рахунки. Але для підвищення релевантості та усунення асиметричності
облікової інформації, управлінці здійснюють контроль за напрямками
використання власного капіталу з метою прийняття ефективних рішень щодо
розвитку компанії [6-9]. Це потребує зміни елементу методики обліку у розрізі
«рахунки та подвійний запис». За результатами авторського дослідження та
основі аналізу нормативного забезпечення пропонується у робочому плані
рахунків промислового підприємства створити до рахунку 43 «Резервний
капітал» субрахунки третього порядку: 431 «Резерв на покриття збитків»; 432
«Резерв на збільшення статутного капіталу»; 433 «Резерв на погашення
заборгованості у разі ліквідації»; 434 «Інші напрями використання резерву,
передбачені законодавством та засновницькими документами» (табл. 1).
Таблиця 1
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку
резервного капіталу для промислового підприємства (авторська розробка)
Синтетичний рахунок
Код
Назва

43

Резервний
капітал

Код
431
432
433
434

Субрахунок
Назва
Резерв на покриття збитків.
Резерв на збільшення статутного капіталу.
Резерв на погашення заборгованості у разі ліквідації.
Інші напрями використання резерву, передбачені
законодавством та засновницькими документами.

Відповідно до існуючої методику обліку за субрахунком 401 «Статутний
капітал» формується інформація щодо загального сформованого капіталу, при
цьому відсутня інформація щодо конкретної частки кожного засновника
(власника). На наш погляд, розкриття інформації щодо національного та
іноземного капіталу можна за допомогою відкриття до субрахунку 401
«Статутний капітал» рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»
відповідної аналітики рахунків у розрізі (табл. 2).
Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

17

Таблиця 2
Фрагмент робочого плану рахунків внутрішньогосподарського обліку
статутного капіталу для промислового підприємства (авторська розробка)
Синтетичний
рахунок
Першого порядку
код

назва

Субрахунки
Другого
порядку
код
назва

Аналітичні рахунки
Третього
порядку
код
назва

4011

40

Зареєстрований
401
(пайовий)
капітал

Четвертого
порядку
код
назва
40111

юридичні
особи

40112

фізичні
особи

40121

юридичні
особи

40122

фізичні
особи

національний
капітал

Статутний
капітал

4012

іноземний
капітал

П’ятого
порядку
код
40111.0140111.99
за
суб’єктами
40112.0140112.99
за
суб’єктами
40121.0140121.99
за
суб’єктами
40122.0140122.99
за
суб’єктами

Запропоновані
аналітичні
рахунки
дозволять
промисловим
підприємствам здійснювати контроль за здійсненими внесками до статутного
капіталу кожного засновника. На підставі вище запропонованих аналітичних
розрізів, у таблиці 3 подано типову кореспонденцію рахунків з обліку власного
капіталу промислових підприємств.
Таблиця 3
Типова кореспонденція щодо обліку власного капіталу на промисловому
підприємстві (авторські пропозиції)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Зміст господарської операції
Внесення фізичною особою-резидентом грошових коштів до
статутного капіталу
Внесення юридичною особою-нерезидентом обладнання до
статутного капіталу
Внесення юридичною особою-резидентом товарів до статутного
капіталу
Внесення фізичною особою-нерезидентом виробничих запасів
до статутного капіталу
Сформовано статутний капітал за рахунок внеску юридичної
особи-резидента
Сформовано статутний капітал за рахунок внеску фізичної
особи-нерезидента
Списані збитки, отримані за рік, за рахунок резерву

Кореспонденція
бухгалтерських
рахунків
Дебет
Кредит
311

461201

104

462109

28

461105

201

462204

461105

4011105

462204

4012204

431

442
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Дана кореспонденція бухгалтерських рахунків дозволяє контролювати
заборгованість конкретного учасника (засновника) товариства за внесками до
статутного капіталу та використання резервного капіталу за запропонованими
напрямками. Це підвищує якість обліково-аналітичного забезпечення та
можливість отримувати необхідну інформацію користувачам фінансової
звітності з прямим фінансовим інтересом, особливо існуючим та потенційним
акціонерам.
У зв’язку з тим, що для відображення операцій з обліку власного капіталу
не має відповідних розроблених та затверджених форм первинних документів,
підприємства найчастіше використовують бухгалтерські довідки, які
складаються на власний розсуд підприємства. Тому з метою раціонального
обліку власного капіталу на підприємстві було розроблено основну форму
первинного документа (табл. 4).
Таблиця 4
Зведена відомість зміни статутного капіталу на прикладі ПрАТ
«Марганецький рудоремонтний завод» (авторські пропозиції)
№
з/
п

Вид
операції

Збільшення

1.

Цінний папір
Причина зміни

Зміна кількості
акцій

Зміна вартості
акцій

Зміна вартості
акцій

Зменшення

Зміна кількості
акцій

Нова
кількість

Вартість
акцій,
грн

1,32

1055800

–

1055950

1 393 854

1,32

805802

–

805850

1 063 722

1,32

6674070

1,4

–

9 343 698

1,32

6674070

1,2

–

8 008 884

1,32

2107626

–

1316439

4 173 099,
5

Карп С.М.

Проста,
іменна,
бездокумента
рна

1,32

805802

–

719850

950 202

Меєрзон
А.Ф.

Проста,
іменна,
бездокумента
рна

1,32

2106383

–

2060475

2 719 827

Акціонер

За рахунок
внесків
акціонерів

Зевін Р.В.

За рахунок
реінвести
цій
дивідендів

Карп С.М.

За рахунок
резервів

–
На основі
конверсії
(6:4)

2.

Кількість

Нова
ціна,
грн

Спосіб
зміни

Безкошто
вна
передача
до
анулювання
На основі
викупу з
подальши
м
анулюванням

Загальні
збори
акціонерів
Загальні
збори
акціонерів
Білоус Г.Б.

Вид, форма
випуску та
існування
Проста,
іменна,
бездокумента
рна
Проста,
іменна,
бездокумента
рна
Проста,
іменна,
бездокумента
рна
Проста,
іменна,
бездокумента
рна
Проста,
іменна
бездокумента
рна

Ціна,
грн

Таким чином, можливість збільшення або зменшення статутного капіталу
на ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», призводить до необхідності їх
достовірного відображення в бухгалтерському обліку та звітності підприємств
як складової частини його пасивів. Авторська розробка внутрішнього
документу дозволить удосконалити методику обліку власного капіталу в
частині елементу «документування».
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Також вважаємо за необхідне здійснити внесення відповідних змін до
автоматизованої системи «1С:Бухгалтерія 8.2 для України» зі створенням
спеціалізованого документу «Облік статутного капіталу».
Не менш важливим явищем на ПрАТ «Марганецький рудоремонтний
завод» є внесення змін до статуту, оперограма якого подана в табл. 5.
Графічний спосіб зображення порядку внесення змін до статуту дасть
можливість встановити логічні зв'язки між різними етапами роботи з
документами на ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», а також дає
можливість простежити послідовність виконання такої роботи та її зміст.
Таблиця 5
Оперограма внесення змін до статуту
на ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» (авторська розробка)
№
з/п

Найменування робіт

1.

Скликання акціонерних зборів

2.

Складання протоколу (рішення)

3.

Підпис секретаря зборів

4.

7.

Передача змін до статуту
заступнику головного бухгалтера
Контроль за правильністю
внесених змін
Передача змін до статуту
головному бухгалтеру
Підпис головного бухгалтера

8.

Підпис всіх акціонерів

9.

Контроль за наявністю
необхідних підписів
Подання документів державному
реєстратору

5.
6.

10.

Секретар
зборів

Виконавець
Заступник
Головний
Акціонери головного
бухгалтер
бухгалтера

На підставі первинних документів щодо обліку власного капіталу
необхідні суми обліковуються шляхом відображення їх відповідними
кореспонденціями рахунків.
Необхідно також зазначити, що первинні документи можуть рухатися не
лише у бухгалтерії, але й між різними підрозділами. Такі схеми здебільшого є
доволі громіздкими та інформативними, що ускладнює сприйняття. Однак, для
вирішення даної проблеми достатньо використати при побудові схеми потоків
облікових документів у програмному продукті MS Visio. Даний програмний
продукт дозволяє відокремлювати за допомогою «пулів» окремі структурні
підрозділи, що значно спрощує аналіз наведеної інформації. Приклад
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Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

використання даного продукту для побудови схеми потоків документів з обліку
власного капіталу подано на рис. 2.
Видача
тимчасового
Реєстрація випуску
свідоцтва про
акцій
реєстрацію випуску
акцій
Присвоєння акціям
номера цінних
паперів

Тимчасове
свідоцтво

Видача свідоцтва
про реєстрацію
випуску акцій

Свідоцтво про
реєстрацію
випуску акцій

Прийняті
рішення

Фінансово‐
економічна служба

Правовий відділ

Дирекція

Укладання
Приватне (закрите)
Проведення
Звіт Прийняття рішення
договору з
розміщення акцій установчих зборів
про збільшення
Прийняття рішення
Центральним
Статут
серед засновників
статутного капіталу
про створення
депозитарієм
Формування звіту про
акціонерного
цінних паперів про
Оплата
результати
приватного
товариства та
обслуговування
Відмова
засновниками
(закритого)
випуск акцій
Початок руху
емісії акцій
Договір
повної номінальної
розміщення акцій
вартості акцій
Підготовка
Укладання
документів на
Копії прийнятих
Реєстрація акціонерного
засновницького
реєстрацію випуску
рішень
товариства та його статуту в
договору
акцій
Свідоцтво про
органах державної
реєстрацію
реєстрації
Заява про реєстрацію
Засновницький
товариства
випуску акцій
договір

Прийняття рішення
про зменшення
статутного капіталу

Перегляд рішення щодо
розміру зменшення
статутного капіталу

Зменшення
номінальної
вартості акцій або
щодо анулювання
акцій

Збільшення
номінальної
вартості акцій або
щодо додаткового
випуск акцій

ТАК
НІ
НІ

НІ

Аналіз статуту
акціонерного
товариства щодо
збільшення
статутного капіталу

Можливе
збільшення
статутного
капіталу?
ТАК

Аналіз статуту
акціонерного
товариства щодо
зменшення
статутного капіталу

НІ
Перевірка повної
оплати вартості
акцій акціонерного
товариства

Аналіз причин
Повна оплата? ТАК збільшення
статутного капіталу

Можливе
зменшення
статутного
капіталу?

ТАК

Призведе до
ліквідації
підприємства?

Подання необхідних
документів до
реєстраційних органів

ТАК
Для покриття
збитків?

Аналіз розміру
зменшення
статутного капіталу

Завершення
руху
НІ

Повідомлення
кредиторів про
рішення щодо
зменшення
статутного капіталу

Внесення змін до
статуту

Рис. 2. Схема потоку облікових документів щодо сегменту обліку
власного капіталу між підрозділами підприємства (авторська розробка)
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Одним із напрямком вдосконалення фінансової звітності є внесення змін
до Форми №1 «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» у частині власного
капіталу, а саме: розмежовувати зареєстрований (пайовий) капітал
підприємства за способами формування (національний, іноземний) у розрізі
юридичних та фізичних осіб та розкривати напрямки використання резервного
капіталу (таблиця 6). Саме удосконалення елементу методу обліку «звітність»
дозволить сформувати фінансову звітність для повного розкриття інформації
стейкхолдерам, особливо інвесторам.
Таблиця 6
Фрагмент Форми №1 «Балансу (Звіту про фінансовий стан)»
(авторські пропозиції)
Пасив
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал у тому числі: *

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1400*

національний капітал: *
від юридичних осіб*
від фізичних осіб*
іноземний капітал: *
від юридичних осіб*
від фізичних осіб*
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал у тому числі: *
резерв на покриття збитків*
резерв на збільшення статутного капіталу*
резерв на погашення заборгованості у разі
ліквідації*

1401*
1402*
1403*
1404*
1405*
1406*
1407*
1410
1415*
1416*
1417*
1418*

інші напрями використання резерву, передбачені
законодавством та засновницькими документами*

1419*

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I

1420
1425
1430
1495

Також необхідно, на наш погляд, розкриття додаткових статей у Формі
№ 4 «Звіт про власний капітал» (таблиця 7). Таким чином, внесення змін до
звіту про власний капітал дозволить,
по-перше, ПрАТ «Марганецький
рудоремонтний завод» контролювали розподіл прибутку (дивідендів) окремо
резидентам і нерезидентам, а по-друге, слідкувати за заборгованістю щодо
внесків до статутного капіталу конкретного засновника (власника) товариства.
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Таблиця 7
Фрагмент Форма № 4 «Звіт про власний капітал» (* авторські пропозиції)
Зареєстрований капітал:*
Код
рядка

Стаття

Залишок на початок
року
Розподіл прибутку:
*
виплата
засновникамрезидентам
(дивіденди)*
виплата
засновникамнерезидентам
(дивіденди)*
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників до
капіталу:*
засновникамирезидентами*
засновникаминерезидентами*
Погашення
заборгованості з
капіталу:*
засновникамирезидентами*
засновникамирезидентами*
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Інші зміни в
капіталі
Разом змін у
капіталі
Залишок на кінець
року

національний*

іноземний*

Неоплачений капітал: *
Заборгованість
по внесках
засновниківрезидентів *

Заборгованість
по внесках
засновниківнерезидентів *

4000
4200*
4201*

4202*

4205
4210
4240*
4241*
4242*
4245*
4246*
4247*
4260
4290
4295
4300

Висновки та пропозиції. У статті удосконалено методичні підходи
бухгалтерського обліку власного капіталу в частинні елементів методу:
документування (схема потоку облікових документів щодо сегменту обліку
власного капіталу між підрозділами підприємства; побудовані оперограми руху
первинних документів; розроблено внутрішній документ Зведена відомість
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зміни статутного капіталу); рахунки та подвійний запис (розширено аналітичні
розрізи рахунків щодо обліку власного капіталу, що стало основою
удосконаленого порядку відображення господарських операцій зі зміни
власного капіталу 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» та 43 «Резервний
капітал»); бухгалтерський баланс та звітність (удосконалено Форми №1
«Балансу (Звіту про фінансовий стан)» та Форми № 4 «Звіт про власний капітал
шляхом» введення додаткових статей щодо обліку власного капіталу).
На наше переконання, подальші зміни у методології обліку власного
капіталу на макрорівні та відповідне закріплення цих положень у зміні
національного бухгалтерського законодавства дозволить удосконалити
обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських релевантних
рішень, підвищить якість та усунити асиметричність облікової інформації, що
обумовлена виникнення конфліктів інтересів у користувачів з прямим
фінансовим інтересом.
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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Abstract. The article investigates the current state of resource potential of rural territories,
its content and features of evolution. It is substantiated that components of resource potential are
owned and / or used by communities living in rural areas of the country and its individual regions.
International experience in managing the development of rural areas shows that for Ukraine, such
development should include two areas of activity - internal stabilization and adaptation to external
influences. Internal adaptation involves balancing the economic, social and environmental
components of rural development through the development of entrepreneurship in agro-industrial
production and ensuring multifunctional rural economy; the convergence of levels of development
of rural areas through the improvement of the quality of life and the creation of favorable
conditions for the preservation of human capital. Measures to adapt to external influences are
intended to prepare rural areas for Ukraine's accession to the EU.
Key words: rural territories, international experience, resource potential, production
potential, rural development, sphere of agrarian production.
Анотація. У статті досліджується сучасний стан ресурсного потенціалу сільських
територій, його зміст та особливості еволюції. Обґрунтовано, що складовими ресурсного
потенціалу володіють і/або користуються спільноти, що проживають на сільських
територіях країни й окремих її регіонів. Міжнародний досвід в управлінні розвитком
сільських територій показує, що для України такий розвиток має включати два напрями
заходів - внутрішню стабілізацію та адаптацію до зовнішніх впливів. Внутрішня адаптація
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передбачає збалансування економічної, соціальної та екологічної складових розвитку
сільських територій через розвиток підприємництва в агропромисловому виробництві та
забезпечення багатофункціональності сільської економіки; зближення рівнів розвитку
сільських територій через покращення якості життя та створення сприятливих умов для
збереження людського капіталу. Заходи з адаптації до зовнішнього впливу покликані
підготувати сільські території до вступу України в ЄС.
Ключові слова: сільські території, міжнародний досвід, ресурсний потенціал,
виробничий потенціал, сільський розвиток, сфера аграрного виробництва.
Аннотация. В статье исследуется современное состояние ресурсного потенциала
сельских территорий, его содержание и особенности эволюции. Обосновано, что
составляющими ресурсного потенциала обладают и / или пользуются сообщества,
проживающих на сельских территориях страны и отдельных ее регионов. Международный
опыт в управлении развитием сельских территорий показывает, что для Украины такое
развитие должно включать два направления мероприятий - внутреннюю стабилизацию и
адаптацию к внешним воздействиям. Внутренняя адаптация предполагает сбалансирование
экономической, социальной и экологической составляющих развития сельских территорий
через развитие предпринимательства в агропромышленном производстве и обеспечения
многофункциональности сельской экономики; сближение уровней развития сельских
территорий через улучшение качества жизни и создание благоприятных условий для
сохранения человеческого капитала. Мероприятия по адаптации к внешнему воздействию
призваны подготовить сельские территории к вступлению Украины в ЕС.
Ключевые слова: сельские территории, международный опыт, ресурсный
потенциал, производственный потенциал, сельское развитие, сфера аграрного
производства.

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми.
Сільські території України, на яких проживає третина населення країни та
відбувається найважливіший етап аграрного виробництва – продукування
сільськогосподарської сировини, здійснюють непересічний вклад у розвиток
національної економіки. Ресурсний потенціал сільських територій являє собою
джерело і засіб їх відтворення, а також відіграє ключову роль у визначенні
функцій, спрямованості та динаміки їх розвитку. Ресурсний потенціал
сільських територій являє собою джерело і засіб їх відтворення, а також
відіграє ключову роль у визначенні функцій, спрямованості та динаміки їх
розвитку. Тому дослідження міжнародного досвіду щодо особливостей
відтворення та розвитку ресурсного потенціалу сільських територій дає
можливість складати прогнози, стратегії регіонального та національного
розвитку, визначати додаткові фактори впливу щодо покращення добробуту,
активізації благополуччя та підвищення рівня життя населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань
теоретико-методологічних підходів дослідження сільських територій в
присвячено праці таких закордонних та вітчизняних вчених, як М. Аптекарь,
І. Бланк, Р. Брелі, В. Дорофієнко, М. Корецький, В.Лагодієнко, О.Павлов,
А. Пересада, О. Поважний, А. Раппапорт, А.Ужва, В. Федоренко, У. Шарп. Слід
відмітити важливість наукових здобутків вчених економістів-аграрників,
здійснених у напрямі дослідження сільських територій. Однак деякі питання
щодо ролі, місця та основних складових розвитку сільських територій з
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використання міжнародного досвіду залишаються недостатньо висвітленими та
потребують комплексного дослідження.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сільські
території є складним об’єктом просторового розвитку, який потребує для
вивчення різноманітних та різноспрямованих природних і суспільних процесів,
що відбуваються в його межах, застосування різних наукових підходів; єдність
об’єкта дослідження, який із позицій агроекономіки, фізиоекономіки,
соціоекономіки й руралістики постає як агроекосистема, економічний простір,
соціальне середовище та ментальний образ потребує, з одного боку,
застосування загальнонаукових і філософських методів дослідження, а з іншого
- спеціальних дослідницьких парадигм. Однією із найважливіших властивостей
сільської території є її спроможність розвиватися за рахунок власних ресурсів.
Тому оцінка функціональних моделей сільських територій одночасно як
самодостатніх та соціально-орієнтованих повинна базуватися на їхній
потенційній здатності розвиватися за рахунок власних ресурсів і передусім з
урахуванням інтересів кожної окремої сільської територіальної громади та
сільського соціуму в цілому.
Мета статті. Метою цієї статті є дослідження міжнародного досвіду
забезпечення відтворення
і розвитку ресурсного потенціалу сільських
територій.
Результати дослідження. На розвиток сільських територій в економічно
розвинутих країнах світу у період із 2007 до 2017 року впливало декілька
ключових факторів:
- трансформаційні процеси у зв’язку з переходом на постіндустріальний
тип побудови економічної системи;
- активізація глобалізаційних процесів; зростання попиту на екологічно
чисту продукцію сільського господарства;
- підвищення частки зайнятих як фрілансерів;
- зростання світового попиту на агропродукцію.
Територіальна модель сільського розвитку була формалізована на рівні
ЄС в кінці 1980-х років, а активно почала застосовуватись в 1990-і роки.
Прибічники територіальної моделі наголошують на ендогенній природі
сільських територій, тобто їх розвиток базується, головним чином, на
використанні внутрішніх (природних, людських, культурних тощо) ресурсах
конкретних територій. Пізніше цей підхід еволюціонував у неоендогенний,
який передбачає поєднання ендогенних та екзогенних факторів (глобалізація,
зовнішня торгівля, зовнішні інвестиції в території, державна підтримка і
допомога ЄС). Територіальна модель розвитку передбачає два паралельних
варіанти розвитку: зосередженість на розвитку аграрного і агропромислового
секторів як рушіїв розвитку сільських територій та акцентування необхідності
економічної
диверсифікації
місцевої
економіки
і,
відповідно,
несільськогосподарських галузей як факторів розвитку місцевої економіки. У
цей період формат підходу до визначення поняття «сільська територія» суттєво
змінюється: це вже не лише поняття простору, де сільське та лісове
господарства займають переважну частку, але також і розуміння того, що це
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місце, яке володіє значним людським, природнім, культурним і соціальним
капіталом. У цій моделі визнається вагомість місцевих інститутів (приватних та
державних) як при розробці напрямів розвитку, так і в управлінні та реалізації
програм розвитку [1].
У рамках територіальної моделі розвитку важливість місцевих інститутів
доповнюється необхідністю ефективної координації між різними рівнями
управління цією політикою, починаючи від політики ЄС, яка проявляється
через фінансову підтримку та встановлення системи правил та орієнтирів, і
далі, переходячи до національного, регіонального та місцевого рівнів. Таке
поєднання сприятиме успіху політики сільського розвитку. Проблематика
багаторівневого управління стала одним з ключових моментів функціонування
політики сільського розвитку [2].
Для вирішення проблем розвитку сільських територій та з метою
об’єднання їх у єдину цілу національну мережу країн-членів ЄС,
розпорядженням Ради Європейського Союзу № 1698/2005 від 20 вересня 2005
р. створена Європейська Мережа сільських територій (European Network for
Rural Development - ENRD), головними цілями якої є: збір, аналіз і
розповсюдження інформації на тему механізмів і способів розвитку сільських
територій ЄС; збір, поширення та консолідація на рівні ЄС позитивної практики
розвитку сільських територій; узагальнення інформації про розвиток сільських
територій у межах ЄС і в інших країнах; організація зустрічей і семінарів на
рівні ЄС для суб’єктів, активно зацікавлених у розвитку сільських територій;
створення і управління мережами експертів з метою спрощення обміну
професійними знаннями і підтримка реалізації та оцінки політики розвитку
сільських територій; підтримка національних мереж та ініціатив щодо
міжнародної співпраці [3, с. 27].
Розмір і структура витрат Європейського Союзу на розвиток сільських
територій визначаються стратегією «Європа 2020», яка була прийнята в березні
2010 р. і називається «Стратегії інтелектуального і зрівноваженого розвитку,
сприяючого суспільній активності». В даній стратегії визначені три
взаємопов’язані між собою проекти розвитку, в кожному з яких розвиток
сільських територій зафіксований як пріоритетний. Крім даних проектів
стратегія «Європа 2020» включає ще сім ключових напрямів, які повинні
підтримувати вказані проекти, сприяти досягненню цілей реалізації стратегії та
мають бути реалізовані на рівні ЄС і окремих країн. До напрямів, які
стосуються безпосередньо розвитку сільських територій належать: «Союз
інновацій» – метою є покращення доступу до фінансування досліджень і
інновацій; «Дорогу молодим» – метою є покращення результатів системи
навчання і полегшення молоді виходу на ринок праці; «Європейська програма
боротьби із бідністю»; «Європа, що ефективно використовує ресурси» [4].
Спільна аграрна політика ЄС зазнає постійних змін у відповідності до
актуальних економічних, екологічних та соціальних викликів. Але, як
справедливо відмічають Тивончук С. В., Тивончук Я. О. і Павлоцька Т. П.,
водночас зберігається пріоритет сільського розвитку шляхом орієнтації
політики на:
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- соціально-економічний розвиток громад;
- ефективне використання локальних ресурсів для збереження екосистем і
попередження негативних ризиків зміни клімату;
- запровадження інновацій в сільській економіці;
- підвищення конкурентоспроможності фермерів та їхнє залучення до
ланцюгів доданої вартості, а також збільшується фінансування пільгового
постачання безпечних продуктів харчування (головним чином, органічної
продукції) в соціальні заклади, стимулюватиметься розвиток партнерських
стосунків з переробними підприємствами і гарантування й захист прав
сільськогосподарських виробників розвитком професійних та неурядових
організацій.
Для подолання неузгодженості в системах надання державної підтримки
агротоваровиробникам між ЄС й Україною слід, по-перше, визначити критерії
відповідності бюджетної підтримки одержанню необхідного економічного та
соціального ефекту; по-друге, охопити державними програмами підтримки
якомога більшої кількості господарюючих суб’єктів, у тому числі й ефективно
господарюючих малих і середніх агроформувань, особистих селянських
господарств при одночасному посиленні вимог до якості та безпеки
сільськогосподарської продукції; по-третє, спрямувати систему фінансування
на підтримку заходів у рамках «зеленої скриньки» й їх реалізацію за допомогою
еколого- і соціально орієнтованих програм [5]. Зміни у САП ЄС передбачають
стимулювання екологізації сільського господарства, розв’язання проблем, що
пов’язані з якістю ґрунту й води; диверсифікація культур (вирощування не
менше трьох); утримання постійних пасовищ, формування екологічних зон із
консервацією 5%, згодом 7% землі, збереження біорізноманіття та елементів
ландшафту; розвиток сільського господарства, «що ґрунтується на знаннях»;
додаткова підтримка (до 3 тис. євро) ферм, що одержують сертифікат якості
продукції [6].
Як відмічає Попова О. Л., стратегічна ставка САП ЄС на сільський
розвиток виправдалася. Тому цей підхід не лише збережений, а й матиме
збільшення обсягів фінансування до 2020 року. Передбачені зміни стосуються
оновлених пріоритетів розвитку сільських територій ЄС, а систему чотирьох
осей замінено шістьма пріоритетами [7]:
1. Сприяння передачі знань та інновацій у сільському і лісовому
господарстві та у сільській місцевості.
2. Підвищення конкурентоспроможності і життєздатності всіх видів
господарювання.
3. Сприяння організації продовольчого ланцюга постачання і управління
ризиками у сільському господарстві.
4. Відновлення, збереження і зміцнення екосистем, які залежать від
сільського і лісового господарства.
5. Стимулювання ефективного використання ресурсів і перехід до
низьковуглецевої і стійкої до змін клімату економіки сільського господарства,
продовольчого і лісового секторів.
6. Сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному
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розвитку в сільських районах.
Окреслення пріоритетів у ЄС не носить декларативного чи формального
характеру (табл. 1). Їх суворе дотримання забезпечується особливістю
імплементації інвестиційного забезпечення розвитку сільських територій, яке є
мультисуб’єктним і здійснюється на основі застосування програмно-цільового
підходу.
Таблиця 1
Стратегічна орієнтація розвитку сільських територій відповідно
до стратегії «Європа 2020» [8]
Стратегічний
орієнтир

Розумне
зростання

Стале
зростання

Інклюзивне
зростання

Тематичний напрям
- активізація наукових досліджень,
технологічного розвитку й інноваційної
діяльності;
- підвищення доступності, якості та рівня
використання інформаційних
комп’ютерних технологій;
- підвищення конкурентоспроможності
малих і середніх підприємств в аграрному
секторі
- перехід до низьковуглецевої економіки в
усіх секторах;
- сприяння адаптації до змін клімату,
запобігання й управління ризиками;
- збереження та захист навколишнього
середовища й підвищення ефективності
використання ресурсів;
- сприяння сталому розвитку транспорту та
розвитку інфраструктури
- сприяння стабільній і якісній зайнятості,
підтримка мобільності робочої сили;
- сприяння соціальній інтеграції, боротьба з
бідністю і запобігання будь-якій
дискримінації;
- інвестиції в освіту, підготовку кадрів і
професійну підготовку та розвиток навичок
протягом усього життя;
- зміцнення інституційного потенціалу
державних органів;
- ефективне державне управління

Напрям інвестиційної
діяльності на сільських
територіях
підтримка
конкурентоспроможності
малого, середнього бізнесу
(підтримка бізнесу на стадії
започаткування та
спеціальна підтримка);
- сільський туризм;
- забезпечення населення
водою
та
продуктами
харчування
- інновації для розумної
спеціалізації;
інновації
для
низьковуглецевої економіки;
- інновації в розвиток
природного
капіталу,
збереження довкілля
- розвиток навичок робочої
сили;
- зростання навичок і
підтримка прагнення молоді
до розвитку;
реалізація
потенціалу
працівників
низькооплачуваних професій;
утилізація
потенціалу
працівників старшого віку;
підтримка
молодих
безробітних

Фінансові активи, що спрямовують на сільський розвиток, акумулюють з
Європейських структурних фондів, бюджетів окремих країн членів ЄС і
приватних джерел. При цьому фінансування здійснюють лише в рамках
реалізації національних і регіональних програм розвитку сільських територій,
розрахованих на сім років. Держави-члени ЄС повинні будувати свої програми
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на основі щонайменше чотирьох із шести загальних пріоритетів. У свою чергу,
кожен із пріоритетів розвитку сільських територій визначає більш детальні
межі та сфери втручання. У рамках своїх програм держави-члени визначають
кількісні цільові показники щодо цих пріоритетних сфер на основі аналізу
потреб території, яку охоплює програма. Обов’язковим також є визначення
заходів, які будуть реалізовувати для досягнення цих цілей, та обсягу
фінансування, необхідного для кожного заходу. Процес упровадження
програми, результати та вплив її імплементації на стан сільських територій
піддаються постійному жорсткому та детальному моніторингу [8].
Характеризуючи основні риси сільської Америки, варто зазначити, що
життєдіяльність сільських регіонів США кінця ХХ – початку ХХІ століття
виявляє тенденції до зміни сільського господарства, лісництва та гірничої
промисловості на інші форми економічної діяльності. Удосконалення
комунікації і транспортування між міськими і сільськими районами зменшують
рівень сільської ізоляції, стираючи різкі відмінності між ними. Телебачення,
телефонне обслуговування і системи транспортування допомагають зближенню
сільських і міських мешканців у культурній та інформаційній сферах.
Залишаючись «годувальницею» держави, сільська Америка бере на себе
виконання додаткових ролей, забезпечуючи робочу силу для промисловості,
землю для міського і приміського розширення, ділянки для зберігання відходів
та природне оточення для відпочинку [9].
Дослідження системи критеріїв оцінки рівня розвитку сільської
місцевості в США дає нам розуміння пріоритетів, але дещо відмінне від
підходів, прийнятих в Європі. Враховуючи те, що виконавчим механізмом
розвитку сільських територій у США є постійні та тематично орієнтовані
програми роботи дорадчої служби («Extension»), розуміння функціонування
механізму діяльності цієї служби дає змогу виділити прийняті в США
пріоритети й критерії розвитку сільських територій. Ідеологічною основою
такої діяльності є Закон (Акт) Сміта-Левера (1914 р.). Слід відзначити, що
програми дорадчої служби з розвитку сільської місцевості в США були
настільки успішними, що вони з 90-х років прийняті як апробований механізм
також до використання в процесі розвитку міських урбанізованих громад. Це не
випадково, адже при визначенні людського розвитку як пріоритетного усі
економічні й екологічні його аспекти, незалежно від середовища, виступають
як фактори впливу на людський розвиток.
За основні пріоритети розвитку сільської території в США як нормативно
закріплені та постійні програми роботи дорадчої служби прийняті такі:
- сільське господарство;
- організація домашніх господарств сільського населення;
- розвиток сільської молоді (так звані клуби «4-Н»);
- розвиток сільських територіальних громад, у т.ч. лідерство, громадські
ініціативи та об’єднання, економічний розвиток, соціальна інфраструктура.
Методи розвитку сільської території в країнах ЄС і США базуються на
концептуальному положенні, суть якого полягає в тому, що жителі сільської
місцевості через систему місцевого самоврядування, громадські організації та
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територіальні громади за сприяння урядів розробляють і виконують програми
розвитку, що забезпечує стабільний розвиток сільської місцевості. У
розвинутих країнах роль уряду щодо підтримки й регулювання сільського
розвитку базується на пріоритетності людського розвитку, має не стільки
фінансовий характер, скільки інформаційний та освітній, – через розвинену
систему дорадчих служб, які, особливо в США, є провідниками державної
політики розвитку сільської території. Поглиблений аналіз практики роботи
дорадчої служби в США («Extension») свідчить про те, що дана служба впливає
на мобілізацію й напрями використання місцевих ресурсів сільських територій
у бажаному для країни напрямі в цілому [10, 11]. Ще одним важливим
напрямком підтримки сільського розвитку в США є пошук альтернативних
джерел енергії. Міністерство сільського господарства США є лідером у
підтримці процесів становлення та розвитку регіональних систем сталого
виробництва біопалив та інших продуктів переробки біосировини на основі
співробітництва з широким колом партнерів, включаючи інші Федеральні
агентства, уряд і місцеві адміністрації, академічні освітні установи, неурядові
організації, промисловість. USDA виконує інтегруючу роль в регіональних
економічних системах, виступаючи єднальним ланцюгом між наукою, освітньонауковими установами, промисловістю, сільськими громадами, аграрними
виробниками. Відповідно до цієї ролі, USDA фінансує відповідні наукові
дослідження, реалізує освітні програми, впроваджує новітні технології в
практику. Впродовж 2003-2009 років понад 1,1 млрд. дол. США, інвестованих
USDA на розвиток сільських територій, було використано на розбудову систем
відновлюваної енергії і енергозберігаючі технології. Ці державні інвестиції в
цілому забезпечили виробництво (збереження) приблизно 13,6 млрд. кваттгодин енергії, що є еквівалентом скорочення шкідливих викидів СО2 на14,4
млн. т3. Впроваджені енергозберігаючі технології дозволили зберегти
приблизно 77,9 млрд. барелів сирої нафти. Ефект такої заміни ілюструє той
факт, що це є еквівалентом вилучення 3,24 млн. автомобілів з автошляхів. Крім
того, реалізовані інвестиційні проекти дозволили створити або зберегти 6964
робочих місць [12, с. 24].
Впродовж 2010 року в рамках Програми розвитку сільських територій
USDA було проінвестовано понад 285,5 млн. дол. на проекти, пов’язані із
розвитком альтернативної біоенергетики. Йдеться про такі програми, як
Biorefinery Assistance Program, Repowering Assistance Program, Bioenergy
Program for Advanced Biofuels, Rural Energy for America Program. Ці
інвестиційні програми забезпечили виробництво 882,1 млн. галонів сучасних
біопалив, сприяли створенню (збереженню) 2371 робочого місця, допомогли
вижити 5250 підприємствам, сприяли збереженню 4,67 млрд. кватт-годин
енергії, скоротили викиди СО2 на 7,7 млн. т3. В США реалізується значна
кількість Програм утилізації біосировини та комерціалізації її використання, які
фінансуються Міністерством сільського господарства США [13].
У Данії сільськогосподарські дорадчі служби функціонують при
асоціаціях фермерів на основі кооперативного принципу. Надання послуг
складається з двох рівнів: національний центр обслуговує локальні центри, які,
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своєю чергою, обслуговують фермерів. Система дорадництва лише 10% свого
бюджету покриває зі сторони державних субсидій. Організація послуг є
неприбутковою: рівень їх вартості врівноважений, відповідно до собівартості.
Система дорадництва у Данії охоплює близько 80% ринку дорадчих послуг і
передбачає надання бухгалтерських консультацій та ведення рахунків, аналіз
ґрунтів, планування полів, добрив та захисту рослин, облік надоїв молока,
аналіз фуражу, планування кормів, розробку комп’ютерних програм. У
Великобританії система інформаційно-консультаційного обслуговування
сільськогосподарських товаровиробників побудована на засадах державноприватного партнерства: В приватному секторі консультаційну діяльність
надають близько 70 тис. осіб. На замовлення уряду надаються безкоштовні
консультації для фермерів за такими напрямами, як контроль за забрудненням
середовища, охорона природи, оптимальне застосування органічних і
мінеральних добрив з метою збереження джерел питної води. Дорадча служба в
Канаді є складовою департаменту регіональних аграрних послуг та об’єднує 4
регіональні та 39 районних відділень. Як правило, штат районного відділення
дорадчої служби складається із спеціаліста-дорадника загального профілю,
спеціаліста з питань аграрної економіки та офіс-менеджера. На цьому рівні
спеціалісти дорадчої служби надають послуги виробникам та їхнім родинам,
підвищуючи знання та навички з аграрного менеджменту, маркетингу,
інноваційних технологій та напрямів диверсифікації діяльності. Дорадчі
служби в США функціонують при університетах та фінансуються з таких
джерел: 25% бюджету забезпечує департамент сільського господарства США,
40% – уряд штату, 35% – уряд округу. На федеральному рівні розробляють
стратегічні плани з пріоритетних програм діяльності дорадництва [14].
У Федеративній Республіці Німеччина політика розвитку сільських
територій реалізується через Федеральне міністерство продовольства,
сільського господарства і захисту прав споживачів. Виконуючи загальну мету,
передбачену державною стратегією, федеральні землі на місцях розробляють
програми розвитку сільських територій, де визначають конкретні заходи та
інструменти сприяння цьому розвитку [15, с. 151-152]. Програма фінансово
підтримується ЄС і федеральною владою, і в її рамках реалізується широкий
спектр заходів з розвитку аграрного виробництва та соціальної інфраструктури.
Загалом на ці потреби у рамках схеми перерозподілу коштів підтримки з
ринкової на користь розвитку сільських територій на період 2015-2019 рр.
передбачено щорічне надання 4,5% від максимальної суми національного
бюджету [16, 17].
У Польщі вжито низку заходів, спрямованих на розвиток сільських
територій, які включають у себе не лише аграрну політику, а й туристичну
діяльність, забезпечення сільських територій дорогами, органічне виробництво
екологічно чистої продукції, екологічні технології утилізації відходів,
відновлення природних ресурсів, збереження культурної спадщини та
національних традицій. У цій країні створено кілька державних інституцій, які
адмініструють розвиток аграрного сектору і сільських територій (чого поки що
немає в Україні). Зокрема, Агенція реструктуризації і модернізації сільського
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господарства відповідає за ефективне використання коштів на ці цілі [18].
Розвиток сільських територій та формування політики його підтримки у
Польщі регулюються чіткими правилами викладені у Регламенті Ради (ЄС)
№1698/2005. Вони відповідають основним напрямам програми САП [19, с. 21].
При цьому більша увага приділяється певним специфічним особливостям, які
визначаються головними на загальнодержавному рівні, але при цьому не
виходять за межі основних, загальних для ЄС положень. Зокрема, у Польщі
Міністерством сільського господарства і розвитку села на базі на зазначених
тематичних напрямів розроблена Стратегія розвитку сільських територій. У
межах кожної Цілі виділено кілька пріоритетів, які у свою чергу детально
описані у конкретних діях. Наприклад, для Цілі 1 «Підтримка гармонійного
розвитку сільських територій» виділено наступні пріоритети: диверсифікація з
метою забезпечення альтернативних джерел доходів; збереження природних
особливостей – ландшафтів на сільських територіях; підвищення активності
сільських громад та поліпшення соціальної інфраструктури; розбудова
технічної інфраструктури [16].
Важливим напрямом діяльності урядів розвинутих країн у досліджуваній
сфері є залучення молоді до розвитку сільського господарства на селі за
допомогою спеціально розроблених програм. У Франції молоді люди, які
представили проект розвитку господарства, можуть отримати дотацію на
поселення, розмір якої залежить від зони останнього, спеціальні довгострокові
займи зі знижкою, підвищують кваліфікацію за рахунок спеціальних фондів
[18]. У Франції найактивніша участь сільського населення спостерігається в
системі його соціального захисту, яка об’єднує всі верстви сільських мешканців
і складається із сільськогосподарського режиму для аграріїв (фермерів та
працівників сільського господарства, кооперативних підприємств) і не аграріїв
(комерсантів та ремісників із сільської місцевості) та управляється єдиним
органом – Аграрною соціальною взаємодопомогою (Mutualité Sociale Agricole)
[20, с. 30].
В Японії Згідно із «Основним законом про продовольство, сільське
господарство та сільські території» забезпечення розвитку сільських територій
та сільського господарства належить до обов’язків держави (ст. 34-36). Окрім
того, на державному рівні здійснюється всебічна підтримка фермерства,
компенсація для виробника і споживача коливань цін на ринку продовольства,
розумне поєднання, з огляду на необхідність створення національних резервів,
сприяння зростанню внутрішнього сільськогосподарського виробництва із
доцільністю імпорту. Окрема увага приділяється підвищенню добробуту селян і
розвитку інфраструктури проживання. Оскільки рибні ресурси становлять
велику частку споживання населення Японії, багато заходів приділяється
розвитку та підтримці рибальства [21].
На державному рівні розроблені та затверджені «Принципи екологічної
політики сільського, лісового і рибного господарства Японії»:
−
перехід до суспільства стабільності від суспільства масового
виробництва, масового споживання і масового поховання;
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−
промоція турботливого ставлення до сільського, лісового та
рибного господарства;
−
активізація зусиль фермерів, лісників та риболовів у поєднанні із
задоволення і підтримкою споживача;
−
співіснування та взаємодія між містами та сільськими територіями;
−
підтримка політики міністерства сільського, лісового та рибного
господарства орієнтованої на свідому екологізацію сільського, лісового та
рибного господарства [22].
На базі цих принципів розроблені основні шляхи для переходу до
екологічно свідомого сільського, лісового та рибного господарства, а для
кожного з елементів навколишнього середовища пов’язаного з ними
сформована окрема політика. В усіх сферах, які пов’язані із
сільськогосподарським виробництвом курс Японії спрямований на
максимальне використання національних резервів. Наприклад, оскільки для
потреб сільського господарства та обслуговуючих галузей (транспорт,
агрохімічне виробництво тощо), необхідні енергоносії, а періодичні
енергетичні кризи можуть підірвати продовольчу безпеку Японії, політика
уряду у сфері енергозабезпечення базується на максимальному використанні
власних ресурсів з паралельним науковим пошуком альтернативних джерел
енергії [23].
На нашу думку, найважливішим аспектом відтворення та розвитку
ресурсного потенціалу сільських територій є збереження та раціональне
використання земель сільськогосподарського та несільськогосподарського
призначення. У США, Канаді, Японії, Китаї й у більшості розвинених країн
Європейського Союзу упродовж останніх десятиліть посилюється роль держави
в земельному адмініструванні. Усі види землевпорядної документації
здебільшого розробляються за участю й під контролем органів державної та
місцевої влади, враховуючи суспільні інтереси. На основі розробленої та
затвердженої документації здійснюється планування використання земель,
зонування території, державне регулювання земельних відносин за допомогою
економічних, правових і організаційних заходів на державному, регіональному,
місцевому рівнях і на рівні землеволодіння чи землекористування [24, 25]. Для
прикладу, у Нідерландах муніципальні плани є основою для розвитку
землекористування громад та проведення землеустрою. Землевпорядні дії в
країні – важлива складова регулювання економіки й природокористування. На
цей час розроблено понад 570 проектів на площі 2,4 млн. га, тобто охоплено
понад 75% території [26].
В Європейському Союзі упродовж 2007-2013 рр. Європейським аграрним
фондом сільського розвитку (ЄАФСР) виділялися кошти в сумі 96 млрд. євро
на розвиток сільських територій, з яких 32% використано на конвергенцію.
Постійні країни-члени ЄС (15) отримали 61% загального обсягу фінансування,
решта від 12 до 39% (найбільше коштів надано Польщі – 14%, Італії та
Німеччині – по 9% [27, с. 299].
У 2007-2013 рр. ЄАФСР здійснювалися виплати країнам ЄС для розвитку
сільських територій на такі заходи:
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а) проведення агроекологічних заходів – 23,1 млрд. євро (24%);
б) модернізацію фермерських господарств – 11,6 млрд. євро (12,1%) і
підтримку новоутворених – 2,9 млрд. євро (3,0%);
в) за збільшення доданої вартості продукції – 5,6 млрд. євро (5,8%);
д) на інфраструктурний розвиток господарств – 4,8 млрд. євро (5,0%);
ж) на місцеві (локальні) стратегії сільського розвитку – 4,1 млрд. євро
(4,3%);
з) для базових потреб жителів сільських територій – 3,7 млрд. євро
(3,8%);
і) на відновлення й розвиток села – 3,4 млрд. євро (3,5%);
ї) на первинне заліснення сільськогосподарських земель – 1,7 млрд. євро
(1,8%) [27, с. 305].
Головним органом розвитку сільських територій є Європейська мережа
сільського розвитку, яка була створена Європейською комісією (Генеральним
директоратом з питань сільського господарства і сільського розвитку) в 2008
році, щоб допомогти державам-членам ефективно виконувати свої програми
розвитку сільських територій. ENRD служить платформою для обміну досвідом
та ідеями стосовно реалізації політики розвитку сільських територій та шляхів
її вдосконалення. Його основними учасниками є: Національні сільські мережі
(NRNs), владні структури країн-членів, місцеві ініціативні групи програми
ЛІДЕР і організації сільського розвитку ЄС (рис. 1).
Координаційний комітет

Підкомітет ЛІДЕРа

Тематичні робочі групи

Генеральний директорат Європейської комісії з питань
розвитку сільського господарства та сільських територій
(European Network for Rural Development)

Європейська мережа

Європейська мережа сільського розвитку

Національні органи
Органи управління
Установи платники

Контактні групи

Місцеві ініціативні
групи

Європейські
організації

Національні

Рис. 1. Структура європейської мережі сільського розвитку [28].
Функціонування такої інституції також слугуватиме каталізатором
зростання ефективності інновацій, які підтримуються як політикою сільського
розвитку, так і на національному рівні, що стосується досліджень та інновацій.
Основними завданнями стануть сприяння продуктивності та ефективності у
аграрному секторі та забезпечення сталого розвитку сільського господарства
[29, 30].
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У США, з метою поліпшення використання земель держава встановлює
диференційований земельний податок. Їй належить право обмежувати свободу
власників у використанні земельно-майнових ресурсів на їх розсуд (наприклад,
у випадку порушення санітарних норм, заподіяння еколого-економічного
збитку тощо). Крім того, держава у випадку використання земель не за
цільовим призначенням, за не використання їх взагалі повертає собі право
власності на землю. У великих містах регулювання землекористування
здійснюється через зонування [24].
Висновки. Цілком природно, що найбільш цінним для України є досвід
ЄС у питаннях забезпечення відтворення та розвитку ресурсного потенціалу
сільських територій в силу української геополітичної спрямованості. Однак,
адаптація аграрної політики України до вимог ЄС, має враховувати низку
специфічних для України факторів, що визначають необхідність ретельного
аналізу адекватності таких заходів можливостям вітчизняної економіки:
1) витрати заходів спільної аграрної політики ЄС фінансуються за
рахунок платників податків. Якщо врахувати, що середня заробітна плата за
даними Євростату становить 38 тис. євро, то вклад громадянина Європи у
сільський добробут становить лише 0,2% щорічного доходу. Аналогічний
внесок для громадянина України при нинішньому рівні середньої заробітної
плати становив би понад 3%. Тому впровадження таких заходів вимагає
попередньої оцінки їх доцільності, з тим щоб економічний результат від їх
впровадження не перевищував витрати на реалізацію;
2) суперечність спільної аграрної політики ЄС загальносвітовим
тенденціям лібералізації аграрної політики та вимогам СОТ. Одне з ключових
питань поточного раунду переговорів у рамках СОТ – усунення протекціонізму
в сільському господарстві з боку розвинених країн. Хоча спільна аграрна
політика ЄС у цілому передбачає зменшення прямої державної підтримки і
посилення конкурентоспроможності агробізнесу за рахунок заходів дозволених
«скриньок», проте аграрна політика провідних аграрних країн ЄС
характеризується значним ступенем субсидування економічних суб’єктів
агропромислового виробництва, а скорочення прямого фінансування стосується
насамперед нових членів ЄС. Наприклад, рівень загальної підтримки сільського
господарства в Чехії через рік після вступу становив 23%, у «старих» членах
ЄС – до 35%;
3) забезпечення місцевого характеру розвитку сільських територій в
Україні неможливе з огляду на слабку фінансову базу локальних
адміністративно-територіальних одиниць тощо.
Таким чином, міжнародний досвід в управлінні розвитком сільських
територій показує, що для України такий розвиток має включати два напрями
заходів - внутрішню стабілізацію та адаптацію до зовнішніх впливів.
Внутрішня адаптація передбачає збалансування економічної, соціальної та
екологічної складових розвитку сільських територій через розвиток
підприємництва в агропромисловому виробництві та забезпечення
багатофункціональності сільської економіки; зближення рівнів розвитку
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сільських територій через покращення якості життя та створення сприятливих
умов для збереження людського капіталу.
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Одесская национальная академия пищевых технологий
STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM IN ASSESSMENT OF FINANCIAL
AND ECONOMIC RESULTS OF FOOD BUSINESS ACTIVITIES
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Abstract. The function of detailed coordination of activities of individual food companies
and their subdivisions, as well as methods of ensuring the stability of decisions, communicative
proportions between efficiency and income affect the efficiency of the management system and the
efficiency of food businesses.
For strategic planning, especially for planning structural changes in the food production
system, detailed information is needed that characterizes the organizational and technical level of
individual enterprises. This will allow assessing the level of financial and economic performance of
food industry enterprises compared to the required level. Thus, it is possible to orientate where the
production is located and what needs to be done to change this provision. For these purposes, the
level of profitability of individual industrial enterprises will be inadequate, because it is a tool for
microeconomic stimulation, and not an objective measure of the level of efficiency of individual
business organizations operating in a market environment.
Key words: strategic management, financial and economic outcomes, evaluation system,
food business
Анотація. Функція детальної координації діяльності окремих харчових підприємств
та їх підрозділів, а також способи забезпечення стабільності рішень, комунікативність
пропорцій між ефективністю й доходами впливають на ефективність системи управління й
дієвість харчових підприємств.
Для стратегічного планування, особливо для планування структурних змін у системі
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харчового виробництва, необхідна деталізована інформація, що характеризує організаційнотехнічний рівень окремих підприємств. Це дозволить оцінити рівень фінансово-економічних
результатів діяльності підприємств харчової промисловості в порівнянні зі необхідним
рівнем. Таким чином, можна зорієнтуватися, на якому місці перебуває виробництво й що
необхідно зробити, щоб змінити це положення. Для цих цілей інформація про рівень
прибутковості окремих промислових підприємств буде мало придатною, тому що вона є
інструментом мікроекономічного стимулювання, а не об'єктивним мірилом рівня
ефективності окремих господарських організацій, що функціонують в умовах ринку.
Ключові слова: стратегічне управління, фінансово-економічні результати, система
оцінки, харчові підприємства
Аннотация. Функция детальной координации деятельности отдельных пищевых
предприятий и их подразделений, а также способы обеспечения стабильности решений,
коммуникабельность пропорций между эффективностью и доходами влияют на
эффективность системы управления и действенность пищевых предприятий.
Для стратегического планирования, особенно для планирования структурных
изменений в системе пищевого производства, необходима детализированная информация,
характеризующая организационно-технический уровень отдельных предприятий. Это
позволит оценить уровень финансово-экономических результатов деятельности
предприятий пищевой промышленности по сравнению с необходимым уровнем. Таким
образом, можно сориентироваться, на каком месте находится производство и что
необходимо сделать, чтобы изменить это положение. Для этих целей информация об
уровне доходности отдельных промышленных предприятий будет мало пригодной, так как
она является инструментом микроэкономического стимулирования, а не объективным
мерилом уровня эффективности отдельных хозяйственных организаций, функционирующих
в условиях рынка.
Ключевые слова: стратегическое управление, финансово-экономические результаты,
система оценки, пищевые предприятия

Актуальність теми дослідження та постановка проблеми. Загально
відомо, що в даний час продукція видозмінюється, створюються нові види
продукції, і в остаточному підсумку підприємства зростають більшою мірою за
рахунок нових видів продукції, ніж у результаті просто розширення
виробництва.
До цього технічного аспекту додаються нововведення у сфері методів
збуту, реклами, фірмової марки й т.д., що ґрунтуються на досить великій
диференціації різних видів продукції.
Однак нові види продукції й нові методи виробництва вимагають
капіталовкладень і розробки довгострокових планів, при яких помилки
обходяться занадто дорого. Для того щоб уникнути їх, пристосуватися до
навколишнього середовища й впливати на нього на свою користь, необхідно
забезпечити належне управління, що володіє відповідною інформацією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичною і теоретичною
основою дослідження контролю фінансово-економічної діяльності харчових
підприємств стали наукові праці: Н. Брюховецької, О. Вартанова, Н. Дмітрієвої,
О. Гетьман, Н. Євдокимової, Т. Загорної, Л. Лігоненко, Т. Костенко, Л.
Крепкого, І. Кривов’язюка, В. Раппопорта; діагностиці фінансового стану – Т.
Берднікової, О. Виборової, Л. Костирко, О. Мороза, А. Теребуха; управлінню
фінансово-господарською діяльністю – І. Бланка, О. Гавриша, П. Круша, В.
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Савчука, А. Сігайова, Д. Стеченка, А. Шегди. Проте у працях зазначених
авторів не в повній мірі розкрито проблеми використання системи управління в
оцінці фінансово-економічних результатів діяльності харчових підприємств, а
тому дані питання потребують подальшої розробки та систематизації.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах
сучасного великого й динамічного виробництва різко підвищується
відповідальність управлінських рішень. Прогресивні рішення впливають на
розвиток виробництва; невдалі викликають істотні виробничі втрати й
позначаються на стані підприємства.
Організація управління підприємством дає можливість приймати науково
обґрунтовані оптимальні рішення. Тим самим вона створює умови для вибору
таких варіантів розвитку підприємства, які сприяють досягненню поставлених
цілей у найкоротші періоди часу й при найбільш раціональному використанні
виробничих ресурсів. Підвищення ефективності є головним критерієм оцінки
діяльності виробничих ланок й у тому числі системи управління. Вибір
оптимальних варіантів управлінських рішень пов'язаний з виконанням
додаткового обсягу робіт у системі управління по опрацюванню декількох
варіантів завдань на вибір напрямків розвитку виробництва та на результати їх
фінансово-економічної діяльності.
Мета статті. Метою цієї статті є вивчення особливостей розвитку
системи стратегічного управління харчовим в оцінці фінансово-економічних
результатів діяльності харчових підприємств.
Результати дослідження. Одним з вирішальних факторів підвищення
ефективності виробництва є вдосконалювання системи управління. Організація
управління створює умови для:
- підвищення якості управлінських рішень;
- досягнення своєчасності всіх заходів, пов'язаних з управлінням
виробництвом;
- попередження втрат і поширення передового досвіду;
- скорочення тривалості всіх управлінських циклів;
- економії витрат, пов'язаних із процесом управління.
Організація управління є в той же час найважливішою передумовою для
розробки обґрунтованих, тобто прогресивних і реальних рішень. Недостатня
підготовка ресурсного забезпечення, не повністю продумана програма
досягнення поставленої мети, нечіткий поділ праці по реалізації рішень можуть
привести до порушення ефективності або строків виконання багатьох істотних
завдань.
Істотним фактором, що визначає якість прийнятих рішень, є їх
своєчасність. Кожне управлінське рішення повинне розроблятися з
урахуванням стану керованого об'єкта й тенденцій його розвитку. Тільки в
цьому випадку воно стає реальним і прогресивним. Невдалий вибір часу
ухвалення рішення може перетворити його в нереальне, незважаючи на
прогресивність його ідеї. Урахування тенденцій розвитку керованого об'єкта
тісно пов'язане з досягненням загальних стратегічних цілей, що постають перед
ним і більшими системами, у які цей об'єкт включається.
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У процесі реалізації ухвалених рішень у виробництві можуть виникнути
різні зміни. Частина з них є наслідком успішного й прискореного досягнення
мети в результаті виявлення додаткових резервів або залучення нових
виробничих ресурсів. Інші зміни викликаються певним відставанням розвитку
виробництва. Організація управління повинна сприяти профілактичній реакції
на ці зміни, тобто передбачати їх, сприяти поширенню одних і попереджати
інших. У цьому випадку інтенсифікуються виробничі процеси й усуваються
невиправдані втрати ресурсів.
Вирішальний вплив на ефективність виробництва робить скорочення
управлінських циклів. У всій роботі з удосконалювання управління повинен
повною мірою враховуватися фактор часу. У сфері стратегічного планування це
означає: точний облік поряд із грошима й ресурсами також і строків, яких
вимагає здійснення різних проектів, вибір варіантів, які дадуть найшвидшу
віддачу. У сфері стимулювання: заохочення економії часу й суворі санкція за
його неефективне використання. У сфері організації: усунення зайвих ланок і
бюрократичних процедур, забезпечення оперативного прийняття рішень [1].
В сучасних умовах у системі управління харчовим підприємством зайнята
значна кількість працівників. Їх діяльність має великий вплив на ефективність
виробництва. Разом з тим витрати, пов'язані з діяльністю цих працівників, часто
невиправдано великі, а їх частка у витратах виробництва має тенденцію до
росту. Це визначає актуальність економії витрат праці й витрат управління.
Зараз в управлінні широко використовується дорога організаційна й
обчислювальна техніка, програмні продукти, застосування яких дає значний
ефект, а нераціональне використання може викликати значні втрати. Цим
визначається актуальність забезпечення подальшого розвитку й підвищення
ефективності систем управління.
Вирішальне значення для результативності управління й найбільшого
впливу на ефективність виробництва має кваліфікація управлінських кадрів й їх
відношення до праці. Тому в удосконалюванні організаційно-економічного
механізму важлива роль приділяється розвитку ініціативи кадрів.
Використання можливо більш повною мірою вказаних вище джерел і
приведення в дію перерахованих факторів дозволяє підвищити фінансовоекономічну результативність діяльності харчових підприємств.
Основною рисою сучасних форм управління є безпосередній зв'язок
величини доходів працівників (заробітна плата, винагороди, премії, соціальні
виплати), а також майнових (інвестиційно-оборотних) фондів є залежним від
рівня ефективності харчової організації. Форми поповнення цих фондів
залежать від характеру організації, тому що від ступеня її відокремлення у
фінансово-економічному відношенні залежить спосіб виміру ефективності.
Критерії й способи виміру ефективності діяльності підприємств залежать
від конкретної організаційної форми, що у відомому змісті визначає коло
компетенції й відповідальності господарських організацій. Саме ця сфера
діяльності відбита в критеріях і способах виміру ефективності виробництва,
визначає основні економічні пропорції й залежності. Головним чином це
стосується пропорцій між доходами працівників і майнових доходів даної
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організації й досягнутим нею рівнем ефективності.
Із цього погляду можна виділити наступні рівні управління:
- на першому рівні стоять організації, що одержують норми й параметри
безпосередньо від керівного центру об'єднання;
- другий рівень – це організації, що одержують норми, диференційовані й
скоректовані головним підприємством групи;
- третій рівень – організації, що одержують від свого вищого органа
розпорядження й рекомендації у формі визначених завдань і витрат, які можуть
бути агреговані за допомогою вартісних вимірників. Однак ці організації не
виконують фінансових функцій. До цього типу можна віднести підрозділи
підприємств (виробничі одиниці або цехи).
Завдання або витрати на окремих рівнях управління (у натуральній,
деталізованій формі або ж у формі укрупнених норм) визначаються на
вищестоящому рівні, але після дослідження умов і пропозицій підлеглої
організаційної одиниці. При цьому вищестоящі органи управління
зосереджують фінансові або матеріальні резерви, що дають можливість
забезпечити відому концентрацію коштів, що дозволяє надавати допомогу
окремим підрозділам у випадках непередбаченого погіршення умов їх роботи.
Ці резерви створюються як спеціальні централізовані фонди (заробітної плати,
премій, матеріальних ресурсів) відповідно до правил фінансової системи або ж
виникають завдяки «жорсткості» норм, отриманих із керівного центру [2].
Ці класифікації необхідні для групування сфер, а також методів оцінки на
різних рівнях управління усередині харчових організацій. Таким чином,
система оцінки виробничо-господарських організацій харчової галузі
формується на основі загальної методології з урахуванням місця кожної
організації в. системі харчового виробництва.
Форми, порядок і методи оцінки діяльності господарських організацій
харчової галузі становлять невід'ємну частину системи управління. Отже, вони
змінюються в міру її вдосконалювання. Вони повинні дати основу для вартісної
оцінки рівня ефективності й сприяти створенню умов для поліпшення
господарської діяльності.
Метод оцінки економічної ефективності господарських рішень
використовується при стратегічному плануванні діяльності й реалізації планів,
що дозволяє оцінити різні варіанти й способи рішення з погляду їх
ефективності. Вибір варіанту рішень залежить від характеру прийнятих
критеріїв ефективності. Таким критерієм може бути обсяг вироблюваної
продукції, якість виробів або рівень витрат виробництва.
Одне лише встановлення критеріїв, а також способів їх виміру ще по
вирішує справи. Необхідно визначити форми мотивації, що спонукують
працівників обирати варіанти, що мають найвищу ефективність із погляду
прийнятого критерію (найвищого обсягу продукції, найвищої якості, а також
найбільш низьких витрат). При цьому можливі два варіанти підходів: перший при якому особа, що прийняла рішення, одночасно є творцем концепції
критерію ефективності й методу його визначення. У цій ситуації не повинне
бути розбіжностей між вибором і дією, тому що погляди на спосіб вартісної
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оцінки ідентичні як при виборі варіанту, так і при його реалізації.
Другий варіант - коли виконавець не є особою, що прийняла рішення (і
творцем основ оцінки економічної ефективності). У цьому випадку може
виникнути розбіжність, що стосується критеріїв оцінки діяльності. Виконавець
рішень може мати інші погляди на цей рахунок. Або ж у нього може бути
власна оцінка, що не збігається з підходом, прийнятим особою, відповідальною
за рішення, або ж встановленим творцем системи оцінки економічної
ефективності. Так, варіант оцінки за рівнем витрат (загальногосподарський
критерій) може бути найскладнішим для реалізації. У цій ситуації виконавець
може противитися реалізації варіантів (невигідних для себе), нав'язаних йому
особою, що прийняла рішення. Система управління повинна виявляти такі
випадки й приводити до поєднання індивідуальних оцінок з підходами, що
представляють інтереси всього виробництва.
Економічний аналіз є системою діагнозів економіки відповідної
організації. Він опирається на сукупність критеріїв, що представляють методи
вартісної оцінки діяльності. При цьому для даних критеріїв визначена техніка
виміру явищ. Вона стосується діяльності й результатів, фактичного стану
економіки, а також очікуваного положення даної організації в майбутньому. Ця
перспективна позиція обумовлена ступенем підготовки майбутніх дій
(забезпечення безвідмовності в роботі устаткування й у технології, підготовка
виробництва продукції й модернізація способів її виготовлення, забезпечення
позицій у системі збуту й постачання й т.д.). У принципі аналіз користується
тими ж самими критеріями й технікою виміру явищ, що застосовується при
оцінці економічної ефективності. Однак спосіб оцінки явищ відмінний, інші
коло явищ і ціль оцінки. Об'єктом аналізу є діяльність, економічний стан й
позиція даної організації в галузі, регіоні, сфері обігу. При цьому мета аналізу
полягає у виявленні залежності результатів діяльності й тенденцій їх зміни [3].
Результати аналізу використовуються насамперед для виявлення
можливостей поліпшення роботи даної організації, для критичної оцінки
досягнутої ефективності, а також оцінки місця організації в системі більших
ланок промисловості й суміжних організацій. Деталізовані дані аналізу можуть
бути використані для оцінки роботи окремих підрозділів організації. Так само
деякі елементи як загального, так і детального аналізу можуть бути використані
вищестоящою організацією для прийняття макро- і середньорівневих рішень (у
питаннях, що знаходяться у компетенції більш високих рівнів управління), а
також для застосування економічних засобів управління.
Регулювання доходів даної організації є третім елементом системи
оцінки. Він виконує стимулюючі функції й складається із двох частин. У першу
входять доходи працівників (заробітна плата, премії, винагороди) і соціальні
виплати. Ув'язування доходів працівників і платежів безпосередньо з рівнем
ефективності
призводить
до
відповідності
критеріїв
діяльності:
загальногосподарських й індивідуальних. Повинна бути дотримана чітка
взаємозалежність між цими двома сферами діяльності. При цьому вищевказана
взаємозалежність між результатами діяльності й індивідуальними доходами
повинна бути досить тісною для окремих груп працівників. У такий спосіб
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доходи працівників і виплати узгоджуються з результатами розрахунку
економічної ефективності й аналізу. Це робить інтенсифікуючий вплив па
планові й оперативні рішення, а також створює зацікавленість у процесі
діяльності.
До другої частини відносяться майнові доходи організації,
використовувані на власні потреби, пов'язані з підтримкою досягнутого рівня
розвитку, з поліпшенням виробничо-технічної бази й підвищенням технічного
рівня продукції. Ув'язування майнових доходів виробничої одиниці з
досягнутими нею результатами сприяють пошукам оптимальних рішень на
основі встановлених і прийнятих критеріїв ефективності. При цьому повинна
бути визначена чітка взаємозалежність між рівнем ефективності й величиною
одержуваних фондів на капітальні вкладення для модернізації устаткування,
поповнення власних оборотних коштів, проведення досліджень і впровадження
їх результатів у виробництво.
Ці три елементи системи оцінки утворюють нерозривний взаємозв'язок,
на основі якої ступінь стабільності рішень, комунікативність пропорцій між
ефективністю й доходами впливають на ефективність системи управління й
дієвість харчових організацій.
У цей час окремі елементи системи оцінки краще підігнані друг до друга вони мають внутрішню погодженість. Однакові критерії ефективності
використовуються на рівні харчових організацій при стратегічному плануванні
й реалізації планів. При оцінці ефективності інвестицій на вищих рівнях
управління використовуються методи розрахунку, що спираються на критерії,
встановлені для виробничо-господарських організацій. Подібним же чином
ув'язані один з одним критерії й методи оцінки економічної ефективності
виробничо-господарської діяльності. Наприклад, сума чистого доходу (доходу
нетто) є основним критерієм ефективності. У свою чергу ця сума (без
додаткових перетворень) відображає доходи даної організації. Таким чином,
тут простежується комунікативна послідовність ув'язувань: діяльність - вимір її
ефективності - джерела фондів, а рівень фондів поставлений у залежність від
якості роботи організації.
Оцінка фактичного рівня ефективності спирається на порівняння
результатів роботи зі станом, досягнутим за базовий або за попередні періоди.
Тому враховуються тільки реальні факти: поліпшення або погіршення
діяльності. У цій ситуації стратегічний план стає інструментом організації
майбутньої роботи харчової організації. Отже, він не пристосовується до
«вигідного» виконання або перевиконання завдань. Він повинен бути
розроблений відповідно до вимог ринку. Ступінь його напруженості є справою
самої організації, однак вона пов'язана зі споживачами й постачальниками. У
цих ситуаціях результати діяльності контактуючими один з одним
контрагентами регулюються за допомогою використання санкцій і штрафів у
випадках порушення встановлених обсягів, якості й строків поставок, строків
розрахунку й т.п. Ці санкції включаються в розрахунок ефективності й, отже,
погоджуються з усією системою оцінок. Часто мають місце перевищення
обсягу поставок, занадто ранні поставки (підвищені невикористовувані
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матеріальні запаси). Таким чином, система оцінок повинна спонукати до
максимальної точності планування. Це в основному стосується руху потоків
матеріальних благ і послуг [4, 5].
Висновки. Система оцінок, що спирається на безпосередні порівняння
фактичних досягнень, не вимагає директивного визначення діяльності
організації у всіх деталях. Мова в основному йде про організації, робота яких
оцінюється за допомогою синтетичних показників ефективності: доданої
продукції й прибутку. Багато в чому виробничу діяльність визначають
інвестиційні рішення, що визначають приріст виробничих потужностей. Вони
відповідно встановлюють обсяг і рід виробництва. Система ж оцінки повинна
стимулювати повне використання цих потужностей (і отже, максимізацію
обсягу виробництва), оптимальне пристосування деталізованих асортиментів й
якості продукції до потреб споживачів (у рамках передбаченої виробничої
сфери). Харчова організація, що приймає рішення про відкриття нової
виробничої одиниці, повинна розглянути можливості її забезпечення
матеріалами й необхідною робочою силою.
Функція детальної координації діяльності окремих харчових підприємств
та їх підрозділів, а також способи забезпечення стабільності рішень,
комунікативність пропорцій між ефективністю й доходами впливають на
ефективність системи управління й дієвість харчових організацій.
Для стратегічного планування, особливо для планування структурних
змін у системі харчового виробництва, необхідна деталізована інформація, що
характеризує організаційно-технічний рівень окремих підприємств. Це
дозволить оцінити рівень підприємств харчової промисловості в порівнянні зі
світовим рівнем. Таким чином, можна зорієнтуватися, на якому місці перебуває
виробництво й що необхідно зробити, щоб змінити це положення. Для цих
цілей інформація про рівень прибутковості окремих промислових підприємств
буде мало придатною, тому що вона є інструментом мікроекономічного
стимулювання, а не об'єктивним мірилом рівня ефективності окремих
господарських організацій, що функціонують в умовах ринку.
На макро- та мезорівні оцінка роботи харчових організацій повинна
проводитися
за
кінцевими
фінансово-економічними
результатами.
Ефективність, досягнута в результаті дії зовнішніх умов, елімінується в ході
перевірки результатів. Перевірка результатів заснована на елімінуванні
факторів, що впливають на діяльність даної організації, незалежно від її волі й
можливостей, а також на відрахуванні з отриманих результатів підсумків всіх
дій, що наносять шкоду національному господарству, і вигід, що впливають на
результати роботи досліджуваного підприємства.
Бібліографічні посилання:
1. Брюховецкая Н. Е. Теоретические аспекты решения задач диагностики результатов
деятельности промышленных предприятий / Н. Е. Брюховецкая // Бизнес Информ :
Научный информационный журнал. Харків: ХНЕУ, 2008. – № 10. – С. 73–75.
2. Рябушка Л. Б. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільності
економічного розвитку/ Л. Б. Рябушка. Д. В. Веремчук // Економічні науки. Серія

50

Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

„Економіка та менеджмент” : [зб. наук. праць ЛНТУ / відп. ред. Герасимчук З. В.] –
Луцьк, 2009. – Вип. 5 (18). – С. 190–203.
3. Кость Я. О. Генезис поняття „фінансова діагностика” в сучасній економічній теорії /
Я. О. Кость // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія,
практика, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф.: зб. тез доповідей. – Ялта, 2008. –
С. 45–47.
4. Лагодієнко В.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва / Р.П.
Мудрак, В.В. Лагодієнко, Н.В. Лагодієнко // Економічний часопис – XXI. -2018, №172(7-8), -С. 44-50.
5. Lagodiienko V. Application of project analysis software in project management in the preinvestment phase / S. Bondarenko, V. Lagodienko, I.Sedikova, O. Kalaman //International
Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 9, Issue 13, December 2018,
pp. 676–684.

References:
1. Bryukhovetskaya N. E. Theoretical Aspects of the Problem of Diagnosing the Results of the
Activity of Industrial Enterprises / N. E. Briukhovetskaya // Business Inform: Scientific
Information Journal. Kharkiv: KhNEU, 2008. - No. 10. - P. 73-75.
2. Ryabushka L. B. Analysis of financial sustainability of the enterprise in the conditions of
instability of economic development / L. B. Ryabushka. D.V. Veremchuk // Economic
sciences. Series "Economics and Management": [op. sciences works of LNTU / rep. edit
Gerasimchuk Z. V.] - Lutsk, 2009. - Vip. 5 (18). - P. 190-203.
3. Kostya YA O. Genesis The concept of "financial diagnosis" in modern economic theory /
Ya. O. Kost // Economy. Management and marketing of non-production sphere: theory,
practice, perspectives: intern. sci. pract. conf. : Sb theses of reports. - Yalta, 2008. - P. 4547.
4. Lagodiienko VV Influence of aggregate expenditures on national production volumes / RP
Mudrak, VV Lagodiyenko, N.V. Lagodienko // Economic Journal - XXI. -2018, - No. 172
(7-8), -S. 44-50.
5. Lagodiienko V. Application of project analysis software in project management in the preinvestment phase / S. Bondarenko, V. Lagodienko, I. Sedikova, O. Kalaman // International
Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 9, Issue 13 , December 2018,
pp. 676-684.

Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

51

JEL Classification: O32
Makedon V.V.,
Doctor of Economic Sciences, associate Professor
Department of international economics and world finances
Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine)
Valikov V.P.,
Candidate of economic Sciences, associate Professor
Department of economics and modelling business processes
Alfred Nobel University (Ukraine)
Kurinnaya I.G.,
Senior lecturer, Department of economics, entrepreneurship and enterprise
management
Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine)
Koshlyak E.E.
Bachelor, Alfred Nobel University (Ukraine)
STRATEGIC INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES:
THEORY AND METHODOLOGY
Abstract. The role of strategic innovative development of the enterprise is determined for the
purpose of ensuring appropriate level of competitiveness. It is proved that process of development
of business strategy has to form the mechanism of strategic innovative development where
innovations have to act as result and a way of achievement of strategic objectives.
Keywords: business strategy, innovative development, innovations, type of groundbreaking
strategy, factors which form strategy, factors of macro -, microenvironments.

Introduction. Under the conditions of a strategic commitment of Ukraine to
innovative type of development adaptation of the enterprises to new conditions of
market-based economy and its active reforming are closely connected with
innovations as a driving force of economic growth.
The expanded reconstruction of innovative process in all spheres of manysided activity of the enterprise, rational attraction of innovative potential for the
purpose of ensuring competitiveness needs formation of the mechanism of strategic
innovative development which use as opposed to spontaneous intuitive search of the
directions of innovative development and will allow not only to increase productivity
of innovative activity, but also will give powerful opportunities for improvement of
the functional efficiency of the enterprises in the conditions of the unstable economic
environment.
Literature Review. Scientific researches of famous Ukrainian and foreign
scientists such as: L. Vodachek, O. Volkov, A. Hrynov, M. Denysenko, Y. Mukhar,
H. P’iatnytska, I. Pavlenko, B. Santo, V. Tkachenko, R. Fatkhtudinov, V.Chubai, A.
Yudanov, K. Yankovskyi are devoted to questions of theoretical and practical aspects
of strategic management of innovative development.
However, despite of existence of a significant amount of the scientific works
devoted to questions of strategic innovative development it should be noted
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insufficient coverage of questions concerning formulation of mechanisms and models
of strategic innovative development of the enterprises which predetermines relevance
and need of the research.
Research objective, statement of problem. A research objective is the need
of determination and theoretical and methodological justification of factors and the
possible directions of strategic innovative development of the enterprise. The main
objectives of the research are:
- to concretize "Groundbreaking strategy" economic category;
- criteria of a choice of the enterprise innovative development effective
strategy;
- determination and scientific rationale of interrelation of groundbreaking
strategies which are used;
- identification of the directions of groundbreaking strategy in structure of
strategic management of the enterprise.
Materials and Methods. Strategic approach differs from daily activity in
achievement drive and foresight, submission of today's purpose to a self-development
ideal, selection of the most optimum scenarios and ability to pass from one
development scenario to the next one at the most optimum moment from the
perspective of development. In the conditions of constant risk the strategic view of
innovative activity allows to meet changes in proper time, to start introduction of that
technology which will give advantages and will bring superiority at the market.
Today strategic approach to business turns an innovation into activity and a social
force of special importance.
The need for development of the mechanism of strategic innovative
development of the enterprises demands specification of a semantic component of the
concept in modern conditions of housekeeping, and also development of new
approaches to processes of its formation and a choice.
The analytical review of the research papers of domestic and foreign authors
showed that sometimes an interpretation of the "Groundbreaking strategy" concept is
different, and also understanding of the "Groundbreaking strategy" concept is
various, we found different "Groundbreaking strategy" concept interpretations:
"strategy of innovations" [1, 56], "investment and groundbreaking strategy" [2, page
35], "investment strategy of innovative development" [5, page 173], "strategy of
scientific and technical development" [7, page 24], "strategic innovative
management" [119, page 10], "strategy of development of the enterprise" [9, page
46].
Professors Volkov O. І. and Denysenko M. P. refer "Groundbreaking strategy"
concept to "academic, virtual concepts, define this concept as a concept which in
practical activities of the enterprise needs to be associated with a strategy of research
and development, the relevant activities concerning strategic business plans,
marketing, finance, of workforce management, material support". However the
association of groundbreaking strategy with strategy of research and development, as
well as with strategy of scientific and technical development, leads to reduction of its
functions, narrowing them down only to search of the directions of research and
developmental works on innovations realization. In our opinion, groundbreaking
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strategy undoubtedly comprises decision-making processes relating to an orientation
of scientific researches and design development, but it is one among multiple
dependencies which connect the whole strategic enterprises, research and
development, an innovation and capacity of the enterprise [3].
Pavlenko І. A. equates strategy of innovations with the "innovative policy"
concept which provides association of the purposes of technical policy and policy of
capital investments and a commitment to adoption of new technologies and types of
production [5, p. 46]. From this perspective the innovative policy of the enterprise is
geared to achievement of future results by means of innovative process (a stage of
researches, input of innovations and market penetration of new products).
According to L. Faei and R. Rendell’s treatments [11] the innovative strategy
concept in itself is close to the concept of explerent strategy which is determined as
competitive, focused on radical innovations. However this comparison limits the
innovative strategy concept and reduces it only to creation of absolutely new
improvements for the enterprise, in particular at the stage of research works,
excluding thus possible insignificant modifications, specifics of a modern survival in
the market are most often connected with such improvements.
Analysis and Discussion. In scientific and methodical literature system
approach to determination of the groundbreaking strategy concept is the most
widespread when groundbreaking strategy is considered as an element of corporate
strategy of the enterprise development or as part of the general social and economic
strategy. Thus groundbreaking strategy supplements other types of functional
strategy, especially sales strategy, production, personnel and financial strategies.
In this scientific research special attention should be paid on strategic aspect of
management of innovations within the general strategy whereas innovation of activity
is marked out only with separate means to an end in structure of the general
development. It is considered as an element, which is distinctive only for separate
business processes of the enterprise, and it is invested with unifying function.
Strategy of innovative development is determined as a component of innovative
management and strategy of the enterprise which establishes the product-market
combination, the enterprise needs to focus on its innovative activity.
According to system approach groundbreaking strategy is one of components
of economic strategy which is determined as the set of rules, methods and means of
search of the best directions of development for scientific and technical researches,
resource policy, which are perspective for the organization.
Purposes and means approach to consideration of the concept is less
widespread; this approach is based on determination of the purposes of the
organization and ways of their achievement. Within this approach the emphasis is
laid on an innovative course of actions as on the main means of achievement of
competitive positions at the market in the conditions of globalization and fast
changes. And from this perspective innovative strategy is determined as one of means
to an end for the organization which differs from others in the novelty, first of all for
this organization, for branches of the market, consumers, and for the country in
general. That is in this case strategy of management of innovations assumes a role of
corporate strategy of the enterprise development.
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But, considering a community of functions of innovative and strategic
management and existence of interrelation between them, it is expedient to consider
concept of innovative strategy from positions of an integrated approach. It will allow
receiving of groundbreaking strategy as the final product, without reducing influence
of these two components on planning of the enterprise development, and at their full
interaction. In this case strategy of innovations management, becoming a crucial
element of the general organizational strategy, will allow connecting of "priorities of
perspective development of the company with the level of its potential innovation,
creating of new manufacturing quality and control of the main instrument of pursuing
a goal for the company". On this point, it is possible to define groundbreaking
strategy as the component of the general strategy of the enterprise focused on
determination and pursuing of the perspective goals, directly through the innovative
process [8]. In other words, following the logic of the general strategic management,
innovative strategy considerably expands, deepens and specifies the general strategy
of the enterprise development. It gives evidence of the existence not only unilateral
submission which is marked by integrity and submission to the purposes of the
general strategy of management of the enterprise activity, but also of the existence of
the inverse correcting relationship. Thanks to this interrelation "strategy of
innovations management, on the one hand, completely considers strategy of intensive
development, and on the other hand, creates necessary conditions for such
development". The randomness of introduction of innovations becomes ordered
process with provided information. And results of their purposeful introduction, the
analysis and forecasting of further prospects gain efficiency of the enterprise in the
way of competitiveness.
The choice of effective strategy of innovative development becomes a basis of
prosperity of innovative activity. Only the correct strategy of continual innovative
advance gives chances forward not only to hold, but also to improve positions of the
enterprise. It can be generous amount of strategies of the enterprise, but all of them
are based on strategic alternatives [11]:
- determinate growth of the enterprise;
- growth;
- reduction.
The innovative type of the chosen strategy in itself belongs to the first two
types of noted strategic alternatives and therefore, most often scientists, investigating
alternative ways of innovative strategy at the enterprise, distribute its versions within
two main groups: active (offensive, expansive), passive (adaptive), or offensive and
defensive [7], creating thus new classifications of innovative strategy types which
emergence on the one hand show lack of fully complete views concerning formation
of groundbreaking strategy at the enterprises, and on the other hand result in
difficulties in the course of their realization, considerably reducing efficiency of
innovations, doing impossible formation of the general exclusive model of innovative
strategy, the exclusive mechanism of strategic innovative development.
L. Vodachek and O. Vodachkova distinguish four main types of innovative
strategy: actively offensive, moderately offensive, protective and residual [1].
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The famous economist B. Twist reckons offensive, protective, license,
intermediate, creation of the new market, predatory strategy types in the main kinds
of innovative strategy [11].
According to Kh. Friman’s classification there are six types of innovative
strategy for the enterprise: offensive, protective, imitating, dependent, and traditional
and "on the occasion" [3].
A. I. Bohdanov separates four types of innovative strategy: sharp offensive,
moderately offensive, protective and license (absorbing) [10].
Fishman B. Ie. offers four types of strategy of innovative development:
independent production of innovations, "fast second", "backlog with the minimum
expenses", "filling of gaps" [22, page 95].
B. Santo who groups innovative strategy according to the level of management
within the bounds of institutional groundbreaking strategy, points out passive,
offensive and stagnatory strategies [6].
O. V. Vasylenko subdivides innovative strategy into offensive, defense,
vanguard, imitating in pursuance of environmental conditions and a domestic
situation of the enterprise [9].
R. A. Fatkhutdinov suggests to carry out division of innovative strategy into a
violent (power), patient (niche), commutant (strategy of the adaptation) and explerent
(pioneer), offering for each of them those types of innovations which according to
aspirations and cardinality are most expedient for introducing to the enterprises which
chose the above-listed strategies [9].
P’iatnytska H. T. in modern conditions of housekeeping subdivides such main
groups of strategy [4, page 23]: traditional, opportunist, imitating, defensive or
protective, absorbing, offensive, vanguard, of preemptive spoiling maneuver.
K. P. Yankovskyi and I. F. Mukhar refer aggressive and moderate innovative
strategy to the offensive, and residual and adaptive strategies refers to strategy of
defensive type [12].
The analysis of the classifications allows drawing of a conclusion that most
often the types of innovative strategy subdivided by different authors have identical
characteristics, choice conditions, and have similar names, but without the same
contents or similar types have different names. For example, offensive innovative
strategy of Kh. Friman, combines characteristics of actively offensive
groundbreaking strategy and intensely offensive groundbreaking strategy, and
according to the semantic characteristics is close to strategy of "independent
production of innovations".
The similar situation is deduced concerning imitating and predatory, protective
and passive innovative strategy, residual and strategy of "filling of gaps". However
generally, similar classifications describe differences of innovative activity of the
enterprise from the point of view of active or passive innovative policy, radical
innovations in particular in the sphere of Research and development and
modifications, the available resources, the attitudes towards risks and the available
strategic position of the enterprise at the market (Table 1) where protective
innovative strategy are characterized by concentration in a certain market or its
segment, narrow market orientation or protection of the share of the market, an
56

Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

orientation to preservation of strategic positions, ambition for holding down among
innovators, and offensive innovative strategy are characterized by continuous
expansion of activity, development of new production, search of competitive
advantages.
In practice the enterprise seldom permanently follows the same strategy, as
well as uses 1strategy in "its pure form", using numerical modifications of innovative
strategy, and the combined innovative strategy as the most effective in cases of
consolidating the position and changing from protective to innovative strategy of the
offensive type.
Table 1
The generalizing characteristic of innovative strategy types
Protective innovative strategy
Offensive innovative strategy
Innovative policy of the enterprise
Passive, adaptation, innovative activity is Active, innovative activity is directed on achievement
directed on the maintenance of the got of technical and market leadership.
competitive positions.
Innovative potential
Innovative activity is directed on Having high resource, scientific and technical
accumulation of innovative potential and opportunities innovative activity is directed on
boost of economic activity figures.
effective use of the available innovative potential.
Risk level
Innovative activity of the enterprise in the Innovative activity in the conditions of higher risk
conditions of low risk level.
level.
Type of innovations
Insignificant modifications in such Radical innovations with use of own scientific
directions of innovative activity as development. Modernization and reorganization.
management and social and psychological
personnel development.
Strategic position of the enterprise
Insignificant market share, the small Strong market power, existence of monopoly or an
competition.
oligopoly.

Besides, each of innovative strategy types possesses a number of the
characteristics and factors forming strategy, their versatility and variety in an
integrated manner describe innovative and strategic processes at the enterprise, and
criterion function defines strategy type, its character and the main features much
better and more objectively and has to be considered during determination, and
consequently, and in the process of choice of innovative strategy for the purpose of
detailed planning of innovative transformations at the enterprise (fig. 2).
Piatnytska H. T. places emphasis on such characteristics of innovative strategy
on the basis of the following factors forming strategy [4, page 23]: formation of
innovations, the organization of innovative activity in the companies, innovative
orientation of the companies.
O. O. Lapko uses the following factors in classification of innovative strategy:
efforts of scientific researches, a type of innovations, the relations to the competition,
growth (growth rates and market share), the width of the market and the range,
integration - logistics-cooperation, technique-technology [2].
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the factors forming strategy

Complementary

Fig. 1. Interconnection of innovation Strategies [author's development]
According to the consumer needs L. Faei and R. Rendel subdivide the
following strategy of innovative development: strategy of identification and
satisfaction of the hidden needs, new answers to an old demand and strategy of full
transformation [11].
Chubai V. M. points out the following factors of strategic influence on
formation of groundbreaking strategy at the enterprise [10, page 8]: feature of
innovative process at the enterprise, ways of satisfaction of buyers needs, an
orientation of innovations implementation, geographic focus of the enterprise
activity, customization of the enterprise at the market, a desirable market position of
the enterprise, the purpose of innovations implementation, ratios of production
competitiveness and its life-cycle stage, a way of use of certain innovations by the
enterprise, a ratio of level of appeal of the market and level of the enterprise
competitiveness at this market, a ratio of growth volumes, stability and reduction in
all kinds of the enterprise activity.
A. Hrynov uses classification of innovative development strategy according to
such classification features as realization term, the enterprise life-cycle stage, the
direction of the enterprise development, a position under conditions of competitive
battle, the purpose of the enterprise activity, branch orientation [2].
Anshyn V. M. allocates two groups of the factors forming strategy: strategy of
research and development carried out by the enterprise (license strategy, strategy of
the parallel development, research leadership, advancing knowledge intensity,
followings to life cycle) and strategy of production renovation, an introduction of
products to the market, usage of technological advantages (strategy of product line,
retro innovations, preservations of technological positions, grocery imitation, process
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imitation, stage overcoming, technological coherence, a technological transfer,
market following, vertical borrowings, radical advancing, expectation of the leader)
[8].
On the basis of the conversion concept which is understood as continuous
chain of various responses to changes of environment, N. Iu. Kruhlova divides
innovative strategy according to degree of innovations radicalism which is included
by conversion: strategy of partial change of the product range, strategy of a radical
change of the range, strategy of change of technological specialization, adaptation of
activity priorities to requirements of the market according to life-cycle stages of
demand technology [5].
Shershnova Z. Ie. and Oborska S. V. identifying strategy of innovative
development with strategy of scientific and technical development, classify strategy
of research and development according to the attitude towards object of innovations,
allocating the following types of strategy: product-goods, technologies, technique,
control system, general competitive strategy [7, page 214].
Volkov O. I., Denysenko M. P. and Hrechan A. P. identifying "strategy of
innovative development" concept with "direction of innovative development"
concept, created the fullest classification of the factors forming strategy which are
considered when forming strategy of innovative development of the enterprise [3,
page 543]:
- direction of innovative development;
- scale;
- analysis horizon;
- functional activity;
- due to realization term;
- depending on area of application;
- depending on requirements of the enterprise.
Formation of innovative strategy on the basis of the analysis of the factors
forming strategy reduces process of a choice to formation of criterion function of
characteristics, each of which has the hierarchy of properties according to which the
direction of innovative development for the enterprise can at the same time absorbed,
local, quick, short-term, market et cetera. And consequently, formation of the
mechanism of strategic innovative development needs understanding of
groundbreaking strategy features, system of factors which influence it, accurate
understanding of its place and a role in the course of realization of the general
strategy for the enterprise.
The understanding of groundbreaking strategy first of all is based on strategic
approach to a vision of the future of the organization, but thus it is necessary to
consider features of innovative processes at the enterprise which in a combination
form "one of drastic remedies of achievement of the objectives of the organization in
the conditions of the high level of uncertainty". As the content of strategic
management of innovative development to some extent is unique for each enterprise
and is characterized by the specific form which is dictated by internal and
environment factors, it is impossible to speak about determination of accurate
standard innovative strategy which could be used at any enterprise, it is possible to
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speak only about a theoretical construction - model of strategic innovative
development and methods of its formation which would consider specifics of the
enterprises functioning and display internal potential.
Development of strategy of innovative development needs that its features
were considered.
First of all, process of development of strategy of innovative development is
the main target of formation of the mechanism of strategic innovative development
where innovations act both as result and as a way of achievement of strategic
objectives. Need for systematic innovations and need for strategic satellite of
innovations determine the main stages of the enterprise development, promote
balanced state of the relations between subjects of housekeeping [9], form need for
development of groundbreaking strategy of the enterprise which in turn expands a
range of the introduced innovations, causes additional changes at the enterprise which
again need revision of the directions of strategic management. Consequently, the
chain of an innovation-strategy-innovation in which structure four core phases are
allocated - the analysis, planning, realization and control under the condition of
orientation to the general strategy of business management, it allows to determine the
following directions of management of innovative development (Table 2).
Table 2
The characteristic of the directions of innovative strategy in structure of
strategic business management
Stages of strategic
management

Analysis

Planning

Realization

Control
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Activities of innovative strategy
 determination of the innovative purposes and their coordination with
common goals of the enterprise, branch, strategy of development and
purpose of the enterprise;
 assessment of possible risk;
 analysis of the external environment;
 research of the internal environment;
 analysis of innovative capacity of the enterprise and possibility of
attraction of additional resources;
 determination of priorities of perspective development of the
enterprise depending on accumulated innovative experience;
 planning of the directions of innovative development on the basis of
the created innovative purposes;
 development of optimum ways of perspective innovative
development and scope of work coordination of the enterprise different
divisions;
 providing continuity of process of innovations introduction;
 realization of stages of groundbreaking strategy according to the
created innovative purposes;
 mending of interrelation in organizational system during all life
cycle of an innovation;
 control of changes of data on internal and external environment
 control of a correcting of the enterprise innovative purposes
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Secondly, given the innovative strategy of the enterprise is as a result of
changes in environment, it should be noted that reaction of the enterprise to these
changes characterizes also the general strategic direction: or the enterprise
independently forms changes by the active influence (offensive groundbreaking
strategy), or changes happen in the form of reaction (protective/defensive
groundbreaking strategy).
Thirdly, the purpose of groundbreaking strategy comes up from the purpose of
the general strategy of the enterprise and at the same time influences its contents and
promotes its achievement, and therefore can consist in the following conditions:
effective development of new goods, services, ensuring high rates of economic
growth, anticipation of global changes in an economic situation and search of the
large-scale decisions directed on strengthening of market positions and stable
development of the organization, competitiveness increase. The general strategy of
the enterprise development forms a basis for innovative strategy, determines its
essence and activities. And consequently, its research and functioning are
continuously connected with the general directions of the organization development,
but from the side of qualitative characteristics.
Fourthly, a large number of external and internal factors influence conditions
and the content of formation of groundbreaking strategy: an authority position
concerning innovations, an innovations control system, the sphere of basic and
applied researches, an assessment of results, revelation, patents, investments, the
innovative capacity of the enterprise. Therefore, each of stages of groundbreaking
strategy can be characterized by means of existence of positive or negative influence
of the studied factors of macro – and microenvironments in relation to development
of strategy of innovative development (Table 3).
Table 3
Classification of characteristics of factors of macro – and microenvironments of
the innovative strategy system
Classification feature
In relation to system
Activity
According to the development
technique
According to the influence on
system
According to the nature of
action

Types of factors
 the internal – macro environment factors
 the external - microenvironment factors
 the active - active influence on system
 the passive - weak influence on system
 the opened – open development
 the latent - aren't shown externally, the hidden nature of
influence
 the positive - the stabilizing influence on system
 the negative - destructive influence on system
 change of communications
 change of system elements
 the mixed

Conclusion. Summarize the influence of above-mentioned factors on type of
groundbreaking strategy of the enterprise has to consist in formation of restrictions
system which correct a variety of the possible innovative purposes of the enterprise.
However formation of the mechanism of strategic innovative development needs
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research not only external and internal factors of influence on innovative activity of
the enterprise, but the analysis of structure of groundbreaking strategy which will
allow to outline system of the possible directions of innovative development of the
enterprise, to determine methods and means of a choice of innovative strategy type.
The enterprise needs to determine the factors forming strategy which manysidedness has to help to create in a complex innovative and strategic processes at the
enterprise, and their criterion function consist in fuller, more objectively assistance in
choice of that type of strategy which will provide continuous growth of the enterprise
activity, will create a firm tendency of increase of level of basic technical and
economic indicators and will give choice of innovative policy type for the purpose of
detailed planning of innovative transformations at the enterprise.
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THE MAIN TASKS OF THE REFORM OF LOCAL GOVERNMENT TO
ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Abstract. The financial capacity of the local budgets of OTG depends on the capacity of the
territorial communities, and requires their real ability to fully address local and regional issues
that are assigned to them, based on their own material and financial and resource base at the level
of state-guaranteed social standards . OTG, on the basis of local needs and the need for effective
activity, should be able to independently determine their own internal executive structures and
control their activities. Accountability and accountability of OTGs to territorial communities,
characterizes that these bodies as such, function to the fullest satisfaction of the needs of the
population of OTG, which requires the introduction of effective mechanisms for monitoring their
activities.
Key words: local self-government, local budgets of OTG, financial stability, financial
capacity.
Анотація. Фінансова спроможність місцевих бюджетів ОТГ залежить від
дієздатності територіальних громад, та вимагає досягнення їх реальної можливості, в
повному обсязі, вирішувати питання місцевого та регіонального значення, що віднесені до їх
відання, на підставі власної матеріально-фінансової та ресурсної бази на рівні
гарантованих державою соціальних стандартів. ОТГ, виходячи з місцевих потреб та
необхідності забезпечення ефективної діяльності, повинні мати можливість самостійно
визначати власні внутрішні виконавчі структури та контролювати їх діяльність.
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Підзвітність і відповідальність ОТГ перед територіальними громадами, характеризує, що
ці органи як такі, функціонують з метою найбільш повного задоволення потреб населення
ОТГ, що вимагає запровадження дієвих механізмів контролю за їх діяльністю.
Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеві бюджети ОТГ, фінансова стійкість,
фінансова спроможність.
Аннотация. Финансовая состоятельность местных бюджетов ОТГ зависит от
дееспособности территориальных общин, и требует достижения их реальной
возможности в полном объеме, решать вопросы местного и регионального значения,
отнесенных к их ведению, на основании собственной материально-финансовой и ресурсной
базы на уровне гарантированных государством социальных стандартов. ОТГ, исходя из
местных потребностей и необходимости обеспечения эффективной деятельности, должны
иметь возможность самостоятельно определять собственные внутренние исполнительные
структуры и контролировать их деятельность. Подотчетность и ответственность ОТГ
перед территориальными общинами, характеризует, что эти органы как таковые,
функционируют с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения ОТГ,
что требует введения действенных механизмов контроля за их деятельностью.
Ключевые слова: местное самоуправление, местные бюджеты ОТГ, финансовая
устойчивость, финансовая состоятельность.

Постановка проблеми. Вирішальне значення для забезпечення зміни
системи управління територіями та забезпечення фінансової стійкості місцевих
бюджетів має наявність у них економічного та фінансового потенціалу, а також
можливості використання цього потенціалу в інтересах територіальної громади
та держави. В економічній літературі в Україні це поняття не має однозначного
трактування, хоча має не тільки теоретичне а й практичне значення, оскільки в
умовах децентралізації та підвищення самостійності місцевих бюджетів
посилюється відповідальність місцевих органів влади за результати їх
фінансової діяльності. Фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ - одна з
ключових базових характеристик розвитку економіки територій, від
формування якої залежать напрямки та результативність національної
фінансової стратегії. На законодавчому рівні методики з аналізу фінансового
стану місцевих бюджетів відсутні, що зменшує зацікавленість місцевих органів
влади в його дослідженні та поліпшенні, в той же час, обумовлює необхідність
розвитку методології аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів з метою
оцінки ефективності бюджетної політики на місцевому рівні. На таку цільову
спрямованість може претендувати система комплексного аналізу фінансової
стійкості, що надає інформацію щодо ефективності місцевого управління, рівня
фінансової самостійності регіонів від державної влади та достатності коштів
для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань, оскільки стійкий
фінансовий стан місцевих бюджетів ОТГ має свідчити про здатність органів
місцевої влади задовольняти потреби населення регіону у суспільних благах.
Таким чином, для збереження фінансової стійкості місцевих бюджетів, ОТГ
повинна сформувати постійну здатність забезпечувати соціально-економічний
розвиток території та забезпечення надання суспільних послуг населенню ОТГ.
Складання таких місцевих бюджетів ОТГ як по доходах так і видатках з
визначенням усіх джерел доходів та видатків забезпечить фінансову стійкість
місцевих бюджетів та фінансування всіх заходів, передбачених в бюджеті.
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Важливе значення має також контроль за формуванням дохідної та видаткової
частин місцевого бюджету, оскільки від ступеня його наповнення залежить
стан інфраструктури, якісні показники забезпеченості населення необхідними
послугами та рівень його життя.
Результати дослідження. Не дивлячись на те, що Бюджетним кодексом
України передбачено та визначено особливості формування бюджетів цих
громад (ч.4 ст.67 Кодексу) які полягають в тому, що бюджети ОТГ також
мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом, тобто законом про
державний бюджет на будь-який плановий рік, важливо щоб обсяги
міжбюджетних трансфертів, а базова дотація, освітня субвенція, медична
субвенція, інші субвенції та дотації,були достатніми. А це значить, що
формування доходів та видатків місцевих бюджетів ОТГ має здійснюється на
підставі власних доходів, що зараховуються в доходи та витрати на утримання
суб’єктів соціально-культурного розвитку самоврядування з урахуванням
міжбюджетних трансфертів, тобто згідно діючого законодавства, закріплення
доходів та видатків у бюджетах об’єднаних територіальних громад має
здійснюватися на підставі затверджених нормативів бюджетних відрахувань.
При цьому процес реформування міжбюджетних відносин здійснюється через
правове регулювання міжбюджетних трансфертів, які забезпечують можливість
формування фінансово спроможних місцевих бюджетів, їх правові норми
визначаються БКУ.
При формуванні бюджетів ОТГ слід також враховувати, що:
1) доходи цих бюджетів визначаються згідно зі ст. 64 і ст. 691 БКУ;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються статтями 89 і 91
БКУ;
3) відносини між місцевими бюджетами ОТГ та державним бюджетом
визначаються статтями 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БКУ і саме, від розміру
цих відрахувань залежить розмір бюджету, а також стан міжбюджетних
відносин) ;
4)місцеві запозичення здійснюються відповідно до ст. 16 і ст. 74 БКУ.
Перелік доходних джерел бюджетів ОТГ визначено статтями 64
(загальний фонд), 69-1 (спеціальний фонд) та 71 (бюджет розвитку) БКУ.
Крім цього, зазначені нормативи свідчать про особливі умови
функціонування міжбюджетних відносин, що здійснюють при об’єднанні та
надають можливості формування фінансово стійких та фінансово спроможних
місцевих бюджетів ОТГ. БКУ передбачає, наприклад, що базову дотацію
отримують місцеві бюджети з рівнем надходжень податку на доходи фізичних
осіб на одного жителя нижче 0,9 середнього показника по Україні (тобто 80
відсотків складової, необхідної до рівня показника 0,9. Для бюджетів, де цей
показник вищий за 1,1 середнього в Україні, застосовується реверсна дотація
(вилучаються кошти до державного бюджету 50% перевищення індексу
податкоспроможності 1,1). У бюджетах ОТГ з показником надходження
податку на доходи фізичних осіб на одного жителя в межах від 0,9 до 1,1
вирівнювання не здійснюється (ні базової ні реверсної дотацій їм не належить).
При цьому слід також враховувати що, для розрахунку планових надходжень
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податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) на відповідний рік спершу необхідно
визначитись із плановим фондом заробітної плати робітників, службовців,
працівників усіх установ та підприємств, галузі сільського господарства,
враховуючи показники минулих років. Слід також враховувати основні
чинники зростання фонду оплати праці, зокрема підвищення мінімальної
заробітної плати, тощо, а також прогноз надходжень податку з доходів
громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність в регіоні, опираючись на
тенденцію, яка склалася в минулі періоди. Решта платежів (окрім податку на
доходи фізичних осіб) в розрахунки не вносяться і залишаються в повному
обсязі у розпорядженні місцевих органів влади.
Формуючи видаткову частину місцевих бюджетів ОТГ, слід враховувати
стан соціально-економічного розвитку регіону, вплив макроекономічних
показників розвитку регіону, прогнозів видатків на основні бюджетні програми
з урахуванням державних соціальних стандартів також чіткого розподілу
бюджетних асигнувань між ОТГ та державою.
За рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення самоврядних
повноважень, фінансуються видатки, які делегуються державою їм на
виконання повноважень, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної
сфери :освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту,
соціального захисту та соціального забезпечення (перелік видатків визначено
ст.71,89 і 91 Кодексу), а джерелом фінансування видатків є як доходи, що
закріплені БКУ за бюджетами ОТГ, так і міжбюджетні трансферти з
державного бюджету (базова дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації
та субвенції).
Наповнення доходів місцевих бюджетів фінансовим ресурсом залежить
від наповнення їх власними фінансовими ресурсами та від встановленого
нормативу обсягу фінансової забезпеченості по кожній галузі, який враховано
у розрахунку трансфертів. Водночас цей норматив залежить не лише від обсягу
наявного фінансового ресурсу, тобто власних ресурсів, а також ресурсів, які
держава планує спрямувати на утримання бюджетної сфери. При цьому,
реальна потреба у видатках на поточне утримання бюджетних установ має
враховувати реальну потребу соціально-культурних установ і мати
обов’язковий характер для виконання керівниками бюджетних установ та
органами місцевого самоврядування. Проте, звітні дані свідчать, що ОТГ не
завжди і не в повній мірі ефективно використовують бюджетні кошти. В одних
випадках ОТГ недостатньо здійснюють контроль за надходження коштів до
місцевих бюджетів, а в інших випадках, недостатньо здійснюють контроль за
цільовим та ефективним їх використанням.
Аналізуючи стан фінансової спроможності ОТГ в 2017 році, слід
відмітити, що найнижчі показники фінансової спроможності ОТГ характерні
для більшості невеликих громад. Виняток становлять окремі невеликі громади
на території яких розміщені бюджетоутворюючі підприємства та потужні
підприємства реального сектору економіки. Важливим в цьому процесі є
залежність між фінансовою спроможністю та чисельністю населення громади,
наявність такої закономірності можна пояснити тим, що у великих громадах
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більш вигідно розвивати малий та середній бізнес, оскільки там є достатній
трудовий ресурс, більш ємний місцевий ринок збуту товарів і послуг та кращі
перспективи для сталого розвитку громади. Великі громади мають більший
потенціал та більше можливостей для забезпечення належного утримання
об’єктів інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної
власності, а органи ОТГ можуть забезпечити надання якісних публічних та
комунальних послуг. Необхідно відмітити наступні критерії, які можуть
розглядатись як такі, що сприяють формуванню спроможних громад:
чисельність громади не повинна бути меншою, ніж 5-7 тис. осіб; питома вага
базової дотації – не більше 30% від суми власних доходів; витрати на
утримання управлінського апарату – не більше 20% від обсягу фінансового
ресурсу громади.
Враховуючи зазначене та з урахуванням висновків та рекомендацій
Мінрегіону України, оцінку фінансової спроможності місцевих бюджетів ОТГ
доцільно здійснювати з урахуванням таких показників: площа ОТГ км2;
чисельність населення на 01.01.2017 р.(тис. осіб); власні доходи на одного
мешканця; рівень дотаційності м/б ОТГ (питома вага базової/реверсної дотації
у доходах (%); капітальні видатки на 1 мешканця; питома вага видатків на
утримання апарату управління у власних ресурсах (без транспортів).
Оцінюючи фінансову спроможность 366 ОТГ, на підставі даних
Мінрегіону, які діяли у 2017 році за вищезазначеними показниками слід
зазначити, що найбільша площа, яку займають ОТГ в Україні, це площа
Олевської ОТГ в Житомирській області, яка складає 2235 км2 з кількістю
населення 34,0 тис. осіб. Другою, за площею в рейтингу, це Народицьке ОТГ
також Житомирської області, площа якої складає 1284,0 км2 з кількістю
населення 9,4 тис. осіб і третьою, найбільшою за площею є Сновська ОТГ
Чернігівської області з площею 1282,9 км2 з чисельністю населення 23,6 тис.
осіб. При цьому, слід зазначити, що найбільшу кількість населення об’єднує
Лиманська ОТГ Донецької області, чисельність якої склала 43,6 тис осіб,
другою стали - Дунаєвецька ОТГ Хмельницької області 37,7 тис. осіб,
Сторожинецька ОТГ Чернівецької області з кількістю населення 34,3 тис осіб,
Олевська ОТГ Житомирської області з кількістю населення 34,0 тис. осіб, а
третьою стали Волочиська ОТГ– 32,5 тис.осіб та Полонська ОТГ Хмельницької
області -32,4 тис. осіб, та Балтська ОТГ Одеської області 32,3 тис.осіб.
Оцінюючи стан формування ОТГ з урахуванням двох цих показників слід
зазначити, що
найбільш ефективне об’єднання територіальних громад
відбулося при формуванні Лиманської ОТГ Донецької області, де на 1 особу
припадає найбільше території – 0.03 км2 та Олевської ОТГ Житомирської
області з площею 0,06 км2. Однак оцінюючи реальний стан формування ОТГ
слід зазначити, що найбільш важливим в системі оцінки фінансової
спроможності ОТГ є показник нарахування власних доходів місцевого бюджету
ОТГ. і в першу чергу, доходів на 1 особу ОТГ. Цей показник за даними
Мінрегіону розраховується як відношення суми власних доходів місцевого
бюджету ОТГ на кількість осіб, що проживають на даній території, і тим самим
визначається кількість доходів на одного мешканця ОТГ. Аналіз показує, що
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найбільша кількість (суму) доходу на 1 особу припадає у Слобожанській ОТГ
Дніпропетровської області 21524 грн.; Шахівській ОТГ Донецької області 13102,6 грн. Найменша сума власних доходів припадає на 1 особу в місцевих
бюджетах Космацької ОТГ Івано-Франківської області 535,4 грн, Чудейської
ОТГ Чернівецької області 600,2 грн., Новоміської ОТГ Львівської області 670,5
грн.
Важливе місце в системі вираження фінансової спроможності місцевих
бюджетів ОТГ визначає показник рівня дотаційності цих місцевих бюджетів.
Підводячи підсумки фінансової спроможності місцевих бюджетів ОТГ слід
відмітити, що практично 90% бюджетів є дотаційними, а рівень дотаційної
складової в місцевих бюджетах 366 ОТГ в 2017 році склав від 53,1% у
Космацькій ОТГ Івано-Франківської області до 21,4% у Волоківській ОТГ
Чернівецької області. Капітальні видатки на 1 мешканця складають від 262,6
грн в Чудейській ОТГ Чернівецької області до 12661,8грн, у Решетилівський
ОТГ Полтавської області. Питома вага видатків на утримання апарату
управління складає від 5,3% в Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області
до 68,9% у Воле-Баранецькій ОТГ Львівської області.
Таким чином, з прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» стало можливим у 2015 році розпочати об’єднання
територіальних громад та здійснювати міжбюджетні трансферти між
державним бюджетом та місцевими бюджетами ОТГ, забезпечуючи їх
фінансову спроможність. В результаті виборів до місцевих рад у 2015-2017
роках в Україні діяло 366 об’єднаних територіальних громад, які здійснювали
свою діяльність і в 2017 році. В даний час за 2015-2018 роки створено 876
ОТГ.
Бюджетним кодексом України передбачено та визначено особливості
формування бюджетів цих громад (ч.4 ст.67 Кодексу). Особливості формування
бюджетів ОТГ полягають в тому, що бюджети ОТГ також мають міжбюджетні
відносини з державним бюджетом, тобто законом про державний бюджет на
будь-який плановий рік, затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів, а
базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації,
якщо є такі підстави для надання та отримання, визначені у відповідних
міжбюджетних трансфертах (статті 97, 99, 100, 102, 103-2, 103-4 і 108 БКУ).
За рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення самоврядних
повноважень, фінансуються видатки, які делегуються державою їм на
виконання повноважень, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної
сфери − освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту,
соціального захисту та соціального забезпечення (перелік видатків визначено
ст.71,89 і 91 Кодексу), а джерелом фінансування видатків є як доходи, що
закріплені БКУ за бюджетами ОТГ, так і міжбюджетні трансферти з
державного бюджету (базова дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації
та субвенції).
При цьому, слід враховувати, що важливе значення для ефективного
формування доходів місцевих бюджетів ОТГ, займає врахування в повному
обсязі нормативів БКУ щодо відрахувань доходів до місцевих бюджетів ОТГ.
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Зазначені нормативи свідчать про особливі умови функціонування
міжбюджетних відносин, що здійснюють об’єднання та надають можливості
формування фінансово стійких та фінансово спроможних місцевих бюджетів
ОТГ.
По трансферах загального фонду в 2017 р. недовикористано 406,0 млн.
грн. в т.ч. по освітній субвенції 900,7млн грн., субвенції на різницю в тарифах
896,8 млн. грн., субвенції Донецькій обл. на погашення заборгованості за
електроенергію 920, 8 млн. грн. По субвенціях соціального значення 1242 млн.
грн., в т.ч. на допомогу сім’ям з дітьми 1092 млн. гривень.
На всіх етапах бюджетного процесу має здійснюватися контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності
управління бюджетними коштами. Така діяльність забезпечує своєчасне і повне
надходження доходів, цільове та ефективне використання виділених
асигнувань. У бюджетному процесі при формуванні місцевих бюджетів ОТГ на
всіх його стадіях, мають бути задіяні учасники бюджетного процесу, а саме
органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями,
тобто правами та обов’язками з управління бюджетними коштами, а також
громадськістю. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. як
правило регулюються Конституцією України, Бюджетним кодексом України та
іншими нормативно-правовими актами. При цьому слід враховувати, що
складання місцевих бюджетів ОТГ повинно забезпечуватись паралельно із
складанням Держаного бюджету з урахуванням показників соціальноекономічного розвитку та основних показників розвитку територій ОТГ.
Основним і важливим в бюджетному процесі залишається безпосередня
участь місцевих бюджетів ОТГ всіх рівнів на всіх етапах розробки проекту
бюджету. При цьому слід зрозуміти, що підготовка пропозицій по складанню
місцевих бюджетів ОТГ повинна здійснюватись з урахуванням повноважень,
які передаються на місцеві органи влади, заходів по децентралізації, а також
функцій, які делеговані об’єднаним територіальним громадам спільно з
міністерствами та відомствами по виконанню державних програм. При цьому
враховуються перспективи економічного зростання, рівень споживчих цін та
цін виробників. дотримання фінансових норм і нормативів. Також
вишукуються можливості розширення доходної бази бюджетних установ та
місцевих бюджетів, забезпечення ефективнішого витрачання державних
коштів. До основного напряму здійснення аналізу бюджетних коштів належить
аналіз їх на предмет ефективності використання бюджетних коштів і
пріоритетності вкладання. До проекту бюджету ОТГ мають додаватися
аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних
взаємовідносин, а саме: детальні розрахунки прогнозного загального обсягу
доходів та видатків. що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами ОТГ, за
видами доходів та за функціями урахуванням соціальних стандартів. Отже, слід
враховувати, що діюча бюджетна реформа передбачає ряд новацій, і в першу
чергу, у формуванні місцевих бюджетів, які цілком і повністю можуть надати
реальні фінансові важелі для ефективного формування та виконання місцевих
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бюджетів. В той же час, особливістю бюджетної реформи є також процес
передачі повноважень і відповідних фінансових ресурсів. Важливим в цьому
процесі є визначення складу додаткових місцевих податків та можливості
запровадження їх місцевими органами влади, а також інших фінансових
ресурсів.
Фінансова стійкість розглядається як здатність протистояти зовнішньому
і внутрішньому впливу та забезпечувати розвиток у довготривалій перспективі.
Деякі автори підходять до визначення фінансової стійкості регіону, базуючись
на трактуванні фінансової стійкості бюджету, яка має бути скоригована згідно
зі специфікою формування бюджетного плану. І. Камінська розглядає
фінансову стійкість місцевих бюджетів поряд зі стійкістю суб’єктів
господарювання, кредитно-банківських установ, позабюджетних фондів,
населення та інвестиційною стійкістю як невід’ємну складову фінансової
стійкості регіону. Найбільш відомими в Україні є наукові дослідження
російського науковця Г. Поляка та українських науковців Л.Фещенко, О.
Снісаренко, А. Гавриленко, О. Гребенікової, І. Камінської, Л. Лисяк, Н.
Велентечик, Л. Кострико та ін. Запропоновані ними наукові висновки та
пропозиції відповідали тим законодавчим нормам, які діяли на той чи інший
час.
Враховуючи специфіку діючого українського законодавства та
особливості формування місцевих бюджетів ОТГ, мною було запропоновано
новий підхід до визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів ОТГ.
Оцінюючи стан формування доходів місцевих бюджетів ОТГ слід
відмітити, що їх результати залежать від соціально-економічного розвитку
регіонів. Аналіз виконання основних показників, надаючи відповідні
результати їх фінансового забезпечення, соціально-економічного розвитку
регіонів в 2016-2017 роках, свідчить про позитивні тенденції, що надає
впевненості в правильності та ефективності здійснення економічних реформ в
регіонах, а показники виконання місцевих бюджетів засвідчують наявність
достатніх фінансових ресурсів на поглиблення реформ.
Отже, система державного управління та розвитку місцевого
самоврядування в Україні має бути чітко пов’язана з державною фінансовою та
економічною політикою і розглядатись комплексно з чітко визначеними
заходами, інструментами та функціональними можливостями та її складовими
(фіскальна, монетарна, бюджетна політика), з механізмами економічного
зростання, а простіше з економічним розвитком країни та територій. Для
чіткого й оптимального розмежування повноважень між державними органами
та ОТГ,необхідно дотримуватися таких принципів:
- ОТГ також повинні впливати на розмір податкових і неподаткових
надходжень, які формуються на відповідній території і сплачуються жителями і
суб’єктами
господарської
діяльності.
У
жителів
адміністративнотериторіальних одиниць у такому разі виникають стимули платити вищі
податки для отримання якісніших суспільних послуг (принцип територіальної
прив’язки податків);
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- мати можливість зниження витрат надання деяких бюджетних благ за
рахунок збільшення обсягів їх надання (принцип економії від масштабу);
- забезпечити надання бюджетних послуг, їх функціонування в повному
об’ємі з максимальним наближенням їх до споживачів бюджетних послуг
(принцип субсидіарності).
А для забезпечення надання кожного виду бюджетних послуг, що
надаються ОТГ, законодавство повинно чітко визначати:
- який рівень влади здійснює нормативно-правове регулювання і визначає
стандарти надання тих або інших бюджетних послуг;
- який рівень влади здійснює фінансування тих або інших бюджетних
послуг;
- який рівень влади організовує надання населенню тих або інших
бюджетних послуг.
Ефективне складання місцевого бюджету ОТГ, є надважливим завданням
для місцевих органів влади, оскільки від ступеня правильності формування
місцевих бюджетів залежить чітке наповнення їх фінансовими ресурсами та
надання можливості забезпечення ефективного розвитку регіону, його
інфраструктури, здатність місцевої влади забезпечити надання населенню
різного роду необхідних послуг, покращити при цьому рівень життя населення
регіону, забезпечивши при цьому фінансову стійкість місцевих бюджетів.
Цей процес повинен тривати протягом трьох років, а саме: складання
проекту бюджету, його розгляд і затвердження відбуваються у рік, що передує
плановому. При цьому повинно забезпечуватись також складання планів
соціально-економічного розвитку територій, а також проектів бюджетів не
менш ніж на три наступні роки, що забезпечить передбачуваність
функціонування розвитку території.
Фінансову стійкість місцевих бюджетів ОТГ можна визначати, як такий
стан доходів та видатків бюджету, який надає можливість місцевим органам
влади забезпечити виконання своїх зобов’язань по ефективному розвитку
територій та надання населенню всіх суспільних благ, що гарантуються
Конституцією України.
Фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ характеризується наявними
фінансовими ресурсами та відображає спроможність місцевих органів влади
виконати покладені на них завдання відповідно до діючого законодавства, а
саме: власні та делеговані повноваження, тобто реальну(абсолютну) фінансову
забезпеченість ОТГ можна трактувати як збалансованість між її потребами та
його можливостями. За таким підходом фінансова стійкість місцевих бюджетів
ОТГ, може перебувати у трьох положеннях: абсолютно стійка, умовно
фінансово стійка та нестійка.
Враховуючи вищезазначені механізми, на мій погляд, оцінку абсолютної
фінансової стійкості місцевих бюджетів ОТГ, слід розглядати як суму всіх
податкових доходів, які отримані від діяльності суб’єктів господарювання, які
розміщені на території ОТГ та всіх видів суспільних послуг, які повинні бути
надані населенню, а також витрат на утримання соціально-культурних закладів,
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фінансування підприємств, організацій, установ по забезпеченню соціальноекономічного розвитку ОТГ. може бути виражена за формулою:
Фс --- Бн = > Бв
(1)
Фс - фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ;
Бн - бюджетні надходження (доходи місцевих бюджетів), отримані на
території ОТГ;
Бв – бюджетні витрати, здійснені на території ОТГ.
Для цих цілей вся сума податків і зборів з усіх видів діяльності незалежно
від підпорядкування суб’єктів підприємницької діяльності, які потенційно
збираються на території ОТГ, мають бути спрямовані до доходів місцевих
бюджетів ОТГ з 100% зарахуванням їх в доходну частину місцевого бюджету
ОТГ, а всі витрати, які здійснюються на території ОТГ, мають бути визначені у
витратах місцевих бюджетів, які має нести територіальна громада, включаючи
витрати на реформування системи охорони здоров’я, освіту, культуру,
забезпечення розвитку місцевого господарства, соціального захисту та
соціального забезпечення населення.
При здійсненні розрахунків умовної фінансової стійкості місцевих
бюджетів до складу доходів відносяться всі види доходів місцевих бюджетів
ОТГ зі 100% їх зарахуванням до доходів місцевих бюджетів , включаючи всі
доходи , що передбачені при формуванні Спеціального фонду та бюджету
розвитку ,включаючи освітню та медичну субвенції. Введення поняття умовно
фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ, пов’язано з питанням децентралізації
та забезпечення ефективного розвитку місцевого самоврядування, який
визначає, що за рахунок коштів ОТГ фінансуються видатки на виконання
функцій, які делегує їм держава, а саме: видатки на реформування освіти,
охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури та мистецтва,
соціального захисту та соціального забезпечення. Таким чином, умовно
фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ має розраховуватись за формулою:
Фу.с. →( Дв + Дз) = > (Втв +Втд)
(2)
Дв – доходи власні;
Дз – доходи закріплені, включаючи освітню та медичну субвенції та
базову дотацію;
Втв – витрати на виконання власних повноважень;
Втд – витрати на виконання делегованих повноважень.
Отже, умовно фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ вважається
таким, якщо сума власних та закріплених доходів дорівнює або більше витрат
на виконання власних та делегованих повноважень.
Якщо власні та закріплені доходи менше витрат на виконання власних та
делегованих повноважень ОТГ, то цей бюджет фінансово нестійкий, при цьому,
для остаточного вирішення потрібно враховувати показники: доходи місцевих
бюджетів на 1 особу, витрати, які необхідно здійснювати в бюджеті ОТГ також
на 1 особу, характеристику загальної площі ОТГ, чисельність населення ОТГ,
рівень потенційності бюджету (питома вага базової та реверсної дотації у
доходах бюджетів), капітальні видатки на 1 мешканця, питома вага видатків на
утримання апарату управління у власних ресурсах( без трансфертів).
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Суть даного підходу полягає в тому, що фінансово нестійкий місцевий
бюджет ОТГ визначається за формулою:
Фн → (Дв+Дз) < (Втв + Втд)
(3)
Таким чином, фінансова стійкість досягається при визначенні достатності
податкових надходжень для забезпечення фінансування виробництв, що
функціонують на території ОТГ, соціально-культурних видатків (освіти,
культури, медицини, спорту), соціального захисту та забезпечення надання
населенню ОТГ інших суспільних благ. Вищезазначене дозволяє зробити
висновок, що фінансова стійкість місцевих бюджетів має забезпечувати
ефективний розвиток економіки ОТГ та сприяти економічному зростанню. При
цьому слід враховувати, що досягнення цієї мети забезпечується за умови
здійснення ефективної податкової та бюджетної політики при формуванні та
виконанні місцевих бюджетів ОТГ.
Таким чином, розглядаючи зазначені показники, приходимо до висновку,
що важливе місце в забезпеченні ефективної діяльності місцевих
територіальних громад відводиться питанням формування місцевих бюджетів
та забезпечення виконання ними всіх завдань по ефективному розвитку ОТГ. В
науковій літературі на даний час не надається нових підходів фінансової
стійкості місцевих бюджетів ОТГ, особливо в період децентралізації.
Механізми формування доходів місцевих бюджетів мають бути
направлені на зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів, а місцеві
фінансові ресурси назавжди мають бути пов’язані з надходженням до місцевих
бюджетів При цьому, доходи місцевих бюджетів повинні бути стабільною
основою фінансової бази органів ОТГ і мають бути такими, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, а власні доходи місцевих
бюджетів повинні бути територіально локалізовані, і безпосередньо залежати
від діяльності ОТГ і спрямовуватися на фінансування заходів, пов’язаних з
розвитком місцевого самоврядування, а надходження щодо розвитку місцевих
бюджетів, мають включати також такі фінансові ресурси:
- кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в
тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення;
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради ОТГ;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним
кодексом та іншими законами України;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів,з
обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків. що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним
бюджетом та місцевими бюджетами за видами доходів та за функціями.
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З метою зміцнення фінансової бази
місцевих бюджетів ОТГ, в
довгостроковій перспективі, доходи місцевих бюджетів, так і доходи отримані з
державного бюджету необхідно поділяти за такими групами: податкові,
неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та міжбюджетні
трансферти.
В зв’язку з чим, дохідну базу місцевих бюджетів необхідно розподілити:
відповідно до соціально-економічного характеру; відповідно до джерел
утворення та форм використання коштів; за методами вилучення коштів.
За соціально-економічним характером доходи місцевих бюджетів повинні
поділятися на такі групи:
доходи від підприємств та організацій, що перебувають у державній
власності для підприємств, що розміщені на території громад;
доходи від підприємств та організацій, що перебувають у
приватній власності і розміщені на території громад;
доходи від підприємств та організацій, що перебувають у
комунальній власності;
кошти, що надходять від населення;
доходи від надання послуг органами місцевого самоврядування
(прибирання території, вивезення сміття, паркування автотранспорту тощо);
доходи від комунального майна (орендна плата, надання права на
полювання, рибальство, плата за торгові місця на ринках, частина прибутку
комунальних підприємств, кошти від приватизації комунального майна).
Для цього потрібно проводити:
- детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості за функціями та видами місцевих бюджетів;
- детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнта
вирівнювання;
- розрахунки обсягів субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам за видами пільг і допомоги та детальними фінансовими й
кількісними показниками.
Обсяги дотації вирівнювання та коштів, що передаються з державного
бюджету,мають визначатися за Формулою розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним і місцевими бюджетами з урахуванням зменшення
ротаційності місцевих бюджетів ОТГ. При цьому, при формуванні
міжбюджетних трансфертів потрібно чітко обґрунтовувати заходи, на які
планується використання фінансових ресурсів. Особливістю формування
доходів місцевих бюджетів ОТГ мають полягати у забезпеченні чіткого
розмежування повноважень між центральними та місцевими органами влади,
оскільки через механізми міжбюджетних відносин забезпечується фінансова
стабільність місцевих бюджетів ОТГ, яка надає можливість здійснювати
ефективний розвиток регіонів.
У дохідній частині місцевого бюджету окремо мають виділятися доходи,
необхідні для забезпечення виконання власних повноважень, і доходи,
необхідні для реалізації делегованих законом повноважень органів виконавчої
влади.
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Основними способами залучення грошових коштів до дохідної частини
місцевих бюджетів є: пряме вилучення доходів з комунального сектора;
отримання доходів від комунального експлуатації майна та надання власних
послуг; перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою
податків; залучення муніципальних позик та джерел фінансування.
Важливим дохідним джерелом місцевих бюджетів мають бути кошти,що
передаються до них з Державного бюджету, які в бюджетній практиці
називаються бюджетними трансфертами, в зв’язку з чим розподіл податкових
надходжень в бюджети місцеві ОТГ та державний бюджети, потрібно
проводити з урахуванням бюджетних витрат, а це значить повинна діяти схема
вирівнювання економік регіонів з урахуванням державної доцільності, а також
необхідності розвитку регіонів територіальними громадами. Крім цього,
повинні бути встановлені регулятори, які забезпечують ефективне здійснення
міжбюджетних трансфертів, які стимулюють розвиток регіональної економіки
та стимулюють надходження до місцевого бюджету. Таким регулятором може
виступати співвідношення бюджетних витрат в регіонах до валового
регіонального продукту. На мій погляд, тобто це співвідношення між
державними витратами та ВВП, повинно притримуватись на рівні 35-45%. При
цьому всі міжбюджетні відносини пов’язані з передачею функцій управління
або їх делегування та фінансового забезпечення повинні витримуватись, а ж до
повного забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
Основою місцевого самоврядування є земля, природні ресурси,
нерухомість, тому необхідно щоб всі види податків, що сплачують суб'єкти, які
здійснюють господарську діяльність використовуючи ці ресурси, спрямовувати
до місцевих бюджетів, так як забезпечуються вони власністю певної
територіальної громади. Це особливо відчувається у тих населених пунктах, на
територіях яких видобувається нафта, газ та інші природні ресурси.
З цією метою, пропонується для ОТГ:
- зменшити кількість місцевих податків і зборів;
- вдосконалити принципи адміністрування тих місцевих податків і зборів,
що залишаться;
- доповнити перелік місцевих податків і зборів новими, зокрема,
податком на будівлі та споруди, місцевими акцизами, місцевим податком з
доходів фізичних осіб, податком з платних розважальних заходів тощо;
- посилити відповідальність ОТГ за своєчасні і в повному об’ємі збір коштів
до місцевих бюджетів;
- зобов’язати ОТГ встановити контроль за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів;
- встановити нормативи витрат на утримання апарату ОТГ;
- встановити кримінальну відповідальність посадових осіб ОТГ за
нецільове та неефективне та не в повному об’ємі, використання бюджетних
ресурсів ОТГ.
Необхідно
розробити
механізм
списання
заборгованості
за
середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014
роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.
Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

75

Законодавчо унормувати питання зарахування, починаючи з 1 січня 2019
року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до
бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних
копалин.
Формування фінансово спроможних місцевих бюджетів забезпечує
можливість доступу населення до соціальних послуг, які надаються (громадою)
ОТГ через школи, дитячі садки, ФАПи, клуби і т.д. Але найбільш важливим в
системі оцінки фінансової спроможності ОТГ є показники надходження
власних доходів місцевого бюджету ОТГ і, в першу чергу, доходів на 1 особу
ОТГ та витрати на утримання апарату управління та утримання соціальнокультурних установ.
Висновки. Практичне втілення бюджетної децентралізації, як показує
досвід розвинутих країн означає, що органи місцевого самоврядування
набуваючи більше прав у формуванні місцевих бюджетів, набувають більше
відповідальності при розпоряджанні ними та використанні. Важливим з позиції
забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів є приведення структури
доходів та видатків місцевих бюджетів у контексті виконання ними
делегованих та власних повноважень ОТГ. Особливим надбанням бюджетної
децентралізації стало впорядкування міжбюджетних відносин і вдосконалення
порядку надання трансфертів з державного бюджету бюджетам місцевих ОТГ
на основі використання державних стандартів, нормативів та процедур, що
сприяє більш повній реалізації принципу справедливості та гласності у
формуванні та розподілі бюджетних ресурсів.
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Abstract. The article considers and systematizes the views of scholars on the interpretation
of the definition of "tourist service" and analyzes the scientific approaches to understanding this
concept. The general classification of tourist services is carried out, the existing theoretical and
methodological approaches in the study of tourist services and their role in the development of the
region are systematized and supplemented. The conditions for the formation and functioning of
tourist services in the region are identified and their significance in ensuring the development of the
tourist sphere is disclosed. Critical analysis and generalization of current methodical approaches
to the classification and typology of tourist services are carried out.
Keywords: tourist service, tourist product, region, territory potential, tourist flows, natural
and recreational resources.
Анотація. В статті розглянуто та систематизовано погляди науковців щодо
трактування дефініції «туристична послуга» та проаналізовано наукові підходи до
розуміння даного поняття. Здійснено
загальну класифікацію туристичних послуг,
систематизовано та доповнено чинні теоретико-методологічні підходи в дослідженні
туристичних послуг та їх ролі в розвиткові регіоні. Виокремлено умови формування та
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функціонування туристичних послуг в регіоні і розкрито їх значення у забезпеченні розвитку
туристичної сфери. Здійснено критичний аналіз та узагальнення чинних методичних
підходів до класифікації й типологізації туристичних послуг.
Ключові слова: туристична послуга, туристичний продукт, регіон, потенціал
території, туристичні потоки, природно-рекреаційні ресурси.
Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы взгляды ученых
относительно трактовки дефиниции «туристическая услуга» и проанализированы научные
подходы к пониманию данного понятия. Осуществлен общую классификацию
туристических услуг, систематизированы и дополнены действующие теоретикометодологические подходы в исследовании туристических услуг и их роли в развитии
регионе. Выделены условия формирования и функционирования туристических услуг в
регионе и раскрыто их значение в обеспечении развития туристической сферы.
Осуществлен критический анализ и обобщение действующих методических подходов к
классификации и типологизации туристических услуг.
Ключевые слова: туристическая услуга, туристический продукт, регион, потенциал
территории, туристические потоки, естественно-рекреационные ресурсы.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення туризм відіграє пріоритетну
роль в соціально-економічному розвитку регіону, оскільки за рахунок
ефективного функціонування елементів туристичної сфери відбувається
залучення інвестицій у формування сучасної інфраструктури, ощадливе та
ефективне використання природно-рекреаційних та історико-культурних
ресурсів регіону, збільшення грошових надходжень в бюджет від туристичних
потоків, покращення рівня і якості життя населення за рахунок створення нових
робочих місць тощо. Перспективним напрямом ефективного управління
регіональною туристичною системою є створення туристичних послуг, що
зумовлює особливу актуальність розроблення науково обґрунтованих
рекомендацій щодо їх розвитку на регіональному рівні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування й розвиток
ринку послуг у світовій економіці знайшли відображення в працях таких
закордонних економістів, як Дж. Белл, К. Кларк, Ф. Котлер. Проблемам
забезпечення розвитку туристичної діяльності в Україні присвячені роботи
О.О. Любіцевої, А.Д. Чудновського, Л.П. Дядечко, В.К. Федорченко.
Аналізуючи праці цих та інших українських і зарубіжних вчених, можливо
зробити висновок щодо неоднозначного трактування поняття «туристична
послуга» , тому питання створення та функціонування послуг зумовлює
особливу актуальність розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо
їх розвитку на регіональному рівні.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Проаналізувати різні точки зору науковців щодо сутності дефініції «туристична
послуга» і сформувати свій підхід та обґрунтувати пропозиції щодо
вдосконалення класифікаційних ознак туристичних послуг і їх об’єднання.
Метою дослідження є вивчення та оцінка наукових поглядів щодо
формування і функціонування туристичних послуг як дієвого напряму
ефективного розвитку туризму на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На основі здійсненного
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моніторингу та узагальнення сучасної термінології теорії туризму та чинних
засад до трактування сутності та змісту поняття «туристична послуга»,
обумовлено авторське тлумачення даної категорії, згідно з яким туристична
послуга – це об’єкт економічних та суспільних відносин, необхідність у якому
виникає під час туристичної поїздки/подорожі та при підготовці до неї і
дозволяє якісно та в повній мірі задовольнити специфічні та інші супутні
потреби споживча суб’єктами ринку туристичних послуг. При цьому, варто
зауважити, що туристична послуга (розміщення, харчування, транспортування,
екскурсії, побутові послуги, культурно-розважальні заходи тощо) як окремий
елемент здатна задовольнити під час подорожі одночасно тільки одну
конкретну потребу туриста, а не комплекс його вимог, як це притаманно
туристичному продукту, що являє собою комплекс туристичних послуг.
Таблиця 1
Специфічні ознаки та особливості розмежування понять
«туристична послуга» та «туристичний продукт»
Особливість прояву відповідно досліджуваної дефініції
Туристична послуга
Туристичний продукт
Переважно нематеріальна
форма безпосереднього
Товарна форма
Товар
використання, реалізації
споживчих якостей
Перетворення природноКомбінування туристичних
Процес створення
рекреаційного ресурсу на
послуг та товарів
туристичну послугу
Здобувається будь-де, але
Купується і споживається
Місце придбання та
споживається переважно на
переважно на місці її
споживання
місці виробництва туристичних
здійснення (продукування)
послуг та товарів
Виробництво та реалізація
Ліцензоване право
здійснюється комплексно
туристичного оператора на
Суб’єкти виробництва
різними суб’єктами
виробництво комплексного
туристичної сфери
туристичного продукту
Реалізація здійснюється, як
Реалізація здійснюється як
Суб’єкти реалізації
виробниками так і
туристичними операторами так
туристичними агентами
і туристичними агентами
Переважно результат
Результат виробничої
Належність кінцевого
виробничої діяльності
діяльності багатьох суб’єктів
продукту/послуги
одного туристичного суб’єкта підприємництва туристичної
господарювання
сфери
Характер задоволенням Задоволення однієї конкретної Задоволення комплексу потреб
потреб споживача
потреби туриста
туриста
Джерело: розроблено автором.
Специфічна ознака
(критерій)

В результаті поглибленого дослідження сутності дефініцій туристичної
послуги та туристичного продукту, з метою визначення їх характерних
відмінностей через узагальнення наукових підходів та практичного досвіду
туристичних суб’єктів сформовано комплекс специфічних ознак та
особливостей, що це обумовлює (табл. 1.)
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Відповідно Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності до
характерних туристських товарів та послуг належать [1, 2]:
1. Послуги з тимчасового розміщення туристів (готелі, мотелі, пансіонати
та ін. засоби розміщення, зокрема орендовані).
2. Громадське харчування та продаж напоїв.
3. Послуги пасажирського транспорту щодо переміщення туристів
(послуги залізничного транспорту, автомобільного та іншого сухопутного
транспорту, водного транспорту, повітряного транспорту, допоміжної
пасажирської транспортної служби, оренда пасажирських транспортних
засобів, технічне обслуговування та ремонт пасажирських транспортних
засобів).
4. Збутові послуги туристичних агентів, туроператорів, туристських гідів
(розробка маршрутів подорожей, бронювання місць на транспорті і в готелях,
надання інформації про туристичні ресурси регіонів тощо).
5. Послуги у сфері культури (сценічне мистецтво, послуги музеїв, огляд
пам’яток історії та культури, відвідування фестивалів та інші культурні заходи).
6. Рекреація та інші види дозвілля, зокрема задоволення ділових та
наукових інтересів (спорт та інші види спортивного дозвілля, санаторнокурортні послуги, участь у конгресах, конференціях, семінарах, виставках).
7. Інші туристські послуги (послуги контрольно-адміністративних
органів, служб охорони природи, історичної та культурної спадщини,
інформаційних служб, ЗМІ, фінансові та страхові послуги, інші види оренди,
інші послуги туристам).
При цьому, характерними для туризму продуктами є продукти,
що відповідають одному або наступним критеріям згідно IRTS 2008 [3, с. 51]:
 туристські витрати на продукт повинні складати значну частку
загальних
туристських витрат;
 туристські витрати на продукт повинні складати значну частку
пропозиції даного продукту в економіці (критерій частки у пропозиції), яка в
значущих обсягах припиниться під час сезонної відсутності туристів.
Поєднання методичних принципів IRTS 2008 та TSA: RMF 2008 [4]
обумовило диференціацію характерних для туризму споживчих продуктів і
галузей (видів діяльності) та їх групування за 12 категоріями. При цьому
реалізація зазначених для туризму споживчих продуктів і видів діяльності
породжує здійснення низки послуг, зокрема: з розміщення відвідувачів,
громадського харчування, залізничного, дорожнього, водного та повітряного
пасажирського транспорту, прокату засобів транспорту, діяльності туристичних
агентств та інших організацій, послуг у сфері культури, спорту та дозвілля,
роздрібна торгівля обумовленими для країни туристичними продуктами та
послугами тощо.
Незважаючи на наявність диференційованих міжнародних та
національних класифікацій характерних та супутніх туристичних послуг,
науковцями здійснюється обґрунтування теоретичних та практичних засад
розвитку туристичної сфери через дослідження цієї проблематики з метою
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удосконалення поділу туристичних послуг з використанням для цього
різноманітних ознак та специфічних особливостей.

Класифікація туристичних послуг
За інтенсивністю попиту
Специфічні

Неспецифічні

За метою виробництва
Супутні

Характерні

За характером впровадження
послуги
Консервативні

Інноваційні

За залученням до створення
продукту/послуги
Обов’язкові

Необов’язкові

За економічною основою
Платні

Безкоштовні

За видом туристичного
ринку
Національні

Зарубіжні

Міжнародні
За характером споживання
Масові

Колективні

Індивідуальні
За частотою попиту
Повсякденні

Періодичні

Епізодичні

За терміном споживання
Сезонні

Цілорічні

За місцем придбання та
споживання
Мобільні

Стаціонарні

За характером праці
Матеріальні

Нематеріальні

За джерелом фінансування
Соціальні

Комерційні

За тривалістю
Довгострокові

Короткострокові

За споживчим попитом
Стандартні

Асортиментні

Унікальні
За географічною ознакою
Національні

Регіональні

Місцеві
За місцем споживання
Місцеві постійного
споживання

Місцеві тимчасового
перебування

Транзитні

Рис. 1. Загальна класифікація туристичних послуг
Джерело: авторська розробка
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З огляду на це, М.М. Гудима вважає, що туристичні послуги доцільно
розрізняти за роллю в структурі туристського споживання та виокремлювати на
цій підставі такі їхні види, зокрема: основні (цільові) послуги – готельні послуги,
послуги харчування та транспортування; додаткові – послуги, що охоплюють
екскурсійну діяльність, медичні, спортивні послуги, послуги зв’язку, прокату,
страхування та отримуються за додаткову плату [5, c. 129-130].
Зважаючи на характер участі суб'єктів господарювання у секторах
(галузях) виробництва, Т.О. Скрипко та О.О. Ланда на цій підставі пропонують
наступний поділ послуг для галузей: первинного циклу – включають послуги з
перевезення, розміщення та споживання; вторинного циклу – посередники між
виробниками послуг і споживачами – туристичні агенції та оператори;
третинного циклу – надають послуги, необхідні для функціонування перших
двох секторів: страхові компанії, банки, спортивно-оздоровчі та медичні
установи, екскурсійні бюро та побутові послуги; четвертого циклу –
підприємства, що надають довідково-інформаційні послуги тощо [6, c. 291].
Критичний аналіз та узагальнення чинних методичних підходів до
класифікації й типологізації туристичних послуг [7; 5; 8; 9; 10], дослідження
практичного досвіду їх надання обумовлює формування їх розширеної
диференціації (рис. 1.), з урахуванням для групування таких ознак як:
інтенсивність та характер попиту, характером та терміном туристського
споживання, впровадження нововведень, залученням до створення
туристичного продукту/послуги, економічна основа, джерело фінансування,
географічні ознаки, вид туристичних ринків, тривалість, місце придбання та
споживання, метою виробництва та характером прояву тощо.
До розширення критеріального переліку вдається Н.В. Козубова,
здійснюючи класифікацію туристичних послуг за такими ознаками, як: вплив
на пропозицію (характерні та супутні), структура споживання (основні та
додаткові), економічна основа (платні та безкоштовні), вплив на конкурентоспроможність продуцента (інноваційні та традиційні), результат (матеріальні та
нематеріальні), тривалість споживання (коротко-, середньо- та довготривалі),
наявність взаємозв’язку (взаємопов’язані, невзаємопов’язані), сутність туризму
(обов’язкові, необов’язкові) тощо [8, c. 139].
Характер створення, надання та споживання туристичних послуг
породжує їх специфічні ознаки та особливості, які ґрунтовно досліджені як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями [9; 10; 11; 12; 13; 14, 15, 16].
Систематизація та доповнення чинних теоретико-методологічних підходів
дозволяє сформувати змістовний перелік цих ознак та особливостей, складовою
компонентною якого виступає:
– нерозривність виробництва і споживання - споживання туристичної
послуги в більшості випадків здійснюється безпосередньо на місці її
виробництва;
– непридатність до збереження - у разі відсутності попиту на туристичні
послуги вони не придатні для зберігання й продажу в майбутньому;
– неможливість попередньої діагностики - неможливість оцінити якість
туристичної послуги до її купівлі та споживання;
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– сезонність коливання попиту - суттєва різниця попиту на туристичні
послуги в пік сезону та міжсезоння (за порами року тощо);
– еластичність попиту на туристичні послуги по відношенню до рівня
доходів населення. Підвищення туристичного попиту є індикатором соціальноекономічного розвитку держави/регіону та зростанням платоспроможності
населення;
– значна статичність – невід’ємність споживання послуги з місцем її
надання;
– якісна залежність туристичних послуг від природно-кліматичних та
погодних умов, які обумовлюють стан природно-рекреаційних ресурсів та
визначають вплив на їхнє перетворення у послуги;
– територіальна роз’єднаність споживача та виробника туристичної
послуги - місце знаходження споживача, дистриб’ютора та продуцента послуг у
більшості випадків є територіально диференційованим;
– невідчутність туристичної послуги – обумовлюється непрямою
оцінкою туристом споживчих властивостей послуг, суб’єктивним характером
сприйняття корисного ефекту туристичного сервісу, а тому залежністю попиту
на турпослуги від суспільної думки, ділової репутації, позитивного бренду,
реклами туристичного підприємства, яке її надає;
– мінливість якості обслуговування характеризується значною
залежністю якості туристичної послуги від того хто, коли і де її надає;
– унікальність властивостей кожної туристичної послуги, як прояву
неповторності туристично-рекреаційних ресурсів різних дестинацій;
– неможливість порівняння пропозиції різних підприємств, оскільки
послуги не існує до її надання;
– мобільність передбачає обов’язкове переміщення споживача до місця
обслуговування;
– ритмічність вказує на те, що механізм регулювання попиту та
пропозиції в даному випадку ґрунтується на постійній мінливості попиту
(залежно від циклу життєдіяльності людини, співвідношення об’єктивних та
суб’єктивних внутрішніх та зовнішніх чинників тощо) та відносній стабільності
пропозиції (вузька спеціалізація більшості підприємств);
– відсутність права власності – на відміну від товару, туристична послуга
не може бути об’єктом власності внаслідок того, що вона не має матеріальної
форми та інших характерних ознак і властивостей;
– складність нормування – має дуже суб’єктивний характер і залежить
від рівня дисципліни, прагнення й бажання учасників соціальних відносин
відповідати вимогам суспільства та ринку [17, 18].
– мультиплікаційний ефект від споживання туристичної послуги на
супутні туристичні товари та послуги;
– наявність емерджентності та синергії, які найсуттєвішим чином
проявляються при комбінування туристичних послуг тощо.
Висновки. Критичний аналіз, систематизація та удосконалення сутніснокатегоріального змісту поняття «туристична послуга», як економічної категорії
та об’єкту ринкових відносин, дозволив створити теоретико-методологічних
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базис розбудови понятійно-категоріального апарату ринку туристичних послуг,
який, у свою чергу, обумовлює теоретичне підґрунтя розробки та реалізації
концепцій, стратегій та інструментарію розвитку туристичної сфери.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Abstract. The existing forms of non-financial reporting do not allow to assess the amount
of company expenses for social programs. The solution to the issue of the further introduction of
the social responsibility into the corporate management requires creation of the methodological
base of management of the specified aspects of activities, as well as favourable conditions of
interaction of all the stakeholders. For this purpose it is necessary to create relevant
methodological prerequisites for improvement of management tools of social activity and social
expenses of the machine-building enterprise with the aim of their development as the sociallyoriented systems.
Key words: corporate social responsibility, indexes, non-financial reporting

Problem statement in general. The traditional management, in which the
hierarchical-bureaucratic system of values was dominating, the core of the
organizational culture of which are values such as productivity, result-oriented
performance, and economic growth, is gradually giving way to a new vision of the
organizational values of the enterprise, in which social responsibility that is based on
confidence in the fact that there is a certain value foundation or value core in the
organizational structure that performs the cultural-unifying (integrative) mission and
manifests itself in the corporate culture, takes the important place. New concepts
began to appear in the theory of management of developed countries, because it is the
managers who come to the conclusion that in today's market conditions advertising
technologies are insufficient for the effective promotion of the company. The
building of trust to the company in the target groups can only be based on the social
strategy of responsible behaviour of the company. The formation of new value
concepts in modern management is connected with the idea of "corporate social
responsibility" (CSR) of organizations and social responsibility of business to the
society in which they conduct their economic activity.
Analysis of recent studies and publications. The analysis of scientific
publications (Crane, A., Matten, D., & Spence, L. (Eds.). (2019), Crowther, D., &
Seifi, S. (Eds.). (2018), Grayson, D., & Hodges, A. (2017)), and world practise of
assessment of corporate social responsibility (Hopkins, M. (2016), Wang, H., Tong,
L., Takeuchi, R., & George, G. (2016), Wang, Q., Dou, J., & Jia, S. (2016)) proves
that the enterprise corporate strategy of the enterprise developed and documented is
aimed at achievement not only economic results, but also a long-term socially
responsible interaction with the external environment, therefore it is an incoming
88

Print ISSN: 2311-3413 Online ISSN: 2663-7952 ▪ Economics and Finance ▪ 2019 ▪ Issue 2

regulatory framework for the formation of a social report that regulates strategic
indicators of economic, social and environmental nature.
The purpose of the paper is to study modern methods of assessment of
corporate social responsibility.
Results of the study. The study of methodological approaches to the
assessment of corporate social responsibility found that the assessment is carried out
using social (non-financial) reporting, index and rating, and qualitative and
quantitative methods.
The corporate social report is essentially a public document, the main purpose
of which is to inform all stakeholders of the company about how and at what pace the
goals of economic sustainability of the enterprise and the social well-being of the
society, ecological sustainability of the environment, etc. are implemented. The
corporate social reports are distributed by companies over the Internet and may be
available to a wide audience. As the responsible attitude of enterprises to their
obligations towards the stakeholders is called both social and corporate responsibility,
the use of the term "social responsibility report" or "corporate responsibility report” is
incorrect to indicate the totality of such reports.
The methodological approach to the assessment of corporate social
responsibility by the rating method. Today, in the global business environment, there
is a practice of ranking socially responsible companies on the basis of stock and nonstock indexes, which determine the level of social responsibility of companies within
a certain assessment scale (Table 1).
In particular, the significance of these indexes is increasingly taken into
account by investors in the process of making investment decisions.
The method of selection of companies for the investment sampling is typical,
and the indexes differ in the selected set of criteria (filters) by sectors of activity and
in areas of social programs. At this stage, there is a tendency to shift from negative
screening (excluding companies from the list of potential investment objects) to
positive screening (target search of companies that are effective not only financially,
but also have high corporate social responsibility levels).
The stock indexes of corporate social responsibility are intended to provide
information to make a decision on socially responsible investment, which takes into
account not only financial but also social and environmental aspects of a potential
investment object.
When choosing an enterprise for inclusion in the Dow Jones sustainability
indexes, the best-in-class approach is used. The assessment is carried out in the
following areas: economic basis for sustainable development of the company (in
particular, organizational structure, management system, intellectual capital, ability to
innovate); company activity in the social sphere; measures aimed at protection of the
environment.
Dow Jones Sustainability Indexes are calculated on a large number of
parameters through completion of special annual questionnaires by enterprises. The
data obtained is verified by a specially authorized auditor, a reputable consulting
company Pricewaterhouse&Coopers.
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Domini Socia Index (DSI 400) is a weighted index of 400 companies selected
according to social and environmental criteria (the sample is close to S&P 500). The
companies producing weapons, alcohol, tobacco products, nuclear power and
gambling are among the filters of the calculated base of this index. An assessment is
carried out based on the KLD rating according to 9 factors that are characterized by
the "strengths and weaknesses" principle.
Table 1
International indexes of assessment of corporate social responsibility:
criteria and abbreviated characteristics
Indicators of
assessment of
corporate social

Criteria for evaluation

Disadvantages

CSR stock indexes
1. Domini Social
Index (DSI 400)

Social ecological and managerial indicators of
It can not be applied to
companies that are the largest ones in capitalization.
all enterprises. It does
An assessment based on the KLD rating according to
not take into account all
9 factors that are characterized by the "strengths and
stakeholders.
weaknesses" principle.

2. Dow Jones
Sustainability
Indexes (DJSI)

Organizational structure, management, intellectual It can not be applied to
ability to innovate; company activity in the social all enterprises. It does
sphere; measures aimed at protection of the not take into account all
environment.
stakeholders.

It can not be applied to
Financial, social and environmental indicators of all enterprises. It does
3. FTSE4 Good
enterprises that do not belong to "prohibited sectors". not take into account all
stakeholders.
It can not be applied to
4. Large Cap Social The social and environmental criteria of the
all enterprises. It does
Index (LCSI) enterprises’ activities are taken into account.
not take into account all
Non-stock indexes
It
excludes
5. Corporate
It is based on an assessment of the company's
environmental
and
Philanthropy Index activities by different groups of stakeholders.
economic results of the
(CPI)
Preferably from the standpoint of charity.
enterprise.
The index defines rating companies with priority of It
excludes
6. Social Index by
personnel policy, level of implementation of social environmental
and
Danish Ministry of
programs and elimination of discrimination in the economic results of the
Social Affairs (SI)
workplace for internal and external stakeholders.
enterprise.
The Environmental Sustainability Index, which
determines the environmental sustainability of the It does not take into
7. Environmental
enterprise in terms of conservation of natural account the economic
Sustainability Index
resources, dynamics of the level of environmental and social outcomes of
(ESI)
pollution, and environmental management policy the enterprise activities.
according to the 21 criteria.
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The Large Cap Social Index (LCSI) is a sample of companies that have been
selected for specific environmental and social criteria that make up the index of large
companies Russell 1000 and covers roughly 92% of the US market capitalization.
The Broad Market Social Index (BMSI) is a collection of shares of the "broad"
index Russell 3000, which also went through special filters. It is intended to provide
information to investors to compare the returns of social investments with market
indicators. At the first stage, the same filters are used as for the DSI 400. At the
second stage, the companies with the best indicators in terms of employment policy,
quality characteristics of products, participation in local development programs and
other criteria are selected.
The KLD-Nasdaq Social Index (KLD-NS Index) was created on the basis of
Nasdaq Composite. It evaluates the activities of companies whose shares are listed on
the Nasdaq Stock Market and whose capitalization exceeds US $ 1 billion. The index
is weighted on capitalization and monitors the dynamics of shares in about 280 major
technology, financial services and telecommunications companies in USA. All
companies must be characterized by an impeccable history of labour relations and an
active environmental protection policy. The sample excludes shares of companies
engaged in the production of tobacco and weapons.
The group of indexes FTSE4Good was created by the Financial Times and
London School of Economics. They include 8 indicators: a) 4 benchmark indices:
FTSE4Good UK, FTSE4Good Europe, FTSE4Good Globallndex, FTSE4Good US
Index, which are calculated accordingly for UK, Europe, USA and worldwide; b) 4
tradable indices: FTSE4Good UK 50, FTSE4Good Europe 50, FTSE4Good USA
100, FTSE4Good Global 100, which are calculated for the companies largest by
market capitalization in the respective geographic regions.
The non-financial corporate social responsibility indices are for comparative
analysis. They include: Corporate Philanthropy Index (CPI); Social Index by Danish
Ministry of Social Affairs (SI); Environmental Sustainability Index (ESI).
The Corporate Philanthropy Index developed by Walker Information Inc. under
the leadership of Councilor Foundations is calculated by more than 350 companies
from the United States and Canada and is based on an assessment of the company's
activities by various groups of stakeholders. According to this information, the
management and owners of the economy entity can determine the place of their
company on the market and take the necessary measures to adjust the strategy for
further development.
Index by Danish Ministry of Social Affairs. The index defines rating
companies with priority of personnel policy, level of implementation of social
programs and elimination of discrimination in the workplace for internal and external
stakeholders. Its calculation is based on a survey of employees using standardized
questions (maximum score of 100 points). Companies with an index exceeding 60
have the right to place a social responsibility logo on the packaging and in the annual
report.
The Environmental Sustainability Index determines the environmental
sustainability of the enterprise in terms of conservation of natural resources,
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dynamics of the level of environmental pollution, and environmental management
policy according to the 21 criteria.
Despite the fact that these indices are proposed by international organizations,
they are not universal and have a number of disadvantages that complicate their
application, in particular: when assessing the corporate social responsibility of
enterprises, not all interrelations and forms of interaction with different groups of
interested persons are taken into account; the calculation of the index is rather
cumbersome, in connection with which it can be applied only for the assessment of
social responsibility of individual enterprises (mainly large industrial-financial
groups).
The given methods are not universal, in connection with which they can not be
applied for an assessment of socially responsible activity of all enterprises.
In addition to stock and non-stock indexes, the international community
proposes to use certain methods defined by different standards and recommendations
to assess the level of corporate social responsibility:
A) The SA 8000 standard contains specific social responsibility requirements
relating to: the use of children labour, length of working time, labour payment
matters, use of disciplinary measures, and inadmissibility of any form of
discrimination. Unfortunately, it does not take into account the economic and
environmental performance of all stakeholders;
b) The AA-1000 standard addresses the principles, mechanisms and procedures
for identification of stakeholders, building relationships with them, and development
of social reporting. However, it does not take into account the economic and
environmental outcomes of activity and external social activity of the company;
c) Triple Bottom Line method involves economic, environmental and social
indicators in assessment of the company's activities. It does not take into account the
nature and form of interaction of the company with stakeholders;
D) The Balanced Scorecard uses target indicators that cover all strategically
important areas of the organization's activities (finance, market, production, and
innovation); forms causal relationships between all groups of indicators; serves as a
tool for implementation of the organization's strategies and improvement of the
information support of managerial decisions; forms indicators-benchmarks for
management of an organization, etc. However, the quality of the use and
implementation of the method largely depends on the information support of the
calculation of non-stock indicators, systematic character of tracking of the
relationship between indicators, search for causal relationships in predictive or actual
changes;
e) The methodology of the London Benchmarking Group determines the social
involvement of companies, without taking into account the financial and social
results of the company's activities and the relationship with the state;
f) The European Foundation for Quality Management Model for Business
Excellence assesses product quality and responsibility to the customers. However, it
does not take into account the financial and social outcomes of the company, the
relationship with the state and local communities.
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Conclusions. It can be generalized that these methods are sufficiently studied,
tested on an array of enterprise data. As the main form of social reporting, it is
proposed to apply the annual corporate social report as the main form of reporting,
and reduced monthly on - as additional reporting, which are documents designed to
inform all stakeholders about the status and pace of implementation of its economic
objectives and social welfare of the community, and environmental sustainability of
the environment. Main features of the report: accessibility level - public; distribution
method - network (Internet); reporting principles: openness, importance or
significance, accuracy, verification, clarity, timeliness and regularity; periodicity annually and monthly; reporting form - alternative, from three commonly used
variational formats (standards): integrated (Triple Bottom-Line method, London
Benchmarking Group method, Corporate Social Citizenship method, standardized
(AA 1000, SA 8000, GRI, ISAE 3000 and others); free form.
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3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке.
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то и
нумерацию.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные элементы:
- постановка проблемы;
- анализ последних исследований и публикаций;
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы;
- цель статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования;
- выводы.
2. Рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они
упоминаются впервые, или на следующей странице. Все элементы рисунка должны быть сгруппированы.
3. Формулы в статьях должны быть набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор
формул в редакторе Microsoft Word for Windows).
4. Статья должна содержать названия статьи, аннотации и ключевые слова на английском и русском
языках, объем аннотации от 50 до 120 слов, количество ключевых слов - минимум 5 слов.
Статья должна содержать следующие структурные элементы:
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы);
- индекс JEL Classification (Journal of Economic Literature);
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание и название статьи на английском и
русском языках (не более 3-х авторов), для зарубежных авторов - только на английском языке;
- аннотация на английском и русском языках, для зарубежных авторов - только на английском языке;
- ключевые слова на английском и русском языках, для зарубежных авторов - только на английском
языке;
- текст статьи;
- список литературы;
- список литературы на английском языке (транслитерация).
Предпочтение отдается рукописям на английском языке. По желанию автора статья может быть
переведена в редакции за дополнительную плату.
Контактная информация:
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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