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УДК 657
ЗРАЗКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ГОСПОДАРСЬКИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕМПІРИК (ДАНИХ)
OPTIMIZATION OF PERSONNEL ACTIVITY OF TECHNICAL AND ECONOMIC DATA (INDICATORS)
ANALYTICAL PROCESSING
TKACHENKO Serhii Anatoliiovych – Doctor of Economics, Associate Professor, Rector, Higher Educational
Institution «International Technology University "Mykolaiv Polytechnic"»
TKACHENKO Viacheslav Anatoliiovych – lecturer, Higher Educational Institution «International Technology University

"Mykolaiv Polytechnic"»
TKACHENKO Svitlana Viktorivna – lecturer, Higher Educational Institution «International Technology University

"Mykolaiv Polytechnic"»
Увесь спектр проблем стосовно всебічного забезпечення у функціонально розвинутих системах стратегічної квестури
(менеджменту) спеціального призначення виробничими об`єднаннями, підприємствами промисловості економічно продуктивної діяльності персоналу підсистеми аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик має вирішуватися систематизовано на основі інтегрованого підходу. Зміщення у процедурі проектування центру ваги досліджень у бік
використання можливостей людського компоненту підсистеми – одна із найважливіших й неодмінних умов дієвості її організаційного забезпечення, а відповідно й одержання завданого економічного результату від функціонального розвитку
функції аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик (даних).

* * *
Весь спектр задач по всестороннему обеспечению в функционально развитых системах стратегической квестуры специального назначения объединениями и предприятиями продуктивной деятельности персонала аналитической обработки
технико-экономических информационных данных должен решаться комплектно на основе системного подхода. Смещение
в процессе проектирования центра тяжести исследований в сторону использования возможностей человеческого компонента (звена) функции – одно из важнейших и непременных условий действенности её организационного обеспечения, а
соответственно и получения заданного результата от функционального развития подсистемы аналитической обработки
технико-экономических информационных показаний (данных).

* * *
Changing the qualification structure of contractors for the subsystem (function) of analytical processing of technical and
economic information data (systematic economic analysis, evaluation) at industrial enterprises and scientific and industrial
associations, should also strive to ensure that the economic efficiency of economic and analytical work in the sense of its scientific
level, results achieved, reliability and timing was highest, and the use of potential staff capabilities was greatest. It is about
optimizing the activity of subsystem staff. In this regard, one of the thematic issues of organizational support for the subsystem
(function) of analytical processing of technical and economic information data (systematic economic analysis and evaluation) is the
development of a system of measures that ensure the subordination of activities of personnel to the goals set both before the
subsystem and before the system. Management of an industrial enterprise and a scientific-industrial association as a whole, and of
those that certainly contribute to the most cost-effective implementation of this economic activity in set direction of development. The
whole range of problems of comprehensive provision in functionally developed systems of strategic management of special purpose
scientific and industrial associations and enterprises of the industry cost-effective activities of personnel of the subsystem (function)
of analytical processing of technical and economic information data (systematic economic analysis and evaluation) should be solved
on the basis of system approach. The shift in the process of designing the center of gravity of research towards the utilization of the
capabilities of the human component of the subsystem (function) is one of the most important and indispensable conditions for the
effectiveness of its organizational support, and accordingly, to obtain a given economic (economic) effect from the functional
development of the subsystem (function) of analytical processing-economic information empiric (data) (systematic economic analysis
and evaluation).
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ВСТУП
Вивчення та узагальнення наявного на підприємствах й об’єднаннях дослідницького досвіду функціонально перспективної функції (підсистеми) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних
емпірик (цілісного економічного аналізу і оцінки) [1-7]
дозволяють зробити висновок про те, що в умовах
рекуперації функціонально розвинутих систем стратегічного управління спеціального призначення у дослідженні, як і в інших сферах виробничо-господарської роботи, намітилися певні тенденції спеціалізації. Зокрема, спеціалізація поділяє економіко-аналітичну роботу на наступні види: методологічні розробки, системні рішення, постановки завдань, написання програм тощо. Така спеціалізація вносить суттєві відмінності у функції, що виконуються у функціонально розвинутих системах стратегічного управління спеціального (особливого) призначення наукововиробничими об`єднаннями і підприємствами промисловості персоналом підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних
емпірик (даних) (планомірного економічного аналізу
та оцінки), і у цих умовах правомірно вже говорити
не про економістів взагалі або навіть економістіваналітиків, а про аналітиків-методологів, аналітиківсистемотехніків та аналітиків-постановників завдань.
МЕТА РОБОТИ
Змінюючи кваліфікаційний склад виконавців для
підсистеми (функції) аналітичної обробки технічних
й економічних інформаційних емпірик (даних) (систематичного (цілісного) економічного аналізу та
оцінки) на промислових підприємствах і науково-виробничих об`єднаннях, слід також прагнути до того,
щоб господарська ефективність економіко-аналітичної роботи у сенсі її наукового рівня, таких результатів, які досягаються, надійності та термінів була
найвищою, а використання таємних (ймовірних) можливостей персоналу найбільшим. Мова йде про оптимізацію діяльності персоналу підсистеми. У цьому
зв’язку одним із тематичних питань організаційного
забезпечення (гарантування) підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (планомірного економічного аналізу і оцінки) виступає розробка системи заходів, які забезпечують підпорядкування діяльності персоналу цілям,
поставленим як перед підсистемою, так й перед системою квестури промисловим підприємством та науково-виробничим об`єднанням у цілому, й таких, які
безумовно сприяють найбільш економічно ефективному здійсненню цієї господарської діяльності у завданому напрямку розвитку.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретико-методологічним базисом статті виступає діалектичний метод, основні положення теорії
аналізу й оцінки,менеджменту. У процесі дослідження використовувалися наступні технології: абстрактно-логічна (для фунціклірування досягнень,
трансцендентального узагальнення); монографічна (у
поясненні розумних методик аналізу, квестури та
оцінки).
РЕЗУЛЬТАТИ
Магістральними (провідними) групами персоналу
функції (підсистеми) аналітичної обробки технікоекономічних інформаційних емпірик (даних) (систематичного економічного аналізу і оцінки) повинні бути
нечисленні за складом висококваліфіковані фахівці із
теоретико-методологічних розробок та системних рішень. Основним завданням аналітиків-методологів
виступає розробка або прив`язка методичних і інструктивних матеріалів із підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних
емпірик (планомірного економічного аналізу й оцінки)
на промисловому підприємстві та науково-виробничому об’єднанні, а також її організація, виходячи із
цілей підвищення господарської ефективності виробництва й покращення якості роботи. Саме аналітикиметодологи визначають напрямки і фронт роботи для
іншого персоналу підсистеми. Тому, аналітик-методолог повинен глибоко знати сучасний стан теорії та
практики підсистеми (функції) аналітичної обробки
техніко-економічних інформаційних емпірик (даних)
(планомірного економічного аналізу і оцінки) діяльності підприємств промисловості та науково-виробничих об`єднань, добре розбиратися у економіці та
організації процесу виробництва, у плануванні та
бухгалтерському обліку й звітності, у положеннях і
призначеннях господарювання, бути достатньо ознайомленим з можливостями сучасної електронно-обчислювальної техніки та принципами функціонально
розвинутої обробки інформаційних даних (показників).
До числа провідних фахівців у підсистемі (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (систематичного економічного аналізу й оцінки) поряд із аналітиками-методологами
слід віднести аналітиків-системотехніків. Їх цілеспрямоване завдання – підготовка рішень загальносистемного характеру, зокрема, розробка логічної структури
ядра показників підсистеми, складання схем інформаційних зв`язків блоків та комплексів альтернатив підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних даних (систематичного економічного аналізу і оцінки), розробка організаційно-тех-
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нологічних схем вирішення завдань, формування вимог до паралельних операторних підсистем у функціонально розвинутих системах стратегічного управління спеціального призначення науково-виробничими об’єднаннями та підприємствами промисловості й
таким, що забезпечують підсистемам, тощо. Виконання зазначеної роботи вимагає від аналітиків-системотехніків переконливого знання теорії та методики
систематичного економічного аналізу і оцінки, широкої ерудиції як в інформаційних аспектах підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик, так і в області організаційного забезпечення технології функціонального
розвитку обробки показників.
Аналітики-постановники завдань і програмісти
являють найбільш численну частину персоналу підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-господарських інформаційних емпірик (даних) (систематичного (єдиного) економічного аналізу та оцінки).
До обов`язків зазначених фахівців входять розробка і
контроль за експлуатацією комплексів завдань підсистеми регулювання. Аналітик-постановник завдань
повинен добре знати теорію та методику підсистеми
(функції) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних емпірик і практику його організаційного забезпечення на підприємствах промисловості,
науково-виробничих об’єднаннях, розбиратися в
особливостях інформаційного забезпечення альтернатив систематичного економічного аналізу й оцінки у
функціонально розвинутих конструкціях стратегічного управління спеціального призначення, знати не
менше однієї алгоритмічної мови програмування,
мати достатнє уявлення про можливості технічних
засобів, за допомогою яких передбачається функціонально розвинути процес вирішення завдань, тощо.
Сучасна практика показує, що без відповідних знань
інформаційних, програмних й технічних аспектів розробка коректних постановок економіко-аналітичних
задач неможлива.
Важливі вимоги (запити) пред’являються до кваліфікації прикладних програмістів, які розробляють,
зокрема, програми вирішення завдань функції (підсистеми) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (систематичного економічного
аналізу та оцінки). Ці фахівці повинні: вміти складати
блок-схеми та інтерпретатори, що реалізують будьякий алгоритм; оцінювати порівняльні можливості
різних мов програмування стосовно конкретних завдань; використовувати засоби функціонального розвитку програмування; вміти раціонально організувати
трансляцію та налагодження програм, а також сам
обчислювальний процес; оптимально використовувати
можливості технічних засобів; вміти виділяти типові
процедури при розробці конкретних програм; знати
системи економетричного забезпечення електронних
цифрових машин тощо. Бажаною умовою виступає
знання прикладними програмістами принципових положень методики підсистеми (функції) аналітичної
обробки техніко-економічних інформаційних емпірик
(даних) (систематичного економічного аналізу та
оцінки) (тільки за цієї умови, як свідчить досвід, досягається необхідне взаєморозуміння між програмістами і постановниками завдань дослідження та скоро-
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чується час розробки і налагодження програмних документів). На більш пізніших стадіях функціонального розвитку економіко-аналітичних розрахунків у разі зростання у технології вирішення завдань
дослідження ролі ядра показників необхідним є включення в організаційну структуру підсистеми (функції)
аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик (даних) (систематичного господарського аналізу та оцінки) адміністратора ядра показників підсистеми, основними функціями якого будуть визначення змісту базових конгломератів, забезпечення можливості роботи із ядром нормативів (показників) різним користувачам, забезпечення збереження базової інформації й інше. У сучасних умовах
поглибленого використання у сфері управління процесом виробництва машин електронних цифрових
висуваються певні вимоги до користувачів підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних емпірик (систематичного економічного аналізу і оцінки). Вони повинні більш чітко
організувати свою роботу, вміти алгоритмізувати хід
вирішення завдань підсистеми (функції) аналітичної
обробки техніко-економічних інформаційних емпірик
(даних) (систематичного економічного аналізу та
оцінки), економічно продуктивно (якісно) використовувати ресурси електронно-обчислювальної техніки.
ВИСНОВКИ
Увесь спектр проблем стосовно всебічного забезпечення у функціонально розвинутих системах стратегічного управління спеціального призначення наукововиробничими об’єднаннями та підприємствами промисловості господарської (економічної) продуктивної
діяльності персоналу підсистеми (функції) аналітичної обробки техніко-економічних інформаційних
даних (інтегрованого економічного аналізу і оцінки)
має вирішуватися комплексно на основі системного
підходу. Зміщення у процесі проектування центру
ваги вишукувань (оглядів)у бік використання можливостей людського компоненту (складової) підсистеми
(функції) – одна із найважливіших та неодмінних умов
дієвості її організаційного забезпечення, а відповідно,
і одержання завданого господарського (економічного)
результату від функціонального анагенезу підсистеми
(функції) аналітичної обробки техніко-економічних
інформаційних даних (систематичного економічного
аналізу та оцінки).
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF
ENTERPRISES
FURSOVA Viktoriia Anatoliivna – PhD in Economics, Associate Professor, National Aerospace University "Kharkiv Aviation
Institute" after M.Ye. Zhukovskyi
KARATSEVA Nelia Zakharivna – Senior Lecturer, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" after M.Ye. Zhukovskyi
RUBAN Maryna Mykolaivna – master, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" after M.Ye. Zhukovskyi
В умовах глобалізації та інтеграції України на зовнішні ринки виникає питання про визначення видів факторів, які
впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. У статті проаналізовано сучасні
підходи до визначення видів факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність, окреслено їх переваги та недоліки.
За результатами проведеного дослідження запропоновано класифікацію факторів впливу на зовнішньоекономічну діяльність, яка містить 5 критеріїв. Узагальнення та систематизація теоретичних засад із цієї проблематики має практичну
цінність та сприятиме окресленню основних шляхів формування ефективної стратегії розвитку підприємства на зовнішніх ринках.

* * *
В условиях глобализации и интеграции Украины на внешние рынки возникает вопрос о выявлении видов факторов, влияющих на эффективность внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования. В статье проанализированы
современные подходы к определению видов факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность, выявлены их преимущества и недостатки. По результатам проведенного исследования предложена классификация факторов влияния на
внешнеэкономическую деятельность, которая содержит 5 критериев. Обобщение и систематизация теоретических основ
по этой проблематике имеет практическую ценность и будет способствовать выявлению основных путей формирования
эффективной стратегии развития предприятия на внешних рынках.

* * *
Introduction. While providing foreign economic activity, enterprises have many problems, which can lead to loss of their
financial stability and even bankruptcy. That is why, especially in periods of crisis it is very important to identify factors that affect
the efficiency of foreign economic activity of companies.
The purpose of the work is to systematize the modern researches and to improve the classification of factors influencing the
foreign economic activity of economic entities to ensure their sustainable development.
Results. The article is devoted to the study of the factors influencing the foreign economic activity of enterprise. Based on the
systematization of the views of the majority of authors, it was determined that today there is no generally accepted classification of
factors affecting foreign economic activity. Most researchers divide impacts on foreign economic activity on the external and
internal, the difference is only in the number and types of factors. Due to the critical analysis of the modern researches, the authors
identified a number of advantages and disadvantages in the classifications of factors affecting foreign economic activity. According
to the results of the study, a classification of factors of influence on foreign economic activity is proposed, which contains 5 criteria:
source of origin, management capability, type of foreign economic activity, the specificity of the impact, the nature of the impact on
foreign economic activity effectiveness.
Conclusion. Other classification criteria such as time lag, degree of predictability, coverage, etc. should also be taken into
account by management during the formulating a strategy for the development of foreign economic activity enterprises, but these
characteristics do not reveal the specifics of foreign economic activity of economic entities. The proposed classification can be the
basis for further research, that identified the types of risks of foreign economic activity. The generalization and systematization of the
theoretical foundations on this issue is of practical value and will help to identify the main ways of forming an effective strategy for
the development of enterprises in foreign markets.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, фактори, вплив, підприємство, класифікація, експортно-імпортні
операції
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, факторы, влияние, предприятие, классификация, экспортноимпортные операции
Keywords: foreign economic activity, factors, influence, enterprise, classification, export-import operations
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ВСТУП
В умовах політичної та економічної кризи в Україні, підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю стикаються з новими викликами.
Дестабілізує діяльність таких підприємств й швидкий
розвиток глобалізаційних процесів, впровадження санкцій, поява нових технологічних рішень, високий рівень
конкуренції та інші фактори, що обумовлює необхідність ретельного дослідження факторів впливу на
зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання для забезпечення їх стабільного функціонування, що й актуалізувало тему статті.
МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є систематизація сучасних напрацювань та вдосконалення класифікації факторів впливу
на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання для забезпечення їх стійкого розвитку.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічним підґрунтям дослідження є загальнонаукові методи (порівняння, узагальнення, аналізу,
синтезу), основні сучасні підходи до управління зовнішньоекономічної діяльністю підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Систематизація поглядів більшості авторів дає змогу
зазначити, що на сьогодні не існує загальноприйнятної класифікації факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД). Більшість дослідників поділяють фактори впливу на ЗЕД на зовнішні та
внутрішні [1], різниця становить тільки у кількості та
видах факторів. Наприклад, І.В. Бабій серед груп факторів внутрішнього середовища, які впливають на
ЗЕД промислових підприємств окреслює: економічні;
організаційні; соціально-психологічні. До факторів
зовнішньої середи він відносить:
1) фактори впливу з боку державних механізмів
(економічні; політичні; соціальні; адміністративні;
інституційно-правові;
2) фактори впливу з боку ринкових механізмів
(економічні; організаційні) [2].
Зі свого боку Л.Г. Ліпич та А.О. Фатенок-Ткачук
вважають за доцільне поділити зовнішні фактори на
фактори макро- (політико-правові, загальноекономічні,
законодавчі, адміністративні, природно-кліматичні, соціально-психологічніі, технологічні, історичні та фактори стандартизації і взаємозамінності) і мікросередовища (політичні, законодавчо-правові, економічні,
соціальні, часові та фактори неформального обмеження діяльності) [3]. З позиції управління на державному рівні, на нашу думку, такий підхід є більш обґрунтованим. До того ж з погляду О. Якушева зовнішні
фактори доцільно розмежувати на фактори впливу
країни-виробника та країни-партнера на двох рівнях 
«держава» і «ринок». Водночас до зовнішніх чинників мікросередовища автор відносить фактори, які
впливають на рівні держави, де функціонує підприємство, проте на окремі суб’єкти господарювання не
впливають (наприклад, зміни у державної політики).
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На макрорівні окреслюються фактори, які мають вплив
з боку іноземних конкурентів та країни партнера.
Внутрішні фактори обумовлені діяльністю підприємства [1]. Але за своїм змістом фактори, які виникають
на рівні країни-виробника або країни-партнера, є ідентичними факторам, які впливають на експортну та
імпортну діяльність підприємства, тому доцільно обрати з них лише одну класифікаційну ознаку.
І.В. Бабій пропонує класифікувати фактори впливу
на зовнішньоекономічну діяльність з позиції управління ними, та виділяє контрольовані та неконтрольовані фактори. До контрольованих факторів автор відносить ті фактори, на які підприємство може вплинути у необхідному напрямі з погляду зовнішнього
середовища та їх відкритості до такого впливу, до неконтрольованих – фактори, які можна змінювати за
рахунок внутрішнього середовища (наприклад, шляхом пристосування держави до нових умов виробництва підприємств) [4]. Позитивним моментом запропонованого підходу є те, що, на думку автора, контрольовані фактори не завжди можуть бути пов’язані з
внутрішнім середовищем суб’єкта господарювання, а
неконтрольовані – із зовнішнім, оскільки підприємство шляхом використання певного внутрішнього
фактора може впливати не тільки безпосередньо на
свою діяльність, але й на ринок загалом. Але, на нашу
думку, чітко розподілити усі фактори на контрольовані або неконтрольовані неможливо у зв’язку з присутністю фактора невизначеності у роботі підприємства, тому доцільно їх уточнити, як контрольовані,
частково контрольовані та неконтрольовані.
Ряд авторів надають окремі класифікації факторів,
які впливають на експортну та імпортну діяльність підприємства [5, 6, 7]. Але автори як для експортної, так
й імпортної діяльності серед загальних класифікаційних ознак виділяють однакові групи факторів впливу:
ступінь спонукання до експортної / імпортної діяльності; ступінь контрольованості; часовий лаг; рівень
охоплення; сфера впливу; ефект впливу; ступінь важливості; рівень комплексності [5; 7]. За своїм змістом
наведена класифікація охоплює фактори, які впливають на звичайну господарську діяльність підприємства, та не відображає специфіки проведення експортних та імпортних операцій компаній. У зв’язку з цим
у загальну класифікацію факторів впливу на ЗЕД доцільно додати критерій, пов'язаний з видом діяльності
підприємства, яка охоплює експортну та/або імпортну складову операцій компанії.
З урахуванням сучасних напрацювань у табл. 1 наведено класифікацію найбільш суттєвих факторів
впливу на ЗЕД суб’єктів господарювання.
Також, вважаємо за доцільним, фактори за
специфікою впливу поділити на:
 загальні, тобто ті, що відображаються на зовнішньоекономічної діяльності усіх підприємства (інфляція, зміна курсу валют, зміни у податковому законодавстві, зміни у правовому полі, військові конфлікти,
та інші внутрішні та зовнішні фактори);
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Таблиця 1
Класифікаційні критерії факторів впливу на ЗЕД підприємства [складено авторами за даними [1-7]]
Критерій
Вид фактору
- зовнішні (фактори макро і мікросередовища);
Джерело виникнення
- внутрішні (пов’язані з діяльністю підприємства).
Можливість управління
Вид ЗЕД
Специфіка впливу
Характер впливу на ефективність ЗЕД

- контрольовані;
- частково-контрольовані;
- неконтрольовані.
- фактори впливу на експортну діяльність;
- фактори впливу на імпортну діяльність
- загальні;
- специфічні.
- позитивний;
- негативний;

 специфічні – це фактори, що стосуються конкретного виду діяльності підприємства, або окремої компанії (наприклад, для металургійних компаній – зміна
ціни на залізорудну сировину, сталь тощо; впровадження санкцій проти конкретних компаній (наприклад, ОК «Русал»); технологічний прорив тощо).
Важливою ознакою також є визначення характеру
впливу на ефективність ЗЕД, оскільки це відображається на торговому балансі країни та її бюджеті, особливо, якщо компанія є великим експортером та отримує виручку у валюті.
ВИСНОВКИ
Немає сумніву, що інші класифікаційні критерії,
такі як часовий лаг, ступінь прогнозованості, рівень
охоплення тощо також мають враховуватися у формуванні стратегії розвитку підприємств, які проводять ЗЕД, але ці ознаки притаманні загальним класифікаціям факторів впливу на діяльність компаній та
не розкривають специфіки зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Таким чином, критичний аналіз підходів до визначення чинників впливу на зовнішьноекономічну діяльність підприємств обумовив формування авторського
підходу до систематизації їх видів. Запропонована
класифікація має 5 ключових ознак та є базисом для
подальших досліджень щодо визначення видів ризиків ЗЕД. Також завдяки систематизації факторів
впливу на зовнішьноекономічну діяльність підприємств регулятивні органи як на рівні країни, так і на
рівні компанії мають можливість уникнути загроз та
підвищити ефективність функціонування як суб’єкта
господарювання, так й країни загалом.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ
FINANCIAL STABILITY MANAGEMENT AS A DETERMINANT OF
COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN FORMATIONS

HRYSHCHUK Nadiia Viktorivna – assistant, Vinnytsia National Agrarian University
У статті досліджено фінансову стійкість як якісну характеристику функціонування аграрних підприємств у сучасних
умовах, проведено аналіз показників фінансової стійкості підприємства та визначення її типу, а також ефективності
прогнозування фінансової стійкості агропідприємств. Запропоновано низку заходів, що полягає у зниженні собівартості
продукції (стратегія економії витрат), що дозволить агропідприємствам підвищувати конкурентоспроможність на ринку
збуту за рахунок впровадження нової техніки,технологій, більш раціонального використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат у собівартості продукції, пропорційно впливає на збільшення
прибутку та конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.

* * *
В статье исследовано финансовую устойчивость как качественную характеристику функционирования аграрных
предприятий в современных условиях, проведен анализ показателей финансовой устойчивости предприятия и определение
его типа, а также эффективности прогнозирования финансовой устойчивости агропредприятий. Предложен ряд мероприятий, который заключается в снижении себестоимости продукции (стратегия экономии расходов), что позволит
агропредприятиям повышать конкурентоспособность на рынке сбыта, за счет внедрения новой техники, технологий,
более рационального использования как материальных, так и трудовых ресурсов, уменьшение удельного веса постоянных
затрат в себестоимости продукции, пропорционально влияет на увеличение прибыли и конкурентоспособного развития
аграрных предприятий.

* * *
The article investigates financial stability as a qualitative characteristic of functioning of agricultural enterprises in modern
conditions, the analysis of indicators of financial stability of the enterprise and determination of its type, as well as the effectiveness
of forecasting the financial stability of agricultural enterprises. A number of measures is proposed, which is to reduce the cost of
production (cost-saving strategy), which will allow agribusinesses to increase competitiveness in the market due to the introduction
of new technology, technologies, more rational the use of both material and labor resources, reducing the proportion of fixed costs in
the cost of production, in proportion to the increase in profits and competitive development of agricultural enterprises. The basic
condition for ensuring the financial stability of the company is the formation of sufficient amounts of funds that enable them to fully
fulfill their obligations to the budget, pay employees, creditors, suppliers.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність,
агроформування, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент
Ключевые
слова:
конкуренция,
конкурентоспособность,
финансовая
платежеспособность, агроформирования, финансовый анализ, финансовый менеджмент

устойчивость,

ликвидность,

Keywords: competition, competitiveness, financial stability, liquidity, solvency, agricultural formation, financial analysis,
financial management

ВСТУП
В умовах економіки сьогодення діяльність будьякого підприємства постійно піддається впливу різноманітних та невизначених чинників, головним
чином зумовлених зростанням конкуренції на ринку
чи нестабільністю політичної ситуації в країні. У
сучасних умовах розвитку ринкового середовища
фінансова стійкість набуває дедалі важливішого
значення. Позитивні значення показників фінансової стійкості вважаються базовою основою для нормального функціонування підприємств та поступового зростання їх економічного потенціалу. Збереження фінансової стійкості підприємства є необхідною
умовою існування підприємства та їх конкурентоспроможного розвитку. Управління фінансовою стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві та детермінантою конку-

рентоспроможного розвтитку аграрних формувань.
МЕТА статті полягає в узагальненні фінансової
стійкості агроформувань у сучасних умовах господарювання, їх аналізі й виокремлення шляхів підвищення якісної характеристики конкурентоспроможності.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: абстрактно-логічний
і системного аналізу (теоретичні і методологічні узагальнення, визначення сутності і функцій управління,
удосконалення механізмів та інструментів проведення); розрахунково-конструктивний та порівняння
(оцінка фінансової стійкості та загрози банкрутства
тощо).
РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансова стійкість – це динамічне, комплексне,
складне і багатогранне поняття, що потребує зваженого підходу до визначення напрямів її забезпечення
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[2, c. 113]. Фінансова стійкість – це здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у
зовнішньому і внутрішньому середовищі, що змінюється; що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах припустимого рівня ризику [4, с. 486]. Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення
об'єктивного аналізу величини та структури активів і
пасивів підприємства і визначення на цій основі
його фінансової стабільності і незалежності, а також
аналізу відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
На фінансову стійкість підприємства впливають
такі чинники: стан підприємства на товарному ринку; конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг); ділова репутація підприємства; залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів;
наявність неплатоспроможних дебіторів; ефективність господарських і фінансових операцій.
Суттєво впливають на підприємство взагалі й
фінансову стійкість зокрема зовнішні чинники: економічні умови господарювання; політична стабільність; розвиток техніки і технології; платоспроможний попит споживачів; економічна і фінансово-кредитна законодавча база; соціальна і екологічна ситуація в суспільстві; податкова політика; рівень конкурентної боротьби; розвиток фінансового і страхового
ринку [1, с. 278]. Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами,
забезпечує вільне маневрування грошовими коштами
підприємства та завдяки ефективному їх використанню сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції. Основною умовою забезпечення
фінансової стійкості підприємства є формування достатніх обсягів коштів, які дають змогу в повному
обсязі виконати свої зобов’язання перед бюджетом,
розрахуватися з працівниками, кредиторами, постачальниками. Інакше кажучи, підприємство буде фінансово стійким, якщо величина його вхідних грошових потоків від операційної діяльності перевищуватиме вихідні.
Виходячи з наведеного, розглянемо детальніше
види фінансової стійкості в залежності від чинників,
що на неї впливають, за рівнем виникнення (внутрішні і зовнішні чинники). Отже, видами фінансової
стійкості є:
1) внутрішня стійкість – це такий загальний фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується стабільно високий результат його функціонування. В
основі її досягнення лежить принцип активного
реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх чинників;
2) зовнішня стійкість підприємства досягається
керуванням ззовні. Вона обумовлена стабільністю
економічного середовища, в рамках якої здійснює
свою діяльність організація. Ця стійкість досягається
відповідною системою керування ринковою економікою в масштабах усієї країни;
3) «успадкована» стійкість є результатом наявності певного запасу міцності підприємства, що захищає його від різких змін зовнішніх чинників;
4) загальна стійкість підприємства – це рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевище-
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ння доходів над витратами [5, c. 56].
Головна умова забезпечення фінансової стійкості
підприємства полягає у формуванні достатніх обсягів
коштів, що дають змогу в повному обсязі виконати
свої зобов’язання перед бюджетом, розрахуватися з
працівниками, кредиторами, постачальниками. Таким
чином, підприємство буде фінансово стійким у випадку, якщо величина його вхідних грошових потоків
від операційної діяльності перевищуватиме вихідні.
Тож можна зробити висновок, що одним з важливих
компонентів фінансової стійкості є наявність необхідної кількості фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови ефективної роботи підприємства та отримання прибутку, що неможливо без застосування управлінських рішень.
Основними завданнями аналізу рівня фінансової
стійкості підприємства є: аналіз складу і розміщення
активів господарського суб’єкта; дослідження динаміки і структури джерел фінансових ресурсів; визначення рівня забезпечення власними оборотними коштами; аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості; оцінка рівня платоспроможності. Аналіз
складу і розміщення активів господарського суб'єкта
проводиться на основі таблиці порівняльно-аналітичного балансу за статтями активів за допомогою
методів вертикального (структурного) та горизонтального (динамічного) аналізу.
Досягнення стійкого фінансового стану можливе
за достатності власного капіталу, за ефективного
використання активів, достатнього рівня рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризиків, за достатньої ліквідності, стабільних доходів і
широких можливостей залучення позикових коштів.
Для забезпечення фінансової стійкості у підприємства має бути гнучка структура капіталу, вміння організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити
постійне перевищення доходів над витратами з метою
збереження платоспроможності і створення умов для
самофінансування.
Починаючи із 2014 р., на сільськогосподарських
підприємствах Вінниччини прослідковується коефіцієнт покриття в межах 1,45-1,56, що свідчить про
ймовірність втрати фінансової стійкості, оскільки
його граничне значення = 2,0 і вище.
Рівень фінансової стійкості та незалежності визначаємо за показником фінансової незалежності. Так,
у 2012-2013 рр. спостерігалася тенденція відносної
стабільності параметрів коефіцієнта фінансової незалежності в межах 0,44. Проте протягом 2014 – 2016 рр.
відбулося зменшення параметрів показника до 0,31,
0,27 та 0,30 відповідно й надалі показник досяг позначки 0,55. Наведені параметри характеризують існуючу тенденцію стосовно зростання фінансової залежності від запозичень, тобто зовнішніх джерел фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Наявний тренд
був загрозливим, лише у 2017 р. досягнув безпечного
рівня.
Так, у 2013 р. відбулося різке падіння параметрів
коефіцієнта маневреності власних оборотних коштів,
проте з 2014 р. цей показник зростає і досяг параметра 2,46 у 2017 р. Така тенденція є позитивною та
свідчить про існуючі фінансові можливості стосовно
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виконання поточних фінансових зобов’язань та зростання власних фінансових можливостей сільськогосподарських підприємств Вінницької області.
Коефіцієнт співвідношення власного і залученого
капіталу демонструє залежність від зовнішніх запозичень та збільшення його параметрів характеризує
частку залучених ресурсів відносно власних. Так,
починаючи з 2013 р. спостерігається незначне зростання коефіцієнта, параметри якого у 2017 р. склали
0,7. Цей показник свідчить про те, що на 1 грн.

власних фінансових ресурсів припадає 0,7 грн. залучених фінансових ресурсів сільськогосподарськими
підприємствами Вінницької області. Його зростання у
динаміці свідчить про посилення залежності сільськогосподарських підприємств від зовнішніх інвесторів і
кредиторів, тобто про певне зниження фінансової
стійкості сільськогосподарських підприємств. Визначено з 2013 р. зростання коефіцієнта, що підтверджує
про необхідність зовнішніх фінансових запозичень.

Таблиця 1
Показники фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Вінницької області (2012-2017 рр.)
[розраховано автором за даними [8]]
Показники

2012р.

2013 .

2014р.

2015р

2016 р.

2017 р.

Коефіцієнт покриття

1,69

2,02

1,45

1,49

1,50

1,56

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,44

0,44

0,31

0,27

0,30

0,55

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

1,49

1,43

2,30

2,35

2,40

2,46

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого
капіталу

0,52

0,65

0,66

0,68

0,70

0,77

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,39

0,51

0,66

0,68

0,69

0,82

Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних
активів

0,53

0,61

0,41

0,39

0,42

0,47

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів
власними оборотними активами

0,41

0,45

-0,59

0,78

0,41

0,31

Рис. 1. Показники фінансового стану аграрних підприємств Вінницької області за 2011-2017 рр.
[побудовано автором]
Коефіцієнт фінансового левериджу або довгострокового залучення позикових коштів характеризує фінансову стійкість підприємства та демонструє певний
причинно-наслідковий зв’язок із іншими показниками. Фінансовий леверидж (важіль) є одним з головних показників впливу структури капіталу на прибутковість підприємства. Так, параметри коефіцієнта фінансового левериджу зростали протягом останніх 3
років, що свідчить про зміни структури активів, зниження класу кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств Вінницької області, а також зростання ступеню існуючого фінансового ризику.
Наведені параметри є середніми, що нівелює конк-

ретні причини їх формування. Для виявлення причин
різного рівня фінансового забезпечення конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств аналізованого регіону залежно від організаційноправових форм господарювання встановлено, що на
2017 р. у сільському господарстві Вінницької області
функціонувало 4776 підприємств, що порівняно з
2016 р. на 485 господарюючих суб’єктів менше. Визначено, що за типізованим поділом сектор малих та
мікропідприємств Вінницької області складає 4638
підприємств розвиток яких є основою становлення
середнього класу – основи стабільності економіки
держави.
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Таблиця 2

Ефективність суб`єктів господарювання Вінницької області 2015-2017 рр.
[розраховано автором за даними [8]]
Показники
Кількість
підприємств
Обсяг реалізованої
продукції млн. грн.
Власний капітал
Довгострокові
зобов’язання
Поточні
зобов’язання
Кредиторська
заборгованість
Чистий прибуток
Рентабельність
основної
діяльності
Рентабельність
сільськогосподарської
діяльності

Великі підприємства
Роки
2015
2016
2017

Середні підприємства
Роки
2015
2016
2017

Малі підприємства
Роки
2015
2016
2017

Мікропідприємства
Роки
2015
2016
2017

4

4

1

152

151

137

2274

2300

2488

1977

1990

2150

13907

14467

9013

9932

1103

6521

6816

9724

11849

1888

3050

3443

5460

6162

2801

3304

6722

4753

4914

6950

8641

1785

2429

3600

2431

2445

1484

1551

1078

3383

867

843

1007

135

343

370

35513

8611

10622

8624

9695

4658

7355

6363

853

1764

2616

3280

4173

6706

776

6957

5902

2165

4411

3094

3942

310

549

1018

3444

2483

285

2241

3610

1479

2230

2527

2692

573

8453

843

35,9

26,5

26,4

39,8

48,4

31,6

37,4

37,8

31,6

32,5

35,6

29,1

27,6

19,4

18,7

5,5

30,0

23,3

24,8

30,0

22,9

26,7

31,7

27,0

Проаналізувавши дані табл. 2 можна зробити такі
висновки. Кількість великих підприємств зменшилась
порівняно з 2015 – 2017 рр., середні підприємства також зменшилися порівняно з попередніми роками,
малі та мікропідприємства навпаки збільшили свою
кількість.
Обсяг реалізованої продукції у великих і середніх
підприємств зменшився – на це вплинуло збільшення
вартості відвантаженої за межі підприємства готової
продукції; малі та мікропідприємства навпаки збільшили свій обсяг реалізованої продукції – на це вплинуло зменшення вартості відвантаженої за межі підприємства готової продукції.
Власний капітал великих і середніх підприємств
зменшився – це показує, що частка майна підприємства, що фінансується за рахунок коштів власників і
власних засобів підприємства, зменшилася; малі та
мікропідприємства навпаки збільшили власний капітал – це показує, що частка майна підприємства, що
фінансується за рахунок коштів власників і власних
засобів підприємства, збільшилася.
Довгострокові зобов'язання великих підприємств
зменшилися на це вплинула заборгованість перед
банками, середні, малі та мікропідприємства збільшили свої довгострокові зобов’язання  це означає,
що підприємства не можуть погасити свої кредити
протягом 12 місяців від дати балансу.
Поточні зобов'язання великих і мікропідприємств
збільшилися – це показує, що підприємства залежні
від кредиту в банках, а середні та малі підприємства
навпаки зменшили свою заборгованість перед банками.
Чистий прибуток великих, середніх та мікропідприємств зменшився – це означає, що зменшився
прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків, прибуток малих підприємств навпаки зріс.
Рентабельність основної діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств зменшилась – на це
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вказує взаємозв’язок чистого доходу (виручки), прибутку та собівартості виробництва реалізованої продукції і показує розмір прибутку, отриманого господарством у розрахунку на 1 грн. витрат, вкладених у
формування собівартості.
Варто звернути увагу на різний рівень запозичення коштів. Так, у 2017 р. сума запозичення великими
підприємствами на 1 грн. реалізованої продукції становила 1,3 грн., середніми – 1,2 грн., тоді як малими
тільки 0,16 грн., що свідчить про різну політику доступу до кредитних ресурсів, проте у малих підприємствах основним джерелом фінансового забезпечення
був прибуток, що зумовлене в основному власністю
на землю.
Аналізуючи тенденції реалізації продукції підприємствами різних організаційно-правових форм зауважимо, що вони були різними. Зокрема, її зменшення у
великих і середніх (що пов’язано також із зміною їх
чисельності), тоді як малі і мікропідприємства наростили обсяги реалізації продукції. Звертає увагу й те,
що спостерігається різний рівень запозичення коштів.
Так, у 2017 р. сума запозичення великими підприємствами на 1 грн. реалізованої продукції становила 1,3 грн.,
середніми – 1,2 грн., тоді як малими тільки 0,16 грн.,
що свідчить про різну політику доступу до кредитних
ресурсів.
Цю тенденцію підкреслюють також показники поглибленої діагностики фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Вінницької області
обравши фермерське господарство (табл. 3).
Повну картину оцінки фінансової стійкості СФГ
неможна уявити без дослідження коефіцієнтів ліквідності, які характеризують ліквідність балансу, тобто
здатність підприємства своїми поточними активами у
вигляді оборотних коштів погасити свої короткострокові боргові зобов’язання при наближенні термінів
платежу.
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Таблиця 3
Динаміка показників ліквідності СФГ «Світоч» у 2015- 2017 рр.
[розраховано автором за даними [8]]
Показники

2015 р

2016 р

2017 р

Коефіцієнт поточної ліквідності

39,7

8,4

3,7

Коефіцієнт швидкої ліквідності

12,44

2,69

0,71

1,5

0,38

0,010

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

За даними табл. 3, яка характеризує показники
ліквідності, можна зробити висновок, що всі значення
коефіцієнтів поточної, швидкої та абсолютної ліквідності у 2016-2017 рр. є більші ніж нормативні. Рекомендованим значенням коефіцієнту поточної ліквідності має бути значення понад 1,5. Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності активів СФГ засвідчила достатність обігових коштів, які можуть бути використані ними для погашення своїх короткострокових
зобов’язань. Протягом 2015 – 2017 рр. значення цього
коефіцієнта демонструє стрімке падіння майже в 10
раз. Така динаміка даного показника свідчить про середній рівень фінансового ризику.
Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує можливість погашення підприємством поточних зобов’язань поточними активами за відрахуванням запасів. Достатнім коефіцієнтом швидкої ліквідності є
співвідношення 1:1. Значення коефіцієнта демонструє
стрімке падіння у 2017 р. порівняно з 2016 р. А у 2017 р.
він менше ніж нормативний. Стосовно абсолютної
ліквідності, то за свідченнями даних аналізу це сільськогосподарське підприємство має дефіцит грошових коштів у 2017 р., що вплинуло на величину цього
коефіцієнта, якє має занадто низьке значення 0,010.
Відомо, якщо значення показника абсолютної ліквідності менше критичного 0,25-0,20, то підприємство
вважається неплатоспроможним. Але низький рівень
показника абсолютної ліквідності не слід розглядати
як критичний, якщо підприємства мають можливість
генерувати достатні обсяги грошових коштів.
Отже, аналіз показників ліквідності дозволив зробити висновок, що СФГ перебуває у передкризовому
стані стосовно ліквідності та його фінансова стійкість
у подальшому може не забезпечуватися.
Підводячи підсумок, можна константувати, що фінансова стійкість агроформувань є однією з головних
умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності.
ВИСНОВКИ
Провівши дослідження та систематизувавши їх,
визначено, що фінансова стійкість є основним елементом загальної стійкості підприємств, розглядається як стабільність фінансового стану, можливість
виконувати зобов'язання перед кредиторами, бюджетом та власниками за рахунок збалансування власних
фінансових ресурсів й позик та позиціонується як детермінанта їх конкурентоспроможного розвитку .
Для агроформувань основою в сучасних умовах є
стратегія зростання, для реалізації якої необхідна
низка заходів, що полягає в зниженні собівартості
продукції (стратегія економії витрат), що дозволить

агропідприємствам підвищувати конкурентоспроможність на ринку збуту. Це можна досягти за рахунок
впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних, так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат у собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку та конкурентоспроможного розвитку
аграрних підприємств.
Для забезпечення фінансової стійкості у агропідприємств має бути гнучка структура капіталу, вміння
організувати його рух у такий спосіб, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з
метою збереження платоспроможності і створення
умов для самофінансування. Тому потрібно проводити прогнозування фінансової стійкості підприємства,
основою якого є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням
чинників можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників.
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Статтю присвячено аналізуванню розвитку стартапів в Україні,виокремленню основні причини закриття стартапів
як в Україні, так і за кордоном з окресленням можливих напрямків їх подолання, а також визначенню топ успішних
проекти, що відомі у всьому світі. У статті ґрунтовно досліджено діяльність низки провальних стартапів, що зароджувались в Україні і закордоном, але в результаті виникнення проблемних аспектів ліквідовані. На основі ретельного
аналізу стартап-діяльності виокремлено топ десять проектів, що гучно заявили про себе на світовому ринку. Визначено,
що даний напрям ведення бізнесу лише набирає обертів в Україні.

* * *
Статья посвящена анализу развития стартапов в Украине, выделению основных причин закрытия стартапов как в
Украине, так и за рубежом с описанием возможных направлений их преодоления, а также определению топ успешных
проектов, известных во всем Мире. В статье основательно исследована деятельность рядапровальных стартапов, которые зарождались в Украине и за рубежом, но в результате возникновения проблем–ликвидированы. На основе тщательного анализа стартап-деятельности выделены топ десять проектов, громко заявивших о себе на мировом рынке.
Определено, что данное направление ведения бизнеса только набирает обороты в Украине.

* * *
Introduction. A significant trend of modern business has become the rapid spread of startups - a special organizational
structure aimed at developing and implementing high-tech and innovative products.
Purpose. The main purpose of the article is to analyze startup activity both in Ukraine and abroad.
Results. The innovative potential of Ukrainian startup projects can be determined by analyzing statistics. The rating is given on
the Startup Ranking service. Ukraine ranks 43rd in the number of startups in this ranking.
The US has not lost its leadership position since 2016. With 243 successful startups, Ukraine has not made it to the Top 20 and
has a large gap between leading countries (four thousand successful startup projects). With a slight margin, Ukraine is ahead of
countries such as Norway, Kenya and so on.
This means that Ukrainian founders need to work better on projects, because too many startups do not approve or fail. A
number of mistakes are made at the stage of idea formation. However, part of the fundamental setbacks occur from the moment of
investor search for startup. Therefore, the main reasons for the closure of startups in Ukraine and abroad can be identified:
incorrect determination of the level of demand for a startup idea, lack of management experience, lack of clear plans of activities
(strategic and current), bureaucracy, poor location, limited funding and lack of funds for the implementation of the startup idea,
lack of calculations for determining the optimal price and break-even point, badly formed advertising campaign, lack of
mechanisms for promoting the startup idea, problems of interaction with invest tors, organizational problems, untimely release or
release of a defective product / service.
Conclusions. Ukraine has significant innovative potential for startups, including highly-qualified engineering resources, and
creates the appropriate infrastructure and ecosystem around startups. As a result, the number of startups receiving international
recognition and receiving funding from foreign investors (Ugears, Senstone, SolarGaps, PassivDom, CruiseBe, Effa, Cardiomo,
Helko Smart Dumbbels, Picolor, Petcube etc.) is growing.
Ключові слова: стартап, рейтинг, причини закриття, стартап-підприємництво, успішні проекти, ліквідація
Ключевые слова: стартап, рейтинг, причины закрытия, стартап-предпринимательство, успешные проекты,
ликвидация
Keywords: startup, rating, reasons for closing, startup-entrepreneurship, successful projects, liquidation
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ВСТУП
Знаковою тенденцією сучасного бізнесу стало
стрімке поширення стартапів – особливої організаційної структури, що спрямована на розроблення та
впровадження високотехнологічного та інноваційного продукту. Це зумовлюється зростаючим попитом
на високотехнологічні товари та послуги, а також високими технологічними стандартами у світі.
Поняття стартапу найчастіше асоціюється з новою
ідеєю, планом її просування на ринку, стратегією розвитку компанії та обмеженими ресурсами. До характерних рис стартапу належать такі: тимчасовість існування  через декілька років успішний стартап перевтілюється на повноцінну компанію, продається або
стає підрозділом іншої компанії; орієнтованість на
розроблення інноваційного продукту, що задовольнить певні потреби ринку; високий потенціал розвитку, здатність до масштабованості бізнесу; нестійке
становище на ринку і невизначеність існування.
Сьогодні стартапи досить активно відвойовують
свою нішу у світовій економіці. Практично у кожній
країні створюються колективи, які активно просувають свої інноваційні ідеї або продукти на ринок товарів і послуг.
Загалом, можна зазначати, що протягом останніх 5
років ринок стартапів активно розвивається, підвищуються якість і унікальність створених продуктів, залучається до роботи все більше талановитих молодих
людей та інвесторів [11].
Оцінювання інноваційного потенціалу стартапів
доцільно розпочати з аналізу успішних підприємств,
які втрималися на ринку. До таких належать: People.ai,
Influ2, Nimses, DMarket, Monobank, Ugears, Senstone,
SolarGaps, PassivDom, CruiseBe, Effa, Cardiomo,
HelkoSmartDumbbels, Picolor, Petcube тощо. Проте є й
такі, що з різних причин втратили працездатність та
закрились. Важливими проблемами стартапів є: нестабільний стан економіки, обмежений ринок, який
характеризується низьким рівнем сприйняття інновацій, а також недостатній досвід стартаперів [12].
У результаті – 99 % молодих фірм «ліквідовуються» на початку свого бізнесу. Труднощі виникають на Pre-seed стадії, коли є ідея стосовно того, що
потрібно ринку і споживачам, але чіткого уявлення
про те, як її слід реалізовувати технічно (технічне завдання) і як її слід розвивати, щоб вона приносила
прибуток (бізнес-план), ще немає. Або є ідея втілення
лише у найзагальнішому вигляді. Проблеми існують і
на Seed-стадії, на якій відбувається вивчення ринку,
формування і реалізації технічного завдання, складання бізнес-плану, тестування створеного проекту
або продукту. Обмеженість внутрішнього ринку для
інноваційних продуктів підвищує актуальність дослідження можливостей виходу українських стартапів
на міжнародні ринки [12].
МЕТА РОБОТИ
Головною метою статті є аналізування стартапдіяльності як в Україні, так і за кордоном.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичною і методологічною основою статті є
дослідження вітчизняних та іноземних стартапів, визначення причин їх закриття та аналізування успішності. У написанні статті використано такі методи: діалектичного аналізу, логічного узагальнення, порівняння, групування, експертний метод тощо.
РЕЗУЛЬТАТИ
Інноваційний потенціал українських startup-проектів можна визначити за допомогою аналізу статистичних даних. На основі даних рейтингової таблиці
країн світу за кількістю успішних стартапів, які в них
засновані, який є наведений на сервісі Startup Ranking
бачимо, що Україна посідає 43 місце за кількістю
стартапів. Топ 10 країн представлено на рис. 1. Рейтинг побудовано за результатами 2018 р.
США не втрачають лідерських позицій з 2016 р.
Україна маючи 243 успішних стартапи не увійшла у
ТОП-20 країн і має великий відрив від провідних
країн (чотири тисячі успішних стартап-проекти). З
незначним відривом Україну випереджають такі країни як Норвегія, Кенія тощо (рис. 2).
Це означає, що українським засновникам необхідно краще працювати над проектами, оскільки дуже
багато стартапів не затверджують або ж вони є провальними. Низка помилок допускається ще на етапі
формування ідеї. Проте частина фундаментальних невдач стаються від моменту пошуку інвестора до реалізації стартапу. Типові помилки можна побачити на
українських проектах, що були закритими у 2017 р.
Luckyprice – онлайн-сервіс, що надавав можливість
покупцям купувати товари зі знижкою, а для продавців слугував додатковим джерелом залучення клієнтів та збільшення конверсії. У листопаді 2017 р.
засновник проекту Владислав Лишафай оголосив про
закриття Luckyprice. Однією з основних причин провалу проекту він називає помилки у перемовинах з інвесторами (завищені зарплатні очікування та небажання в обмін на інвестиції віддати понад 10 % компанії). Серед іншого стартапер відзначає такі негативні
фактори, як відсутність фокусу, нестачу коштів для
початкового розвитку проекту, а також недостатні
знання ринку та аудиторії на момент запуску онлайнсервісу [13].
Titanovo – проведення ДНК-тестів, а саме тестів
довжини теломер. Таке тестування давало змогу визначити ризики виникнення захворювань серцево-судинної системи, хвороби Альцгеймера, а також отримати рекомендації для правильного харчування. Однак
після трьох років успішної роботи проект довелося
закрити. Причиною став позов великої компанії-конкурента і нестача коштів у Titanovo, аби брати участь
у судовій тяганині. Серед інших причин, що призвели
до краху проекту, розробник називає поєднання ним
двох ключових посад у компанії та відсутність сфокусованості на пошуках інвестора [13].
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Рис. 1. Топ 10 країн у рейтингу за успішністю стартапів серед країн станом на 01.01 2019 р. [побудовано
авторами на основі даних джерела [3]]

Рис. 2. Фрагмент списку країн за кількістю успішних стартапів за даними Startup Ranking[3]
Стартап Wishround був краудфандинговою платформою, яка давала змогу користувачам вибирати подарунки до дня народження на сайтах партнерів сервісу та збирати на них гроші серед друзів та знайомих. Для цього користувач створював сторінку, де
вказував бажаний товар чи послугу і поширював цю
інформацію серед знайомих у соцмережах. Команді
не вдалося реалізувати усі амбітні плани, і після чотирьох років існування проект закрили [13].
Ukrainians. Причиною закриття засновники називають те, що вони не змогли досягти очікуваних результатів. «Змушені визнати, що Facebook, Instagram
та інші соціальні мережі (доступ через спеціальні канали) не залишають на ринку ніші ще для однієї соціальної мережі», – йдеться в повідомленні на сайті
ukrainians.co [8, 13].
Cluise – це безкоштовний додаток для iOS та
Android, який допомагав його власникам впорядкувати гардероб і підказував їм, що вдягнути, враховуючи водночас погоду на конкретний момент. Додаток
вивчав звички користувачів та аналізував інформа-

цію, використовуючи алгоритми штучного інтелекту.
Cluise класифікував одяг за типом, пропонував поєднання одягу, враховуючи стиль користувача, і навіть
рекомендував, який саме одяг варто придбати власнику додатка. Проте вже у травні 2017 р. сервіс закрили через «неможливість фінансувати, розвивати та
підтримувати продукт» [13].
Серед іноземних стартапів, що були невдалими
слід виділити такі:
Beepi – Інтернет-магазин для купівлі, лізингу та
продажу вживаних авто. Стартап був доволі успішним, оцінювався у 560 млн. дол. США.
У лютому 2017 р. компанія почала ліквідацію активів. У компанії виникли організаційні та фінансові
проблеми. Були ініціативи придбання компанії її ж
конкурентами Fair.com і DGDG, проте угоду так і не
уклали.
Maple – компанія, яка здійснювала доставку їжі
(Нью-Йорк), закрилася 8 травня. Оцінка активів 115
млн. дол. США. Maple включав у вартість страв, витрати на доставку та чайові, а до кожної порції дода-
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валося витончене цукрове печиво. Під час виникнення
фінансових труднощів компанія замінила печиво на
його фотографію у брошурі. Частину команди «купила»
британська платформа з доставки їжі Deliveroo.
Jawbone – одна з компаній, що була засновником
ринку переносних пристроїв. Вони фокусувалася на
створенні фітнес-трекерів і портативних колонок. Їх

виробництво припинилося у 2017 р., а продажі – до
вересня 2016 р. У Jawbone були проблеми з виплатами вендорам. Їй також довелося відмовитися від
послуг стороннього сервісу підтримки клієнтів тощо [2].
Отже, можна виділити основні причини закриття
стартапів як в Україні, так і за кордоном (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік основних причин закриття стартапів [сформовано на основі джерел [2, 7, 10, 13]]
Причини
Некоректне визначення рівня попиту на стартап-ідею
Брак досвіду управлінської діяльності
Відсутність чітких планів діяльності (стратегічних та
поточних)
Бюрократія
Невдале місце локації
Організаційні проблеми
Зниження рівня ініціативності

Оцінити український ринок стартапів у цифрах
дуже складно. Значна частка угод є неофіційною, й їх
учасники не розкривають подробиць. Окрім того, цей
вид становлення бізнесу в Україні ще зароджується.
Одна угода може змінити статистику суттєво.
Кількість стартапів в Україні зростає з кожним
роком, проте їх успішність непрямо залежить від
кількості. За оцінками експертів до стадії робочого
бізнесу добирається не більше 5 % проектів. З січня
до серпня 2017 р. українці залучили 1,9 млн. дол.
США інвестицій на двох найвідоміших краудфандінгових платформах.
За даними Олександра Сороки – UBR.ua директора
інвестиційної платформи Startup.Network: «Цікавих і
новаторських ідей не так вже й багато. На нашій
платформі серед зареєстрованих стартапів близько 85 %
 це бізнес з готовою моделлю реалізації та планом
масштабування. Наприклад, відкриття кафе чи ресторану. І тільки 15 %  по-справжньому можна назвати
стартапами у традиційному сенсі, коли стратегія ведення бізнесу практично невідома і прописується з
нуля» [10].
Щорічний рейтинг AIN.UA кращих українських
стартапів заснований на опитуванні провідних експертів дає змогу виокремити п’ятірку стартапів, які
успішно стартували в 2017 р.» [4, 5, 6]:
1 місце: People.ai – сервіс аналізу роботи сейлзменеджерів. Мета – показати компаніям, наскільки
ефективно працюють їхні менеджери з продажу, згідно з аналізом даних з пошти, дзвінків, CRM, месенджерів.
2-3 місце: Influ2 – сервіс персональної реклами
для b2b. Він дозволяє зорієнтувати рекламу на конкретний список людей, а потім дає поіменний звіт
про те, що розробник бачив оголошення, клікав на
них і заходив на сайт рекламодавця.
Nimses – гео-локаційна соцмережа з власною валютою – сервіс Goods, за допомогою якого користувачі можуть обмінювати внутрішню валюту на реальні товари і послуги.
4 місце: DMarket – маркетплейс для торгівлі внутрішнім ігровим інвентарем. Суть його в тому, щоб
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Обмеженість фінансування та брак коштів на
реалізуваннястартап-ідеї
Відсутність розрахунків щодо визначення оптимальної ціни
та точки беззбитковості
Невдало сформована рекламна кампанія
Відсутність механізмів просування стартап-ідеї
Проблеми взаємодії з інвесторами
Невчасний випуск товару/послуги
Випуск неякісного товару /послуги

дати можливість геймерам перетворювати свої здобуті у грі предмети у реальні гроші.
5 місце: Monobank – mobile-only мобільний банк
від екс-команди «ПриватБанку».
Також можна виокремити 10 проектів, які змусили
світ говорити про Україну у 2018 р. [1, 2]:
1. Ugears. Український стартап зібрав кошти на
колекцію дерев’яних пристроїв для настільних ігор.
2. Senstone. В Україні розробили пристрій для перетворення голосових записів у текстові нотатки.
3. SolarGaps. Український стартап виготовляє жалюзі з сонячними панелями.
4. PassivDom. Український стартап у США створює перший абсолютно автономний будинок.
5. CruiseBe. Українське подружжя вигадало та
створило мобільний додаток, що допомагає спланувати круїзну подорож. В їхню ідею повірили в одному
з найбільших американських акселераторів бізнеспроектів.
6. Effa. Українці створили екологічну зубну щітку
із переробленого паперу.
7. Cardiomo. Винахід українців може допомогти
рятувати мільйони життів. Дивайс, що моніторить
стан серцево-судинної системи та подає рекомендації
у разі нескладних станів. Інформацію про загрози
надсилаються на смартфон.
8. HelkoSmartDumbbels – розумна гантель, яка мотивує власника робити вправи та ділитись досягненнями у соцмережах.
9. Picolor. Українці розробили пристрій, що виробляє мільйон кольорів фарби.
10. Petcube. Пристрій із мобільним додатком, що
дозволяє на відстані стежити і комунікувати із домашніми улюбленцями.
Про ці українські компанії писали західні видання,
їхні продукти та послуги замовляли за кордоном, а
кампанії збору коштів отримували величезні суми від
людей зі всього світу. Деякі з них перемагали на конкурсах і були відзначені нагородами та преміями.
ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна має значний інноваційний потенціал стартапів,
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зокрема, висококваліфіковані інженерні ресурси, створюється відповідна інфраструктура та екосистема
навколо стартапів. Як результат, зростає кількість стартапів, які отримують визнання на міжнародній арені і
здобувають фінансування від іноземних інвесторів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛ
CHARACTERISTICS OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE
ENTERPRISE AND ITS SOURCES
старший викладач,
Донецький національний
університет економіки і
торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського
KOSTAKOVA Lina Dmytrivna – Senior Lecturer, Donetsk National University of Economics and Trade after Mykhailo Tuhan-Baranovskyi
У статті висвітлено проблеми української економіки, що пов’язані з низьким рівнем інвестиційної активності та
акцентовано увагу на ефективність залучення інвестиційних ресурсів у процеси пов’язані із відтворенням інвестиційного
потенціалу господарюючих суб’єктів. Висвітлено внесок світової науки у дослідження питань пов’язаних із розробкою
теорії формування, оцінки та управління інвестиційним потенціалом. Досліджено підходи до визначення сутності
інвестиційного потенціалу та джерел, що його формують. Запропоновано вивчати інвестиційний потенціал на основі
ресурсного, ймовірнісного та результативного підходів. Запропоновано вивчати інвестиційний потенціал на основі
ресурсного, імовірнісного і результативного підходів, а до джерел його формування відносити трудові, фінансові,
економічні, інноваційні, виробничі, управлінські і інформаційні ресурси.

* * *
В статье отражены проблемы украинской экономики, которые связаны с низким уровнем инвестиционной активности
и акцентировано внимание на эффективность привлечения инвестиционных ресурсов в процессы связанные с
воспроизводством инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов. Отражен вклад мировой науки в исследование
вопросов связанных с разработкой теории формирования, оценки и управления инвестиционным потенциалом.
Исследованы подходы к определению сущности инвестиционного потенциала и источников, что его формируют.
Предложено изучать инвестиционный потенциал на основе ресурсного, вероятностного и результативного подходов, а к
источникам его формирования относить трудовые, финансовые, экономические, инновационные, производственные,
управленческие и информационные ресурсы.

* * *
The article reflects the problems of the Ukrainian economy, which are associated with a low level of investment activity and
focuses on the effectiveness of attracting investment resources in the processes associated with the reproduction of investment
potential, as a component of the overall potential of economic entities. It has been determined that investments are precisely that
source for business entities that allow them to constantly support the vital activities of their business, and a shortage of investment
resources can lead to a crisis. The contribution of world science to the study of issues related to investment attractiveness, the
development of a theory of the formation of the methodological foundations for assessing and managing investment potential is
reflected, and the existence of a scientific gap with respect to a single approach to the designated components is diagnosed. Based on
the analysis of various points of view of domestic and foreign researchers regarding the disclosure of the essence of investment
potential, various approaches to its determination are considered, their assessment and the formulation of their own views on this
category are presented. It is proposed to study investment potential on the basis of resource, probabilistic and effective approaches,
as fundamental. A close relationship between the elements of economic potential, and providing the effect of synergy, is revealed.
The main features of the sources of formation of investment potential are considered. Based on the characteristics of the investment
potential, the legislative base and the views of scientists and economists, a classification of the sources of its formation has been
proposed, which includes labor, financial, economic, innovative, production, managerial and information resources. It has been
proved that the resource component of the investment potential is its sources, which in turn are also directly related to the general
economic potential of the enterprise, forming a unified system of functioning with it.
Ключові слова: підприємство, проблеми, інвестиційний потенціал, підходи, джерела, оцінка
Ключевые слова: предприятие, проблемы, инвестиционный потенциал, подходы, источники, оценка
Keywords: enterprise, problems, investment, potential, approaches, sources, estimation

ВСТУП
Економіка тієї чи іншої держави вважається міцною тоді, коли в неї йдуть постійні потоки інвестицій,
оскільки саме їх рівень показує ступінь довіри інвес-
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тора у вкладанні своїх коштів у ту чи іншу справу. З
моменту проголошення України самостійною державою інвестиційна активність українських підприємств
постійно поступається відносно інвестиційної актив-
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ності підприємств інших країн світу. Проте інвестиції
є саме тим джерелом для господарюючих суб’єктів,
що дозволяє постійно підтримувати життєдіяльність
їх бізнесу. У більшості випадків дефіцит інвестиційних ресурсів може призвести до настання кризового
стану для підприємства. З огляду на окреслену проблему слід зазначити, що саме потенційні можливості
до інвестування виступають як формування стратегічних орієнтирів до подальшого економічного зростання вітчизняних підприємств. Питанням розробки теорії формування, оцінки та управління інвестиційним
потенціалом присвятили свої праці такі відомі українські та зарубіжні вчені, як: В. Бард, О. Балацький,
Дж. Бейлі, Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, В. Галасюк, С. Глазьєв, А. Гранберг, В. Геєць, А. Гриценко,
А. Даниленко, Є. Домар, Ю. Дорошенко, В. Катасонов,
Б. Кваснюк, Т. Косова, Р. Коуз, О. Кузьмін, Є. Лапін,
І. Ройзман, М. Скрипниченко, О. Теліженко, Ф. Тумусов, М. Туган-Барановський, Р. Харрод, Т. Хачатуров, В. Хобта, А. Шахназаров, Л. Шинкарук, А. Шпітгоф, С. Шумська та ін. Не дивлячись на значну кількість наукових здобутків стосовно інвестиційної діяльності підприємств, формування та використання їх
інвестиційного потенціалу, дана тема залишається у
колі підвищеної уваги і дотепер.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підготовка даної статті ґрунтується на комплексному використанні відповідного методичного інструментарію, основу якого складають такі методи, як зіставлення, групування, деталізація, узагальнення, візуалізація тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічне зростання підприємств знаходиться у
прямій залежності від рівня використання їх інвестиційного потенціалу.
Активні дослідження сутності інвестиційного потенціалу були розпочаті вітчизняними вченими-економістами тільки з середини 1990-х рр. Науковий і
практичний інтерес до проблем потенціалу інвестиційного розвитку в Україні вже протягом більше десяти років залишається високим. Значний внесок у
розвиток цього наукового напрямку зробили такі вітчизняні дослідники, як Є. Бойко, Р. Бойчук, В. Геєць,
О. Кузьмін, І. Комарницький, А. Кузнєцова, М. Лисенко, А. Садеков, Н. Лисова, О. Ястремська, К. Покатаєва, Ю. Дорошенко, А. Шахназаровов, І. Ройзман,
Т. Захарова, Р.М. Малишев та ін. Основним об’єктом
дослідження в їх працях є поняття «інвестиційна привабливість», економічний, виробничий, інноваційний
потенціали, формування методичних основ їх оцінки.
МЕТА РОБОТИ полягає у дослідженні теоретичВизначаючи сутність інвестиційного потенціалу,
них аспектів пов’язаних з інвестиційним потенціалом
загалом виділяють декілька підходів. У табл. 1 предта джерелами його утворення.
ставлено їх класифікацію та авторів, що є прихильниками того чи іншого підходу.
Таблиця 1
Підходи до визначення сутності інвестиційний потенціал
Підхід
Ресурсний

Ймовірнісний

Результативний

Структурний
Ринковий

Ємнісний

Характеристика
сукупність ресурсів, наявних потужностей
суб’єктів господарювання
імовірнісна можливість накопичення
суб’єктом господарювання відповідного
обсягу ресурсів для подальшого
інвестування
здатність до досягнення певної віддачі від
використовуваних ресурсів незалежно від
їх виду, або з позицій оцінки економічних
результатів поточної й майбутньої
господарської діяльності
структурний елемент потенціалів вищого
порядку, зокрема – економічного
потенційний попит на ресурси на ринку
капіталу
інвестиційна ємність, тобто здатність
суб’єкта дослідження (території,
підприємства, підсистеми тощо)
«поглинати капітал», що залежить від
ряду об’єктивних та суб’єктивних
факторів

Стосовно ресурсного підходу, то проблема оцінки
інвестиційного потенціалу зводиться до визначення
вартості доступних ресурсів, а рівень його використання визначають як відношення отриманого
результату до обсягу задіяних ресурсів. Водночас такі
вчені, як Кембелл Р. Макконел та Стенлі Л. Брю
наголошують на певній «впорядкованості цих ресурсів, що дозволяють досягти ефекту синергізму в їх
використанні» [1]. Кармов Р. обмежує цю сукупність

Прихильники підходу
Марголін А., Кембелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю,
Бистряков А., Катасонов В., Бєлоусова Л., Бард В.,
Кармов Р., Лосєва С., Зубкова В., Накивайло А.
Резниченко В., Зурабов Е., Коуз Р., Мавріді К.,
Зайцева Є., Замогильний Д., Губанова О.,
Зенченко С., Шеметкіна М., Клімова Н., Трифілова А.,
Герасимов В., Мініна Л., Васильєв А., Покатаєва К.
Бочаров В., Бєломестнова І., Бєломєстнов В.,
Дикань В., Колесніков Є.
Борисенко А., Лапін Є., Максимов В., Губанова О.
Бочаров В., Тумусов Ф., Басалов І., Колесніков О.,
Отенко І.
Мироєдов А., Повєрєнов В., Чуб Б.,
Бард В., Бузулуков С., Дрогобицький І., Щєпетова С.,
Александров А., Анікін А.

ресурсів лише власними ресурсами. Проте таке
судження є не досить точним, оскільки залучення
зовнішніх інвестиційних ресурсів суттєво збільшує
інвестиційний капітал, сприяючи росту прибутку від
інвестиційної діяльності підприємства [2].
Ймовірнісний підхід передбачає можливість накопичення підприємством відповідного обсягу ресурсів
для подальшого інвестування.
Автори М.В.Чорна, І.О. Жувагіна виокремлюють
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у межах ймовірнісного підходу зовнішній та внутрішній інвестиційний потенціал [3].
Оцінка величини інвестиційного потенціалу за
результативним підходом зводиться до оцінки максимального результату, який суб’єкт дослідження
може отримати за наявної кількості, якості та структури інвестиційних ресурсів. Дехто вважає, що інвестиційний потенціал – це сукупність економічних
відносин між суб’єктами із приводу можливості присвоєння, використання й розвитку інвестиційних ресурсів, що забезпечують певне економічне зростання [4].
Відповідно до структурного підходу інвестиційний потенціал є складовою економічного потенціалу,
яка поряд з інноваційним, трудовим та природним визначає модель його функціонування за об’єктами, результатами, ресурсами та елементами. Прийнято вважати, що потенціал вищого рівня містить потенціали
нижчих рівнів, які характеризуються взаємозамінністю [3].
За ринкового підходу виділяють потенційний та
конкретний попит на інвестиції. Потенційний інвестиційний потенціал є формальним та має місце тоді,
коли отримуючи відповідну величину прибутку, власник не бажає здійснювати капіталовкладення, тож
саме цей попит і є інвестиційним потенціалом, оскільки формує джерело для майбутнього інвестування» [3]. Така точка зору (ототожнення прибутку господарюючого суб’єкта та інвестиційного потенціалу),
є дещо дискусійною, оскільки внаслідок об’єктивного
протиріччя між споживанням та накопиченням формальний (потенційний) попит виникає тільки за наявності реальних нагромаджень.
Ємнісний підхід передбачає здатність стосовно
отримання найбільшої кількості інвестиційної частки
ВВП за рахунок використання інвестиційних факторів економічного зростання.
Підсумовуючи викладене вище, інвестиційний потенціал пропонуємо розуміти як частину економічного потенціалу та розглядати його з погляду поєднання ресурсного, ймовірнісного та результативного
підходів.
Водночас між кожним з елементів економічного
потенціалу існують міцні взаємозв’язки, тобто зміна
стану кожного з них призведе як до кількісної, так і
до якісної зміни усіх інших, а найбільш ефективне їх
поєднання вплине на формування ефекту синергії у
діяльності.
У процесі формування інвестиційного потенціалу
суттєве значення мають джерела інвестиційного потенціалу.
Основні риси джерел інвестиційного потенціалу:
1) трактування як суміжних з інвестиційними ресурсами;
2) матеріальною основою виступають грошові
фонди;
3) логічною ціллю їх використання є здійснення
інвестицій;
4) характеризуються побудовою взаємозв’язків
між суб’єктами процесу формування цих джерел;
5) фондовий характер їх формування;
6) їх формування відбувається як нова стадія
циклу відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу та суспільного виробництва.
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У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність», джерела інвестицій приймають
тільки фінансову форму інвестиційних ресурсів, а
отже, є джерелами інвестиційного потенціалу: бюджетні асигнування, благодійні внески, власні, позикові та залучені кошти інвестора [6]. Тож фінансові
джерела інвестицій практично являють собою джерела інвестиційного потенціалу, оскільки включають
лише фінансові фонди та потоки.
Науковці-сучасники під джерелами формування
інвестиційного потенціалу розуміють фонди та потоки тимчасово вільних коштів, що утворюються у
процесі взаємозв'язків між економічними агентами з
приводу потенційного формування заощаджень та
подальшого їх використання у інвестиційному напрямку [7].
Опираючись на характеристику основних рис інвестиційного потенціалу, законодавчу базу та погляди науковців, пропонується наступна їх класифікація:
1. Трудові ресурси;
2. Фінансові ресурси:
а) власні (частина чистого прибутку, що реінвестується, амортизаційні відрахування, страхова сума
відшкодування збитків, внутрішня кредиторська заборгованість, мобілізована частина оборотних активів, довгострокові фінансові вкладення, строк погашення яких закінчується в даному році тощо);
б) позичені (кредити, лізинг, емісія облігацій,
франчайзинг, форфейтинг тощо);
3. Економічні ресурси;
4. Виробничі ресурси (включаючи техніку та технології);
5. Інноваційні ресурси;
6. Ресурси управління та інформаційні ресурси.
Отже, ресурсною складовою інвестиційного потенціалу виступають його джерела, а саме трудові,
фінансові, економічні, інноваційні, виробничі, управлінські та інформаційні, котрі також безпосередньо
пов’язані з загальним економічним потенціалом підприємства та створюють з ним єдину систему функціонування.
ВИСНОВКИ
Вихід України на траєкторію стабільного економічного зростання багато в чому залежить від посилення ролі інвестиційних процесів в економічній
діяльності великих потужних промислових підприємств, наявних у них інвестиційних можливостей,
ефективності залучення інвестиційних ресурсів у процес розширеного відтворення їх загального потенціалу, тобто від сформованого інвестиційного потенціалу та результативності його використання.
Проведене дослідження показало, що в економічній літературі до цього часу не існує єдиної точки
зору стосовно визначення сутності інвестиційного
потенціалу підприємства та джерел його формування.
У процесі аналізу було з’ясовано, що поняття «інвестиційний потенціал» являє собою елемент загальної системи економічного потенціалу підприємства та характеризується такими складовими, як ресурсна, ймовірнісна, результативна. Водночас ресурсна складова інвестиційного потенціалу безпосередньо
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залежить від джерел, що його формують, а саме фінансової, економічної, кадрової, виробничої, управлінської, інформаційної та інших підсистем.
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Обґрунтовано сучасні підходи та практичні рекомендації, спрямовані на визначення сутності стратегії диверсифікації
діяльності підприємства. Визначено аспекти розвитку ринку та визначено можливі шляхи його диверсифікації.

* * *
Обоснованы современные подходы и практические рекомендации, направленные на определение сущности стратегии
диверсификации деятельности предприятия. Определены аспекты развития рынка и определены возможные пути его
диверсификации.

* * *
Introduction. Question of scientific ground of i creation of original, adapted to the home terms of menage, control system by
strategies of diversification of activity taking into account the state of i tendencies of роз to the coil of market environment, and also
strategic potential of enterprise remain decided not enough.
Purpose. An aim of the article is an analysis and improvement of theoretical-methodic principles of forming and management of
diversification of activity of enterprises strategies in the conditions of unstable market environment.
Results. Reasonably modern approaches and practical recommendations aimed at determining the essence of the strategy of
diversification of activity of the enterprise. The aspects of market development and possible ways of its diversification were identified
in the article. Considered the definition of diversification proposed by various authors and identified the main reasons for making
decisions about diversification of activity of the enterprise.
Conclusion. The effective management of diversification of activity of enterprises strategies it follows to carry out on the basis of
the worked out theoretic-metodic approach which provides the reasonable electing, after certain procedures, with application of
elements of strategies, what adequate to the external terms and strategic potential of enterprise.
Ключові слова: диверсифікація, стратегічні напрямки диверсифікаційної політики, стратегії диверсифікації,
конкуренція, конкурентне середовище
Ключевые слова: диверсификация, стратегические направления диверсификационной политики, стратегии
диверсификации, конкуренция, конкурентная среда
Keywords: diversification, strategic direction diversification policy, diversification strategy, competition, competition
environment

ВСТУП
Прискорення темпів науково-технічного прогресу,
що відбувається в останні роки, посилення конкуренції, яке спричиняється глобалізацією економіки, різко
загострюють проблеми підвищення конкурентоспроможності товаровиробників, пошуку i реалізації їх
конкурентних переваг. Водночас динамічні зміни
умов i середовища господарювання потребують постійного вдосконалення та оновлення асортименту
продукції, технологій і виробництва та просування на
ринку з метою оперативного пошуку i реалізації ринкових можливостей інноваційного розвитку, який для
України є безальтернативним
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Питання наукового обґрунтування i створення
оригінальної, адаптованої до вітчизняних умов господарювання, системи управління стратегіями диверсифікації діяльності з урахуванням стану i тенденцій
розвитку ринкового середовища, а також стратегічного потенціалу підприємства залишаються недостатньо вирішеними.
МЕТА статті – аналіз та вдосконалення теоретико-методологічних засад формування та управління
стратегіями диверсифікації діяльності підприємств в
умовах нестабільного ринкового середовища. У статті
розглядається підхід до поетапного аналізу, відбору
та управління стратегіями диверсифікації.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичною і методологічною основою статті
виступають дослідження вітчизняних та іноземних
фахівців у галузі формування стратегії диверсифікації
діяльності підприємств, а також законодавчі акти і
нормативні документи Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з
економічних питань. У проведенні дослідження використані методи діалектичного аналізу та синтезу, логічний та системний підходи, а також методи логічного узагальнення, порівняння та формалізації.
РЕЗУЛЬТАТИ
Диверсифікація (від лат. Diversification – зміна,
різноманітність) – це стратегія, яка передбачає одночасне освоєння нових видів продукції та нових ринків
збуту. Диверсифікація існує у двох основних формах:
1. Розширення асортименту товарів, організація
випуску нових видів продукції в межах «власної» галузі, тобто збільшення числа модифікацій певного
виду товару, які задовольняють попит окремих груп
споживачів. Відбувається найчастіше на ринках, де
існує жорстка конкуренція.
2. Вихід за межі основного бізнесу, проникнення в
нові галузі та сфери господарювання. Може здійснюватися як за допомогою створення нових підприємств, так і за допомогою придбання компаній, фірм
або злиття з ними. Внаслідок цього відбувається перехід від односторонньої виробничої структури до багатопрофільного виробництва, великі фірми і компанії поступово перетворюються на багатогалузеві комплекси.
Однак диверсифікація може містити у собі і новий
товар, і новий ринок одночасно. Тобто під диверсифікацією розуміють проникнення підприємств у галузі, які не мають прямого виробничого зв'язку або
функціональної залежності від їхньої основної діяльності. У результаті диверсифікації підприємства перетворюються у складні багатогалузеві комплекси або
конгломерати.
У сучасних умовах найбільш ефективною стратегією розвитку для багатьох підприємств є стратегія
диверсифікації, за допомогою якої діяльність підрозділів підприємства поширюється на різні сфери бізнесу, що підсилює його конкурентні позиції.
Основною метою використання стратегії диверсифікаці є забезпечення відносної незалежності підприємства від одного стратегічного господарського підрозділу. Тому стратегія диверсифікованого розвитку
реалізується у тих випадках, коли у межах даної
галузі (на даному ринку, з даним продуктом, у даній
сфері) не має можливостей для подальшого зростання
компанії, або коли можливості зростання за межами
цієї галузі значно привабливіше [2].
Існує два можливих напрями реалізації стратегії
диверсифікації бізнесу:
1. Внутрішнє зростання – проведення диверсифікації вже існуючого підприємства, тобто вихід компанії за рамки промислового ланцюжка, в межах якого
вона діяла, і пошук нових видів діяльності, з метою
досягнення ефекту синергізму (концентрична диверсифікація);
2. Зовнішнє зростання – диверсифікація шляхом
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злиття (укладання угоди між двома і більш підприємствами, капітал яких об’єднується в одній компанії,
зазвичай укладається між близькими за розміром фірмами) та поглинання (покупка контрольного пакету
акцій іншого підприємства і перетворення її в підрозділ компанії-покупця з метою оновлення свого
корпоративного портфелю)  чиста диверсифікація [1].
Здійснення диверсифікації бізнесу пов’язане з багатьма об’єктивними та суб’єктивними причинами,
основними з яких є наступні:
 бажання компанії зменшити, або розподілити
ризики своєї діяльності;
 необхідність покинути стагнуючи ринки;
 можливість отримати фінансову вигоду від
функціонування в нових галузях;
 зростаючий тиск антимонопольного законодавства, який протидіє подальшому розвитку компанії в
базовій галузі;
 насичення ринків продуктом компанії, або різке
падіння попиту на нього;
 можливість ефективного використання надлишкових грошових коштів, що дає базовий бізнес, які не
можуть бути вигідно вкладені на існуючому ринку.
Визначають наступні види стратегій диверсифікації діяльності (табл. 1).
Крім базових видів у стратегічному менеджменті
виділяють так названі похідні стратегії диверсифікації, які забезпечують ефективність розробки та реалізації основних стратегій. У практиці диверсифікації
бізнесу використовуються наступні похідні стратегії:
 стратегія входження в нову галузь (в нові
сфери діяльності);
 стратегія диверсифікації в споріднені галузі,
 стратегія диверсифікації в неспоріднені галузі,
 стратегія згортання (продажу) або ліквідації компанії і вилучення капіталу,
 стратегія реструктуризації бізнес-портфеля компанії,
 стратегія відновлення й економії.
Вибір конкретної стратегії диверсифікованого розвитку компанії повинен ґрунтуватися на таких економічних факторах:
 можливість збалансувати життєві цикли різних
підрозділів в складі підприємства,
 можливість отримання синергетичного ефекту
від об'єднання нового бізнесу з існуючим (наприклад,
за рахунок кооперації);
 виникнення можливості спрощеного виходу на
світовий ринок [3].
Диверсифікація бізнесу надає низку переваг компанії: дозволяє отримувати додаткові прибутки, розподіляти ризики, забезпечує доступ до необхідних ресурсів та можливість здійснювати так назване «перехресне субсидування», тобто доходи, отримані в
одній галузі чи підрозділі, направляти на розвиток інших сфер діяльності.
Серед загальних проблем диверсифікованої компанії можна визначити наступні: відсутність досвіду
управління, розосередження, низький рівень компетенції у неосвоєних сферах бізнесу тощо.
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Таблиця 1

Основні види стратегій диверсифікації бізнесу
№
1.

Вид стратегії
Стратегія
концентричної
диверсифікації

2.
Стратегія
конгломератної
диверсифікації
3.

Стратегія
горизонтальної
диверсифікації

4.
Стратегія
вертикальної
диверсифікації

Напрям реалізації
Підприємство має намір розвиватися у напрямку виробництва нових, але подібних
товарів, ринків або послуг.
Такі стратегії передбачають можливість застосування вже існуючих технологій і
каналів розповсюдження.
Підприємство має намір здійснювати господарську діяльність в нових сферах, з новими
технологіями виробництва. Достатньо важкі у здійсненні стратегії, їх успішна реалізація
вимагає від підприємств:
 достатніх виробничих потужностей;
 достатніх фінансових ресурсів;
 достатніх знань у сфері управління.
Підприємство має намір займатися певною діяльністю в таких секторах, де можна
використовувати вже існуючі канали розповсюдження, рекламу, позицію на ринку,
задля забезпечення успішної реалізації нових виробів.
Підприємство має намір звернутися або до більш ранніх стадій діяльності, наприклад,
до виготовлення сировини, напівфабрикатів, або упаковки (вертикальна диверсифікація
назад), або до наступних стадій діяльності, наприклад, від виробництва сировини до
виробництва готової продукції, від виробництва певної продукції до оптової чи
роздрібної торгівлі.

ВИСНОВКИ
Ефективне управління стратегіями диверсифікації
діяльності підприємств слід здійснювати на основі
розробленого теоретико-методичного підходу, який
забезпечує обґрунтоване обрання, за певними процедурами, із застосуванням елементів стратегій, які адекватні зовнішнім умовам і стратегічному потенціалу
підприємства.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
CURRENT METHODS OF THE ENTERPRISE’S CREDITABILITY ASSESSMENT
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Статтю присвячено тлумаченню, аналізу та систематизації методів оцінки кредитоспроможності підприємств. У
ході написання статті авторами зазначено, що проблемою є визначення кількісних нормативів для порівняння в аналізі,
оскільки немає єдиного чіткого значення показників. Саме тому неможна виділити показник, який обумовлений галузевим
принаджуванням, а наведені в економічній літературі нормативи, бажані значення фінансових коефіцієнтів не містять
галузевих особливостей і специфіки діяльності підприємства. Проблематика дослідження визначена тим, що єдина нормативна база реальної оцінки фінансового стану підприємства-позичальника відсутня, а відповідно немає порівняльних показників, мінімально допустимих для тієї чи іншої аналізованої галузі.

* * *
Статья посвящена толкованию, анализа и систематизации методов оценки кредитоспособности предприятий. В ходе
написания статьи авторами отмечено, что проблемой является определение количественных нормативов для сравнения
при анализе, потому что нет единого четкого значения показателей. Именно поэтому нельзя выделить показатель,
который обусловлен отраслевой принадлежностью, а нормативы, приведенные в экономической литературе, желаемые
значения финансовых коэффициентов, не содержат отраслевых особенностей и специфики деятельности предприятия.
Проблематика исследования определена тем, что единая нормативная база реальной оценки финансового состояния
предприятия-заемщика отсутствует, а соответственно, нет сравнительных показателей, минимально допустимых для
той или иной рассматриваемой отрасли.

* * *
The article is devoted to the interpretation, analysis and systematization of the methods of credit assessment of enterprises.
Taking into account the current state of the economy of Ukraine, as well as the financial state of most domestic enterprises, a
considerable number of non-performing loans, Ukrainian banks are trying to develop, refine and improve the process of lending to
customers. The number of non-performing loans in banks' portfolios indicates that banks do not cooperate with enterprises.
Today, the issue of loan repayment is very painful: unstable economic situation, declining corporate incomes, devaluation of the
national currency are among the main reasons for the large number of non-performing loans. In today's context, loans cannot be
provided solely on the basis of trust, the lender must have other guarantees of repayment of own funds. Therefore, any financial
institution examines the borrower for creditworthiness (evaluates its ability to repay debt on time).
During the writing of the article, the authors noted that the problem is the determination of quantitative standards for
comparison in the analysis, because there is no single clear value of the indicators. That is why it is impossible to single out the
indicator, which is due to industry affiliation, and the standards given in the economic literature, the desired values of financial
ratios, do not contain industry specifics and the specifics of the enterprise. The research problem is determined by the fact that there
is no unified regulatory framework for a real assessment of the financial condition of the borrowing enterprise, and accordingly,
there are no comparative indicators that are minimally acceptable for a particular industry in question.
Ключові слова: кредитоспроможність, кредитний ризик, дебітор, фінансово-кредитна установа, оцінка, якісні
показники кредитоспроможності, принципи оцінки кредитного ризику
Ключевые слова: кредитоспособность, кредитный риск, дебитор, финансово-кредитное учреждение, оценка,
качественные показатели кредитоспособности, принципы оценки кредитного риска
Keywords: creditworthiness, credit risk, debtor, financial and credit institution, estimation, qualitative indicators of
creditworthiness, principles of credit risk assessment

ВСТУП
Довіра – головна передумова виникнення кредитних відносин. Недарма слово “credere” у перекладі з
латинської мови означає довіряти. Кредитор – той,

хто акумулює свої кошти в позику, має бути впевнений в позичальникові – тому, хто бере гроші у
борг. На сьогодні питання повернення кредиту є дуже
болючим: нестабільна економічна ситуація, спад до-
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ходів підприємств, девальвація національної валюти є
одними з головних причин великої кількості непрацюючих кредитів. У сучасних умовах позики не можуть надаватися лише на принципах довіри, кредитор
повинен мати інші гарантії повернення власних коштів. Тому будь-яка фінансово-кредитна установа перевіряє позичальника на кредитоспроможність (оцінює
його можливість своєчасного повернення боргу за зобов’язаннями).
Сутність терміну «кредитоспроможність»  це наявність передумов для отримання кредиту в позичальника, а також здатність повернути позику згідно
з кредитною угодою: визначену суму в обговорений
термін. Кредитна історія дебітора (якщо вона наявна)
грає важливу роль у наданні кредиту. Також кредитоспроможність позичальника визначається показниками, що характеризують його поточний фінансовий
стан, спроможність мобілізувати кошти з різних джерел у разі необхідності, можливість трансформувати
активи у грошові кошти. Звичайно, підприємство має
оцінити свої можливості повернення кредиту, перш
ніж планувати залучення капіталу через отримання
банківської позики. Таким чином, варто проводити
аналіз власної діяльності, а також відповідність критеріям кредитоспроможності, які вимагають фінансовокредитні установи. Не дивлячись на те, що всі банки
серйозно аналізують співпрацю зі своїми позичальниками, постає проблема перевірки кредитоспроможності підприємств.
Кредитування є вигідним для підприємства у
плані ефективного використання позикових ресурсів
для розвитку тієї чи іншої стркутури компанії, а також для кредитора – отримання прибутку за надавання у борг і використання власних ресурсів позичальником.
Аби кредування було взаємовигідним, ефективним і не несло за собою майбутніх ризиків, важливим
є визначення кредитоспроможності авіапідприємства.
Компанія має бути впевненою у своїх фінансових силах, мати можливість повернути позикові кошти.
Тобто позикові кошти мають допомогти у вдосконаленні процесів на підприємстві, а не стати ще більшим тягарем для нього. Кредитор же має бути впевненим у стійкому фінансовому стані позичальника, а
також у поверненні власних ресурсів.
МЕТОЮ даної статті є вивчення, аналіз та систематизування методів визначення кредитоспроможності підприємства. Обґрунтування твердження, що
високий рівень кредитоспроможності позичальника є
запорукою отримання кредиту в банківській установі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Дане питання є об’єктом дослідження багатьох
науковців. Специфіку визначення кредитоспроможності вивчали як вітчизняні, так і зарубіжні вченіекономісти: В.В. Вітлінський, І.М. Парасій-Вергуненко,
О.В. Дзюблюк, Л.О, О.В. Пернарівський, Л.М. Кіндрацька, М.І. Савлук, І.В. Вишняков, П. Роуз, Е. Брігем, Дж. Ф. Сінкі, Л. Гапенські та інші.
РЕЗУЛЬТАТИ
Необхідна умова надання кредитів – це оцінка
кредитоспроможності позичальника. Результати цієї
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обов’язкової процедури мають істотний вплив на
ефективність кредитної діяльності банку. Оцінка кредитоспроможності є важливою і для дебітора, адже
від її результату залежить рішення банку відносно
надання йому кредиту, на який термін і в якому обсязі. Частіше за все питання кредитоспроможності вирішується шляхом визначення відповідної методики,
за допомогою якої банк зможе реально оцінити стан
позичальника для надання позики.
Беручи до уваги актуальний стан економіки України, а також фінансовий стан більшості вітчизняних
підприємств, чималу кількість непрацюючих кредитів, українські банки намагаються розвивати, доопрацьовувати, вдосконалювати процес кредитування клієнтів. Кількість непрацюючих кредитів у портфелях
банків свідчить про недосконалість співпраці банків з
підприємствами.
Аналіз та оцінка фінансового стану компаній має
значний вплив для рішення банку щодо початку
співпраці з позичальником. Може бути безліч причин
неплатоспроможності підприємства, серед яких можна
виділити ті, що трапляються найчастіше: грошові
кошти у дебіторській заборгованості і понад нормативні запаси, а також такі макроекономічні чинники,
як високий податковий тиск, високий рівень інфляції,
економічна криза, падіння платоспроможного попиту
тощо.
З метою зниження кредитного ризику важливим є
аналіз кредитоспроможності клієнтів-авіапідприємств.
Актуальні і реальні висновки за результатами аналізу
кредитоспроможності дають можливість зменшити
кількість непрацюючих кредитів, уникнути ризиків
неповернення позик. Таким чином, кредитоспроможність підприємства є основним критерієм у вирішенні
питання про підписання договору кредитування з позичальником. Для надання точної та достовірної оцінки підприємства варто розраховувати не тільки низку
показників, а й аналізувати їх у динаміці.
Вибір методу у процесі управління приймається
керівництвом банку залежно від конкретних обставин
та результатів попереднього аналізу проблемного
кредиту. Найприйнятнішим варіантом завжди вважається такий перегляд умов кредитної угоди, який надає і банку, і позичальнику шанс на поновлення нормальної діяльності. Однак водночас варто пам’ятати
про мету, яка полягає у максимізації ймовірності повного повернення коштів банку. У разі укладення договору і настання моменту, коли менеджмент компанії-боржника показує свою неспроможність керувати
в екстремальних умовах. Якщо банк зацікавлений у
порятунку кредиту та самого позичальника, то він може змінити керівництво і залучити спеціальну групу
висококваліфікованих менеджерів, підготовлених до
роботи в екстремальних умовах.
Як свідчать дані Національного банку України
станом на кінець 2018 р. більше, ніж 50 % кредитів,
наданих суб’єктам господарювання, були непрацюючими – кредити із простроченням платежу за кредитом на більше, ніж 90 днів (рис. 1). Тому на сьогодні
оцінка кредитоспроможності позичальника відіграє
важливу роль у роботі кожної фінансово-кредитної
установи.
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Рис. 1. Частка непрацюючих кредитів у портфелях банків (2016-2018 рр.)
У країнах з розвиненою ринковою економікою
оцінка кредитоспроможності клієнтів визначається
методикою якісного аналізу (кількісні та якісні характеристики позичальника). Комплексна оцінка визначає питому вагу, а також пріоритетність кожного.
Далі складають таблиця ступенів ризикованості й
прийняття рішення. У результаті за даними експертних оцінок і питомої ваги критерію визначається загальна оцінка позичальника: кредитний ризик, доцільність видачі йому кредитних коштів, яка сума та
на який термін.
В Україні банк є одним з основних кредиторів, з
якими в більшості випадків співпрацюють українські
авіапідриємства, саме тому варто детально розглянути методику оцінки кредитоспроможності, запропоновану Національним банком України.
Постанова Національного Банку України № 351
від 30.06.2016 р. «Про затвердження Положення про
визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» на сьогодні є основним документом, яким керуються банки
у встановленні кредитних відносин з клієнтами-позичальниками.
Таким чином, банк має змогу оцінити стан позичальника, аналізуючи перелік коефіцієнтів, наведений
у Постанові Національного банку України.
На практиці банки США використовують «Правила
шістьох «Сі». Таким чином позначаються категорії
підбору клієнтів словами, що починаються на англійську літеру С: character – це характер клієнта, capacity – фінансова спроможність, cash – гроші дебітора,
collateral – забезпечення кредиту, conditions – економічні умови, control – контроль).
Показник під назвою «характер клієнта» позначає
репутацію дебітора, його розуміння щодо цільового
використання запозичених грошей, відповідальність
позичальника за повернення боргу. Західні фахівці
сфери банківського менеджменту запевняють, що даний показник проілюстровано в кредитній історії
кожного позичальника. Також вказується мета отримання грошових коштів, досвід клієнта у складанні
прогнозів і наявність гарантів дебітора. Варто зробити висновок, що цей показник у країнах Європи є

абсолютно деталізованим. Значна увага приділяється
фінансово-аналітичним здібностям дебітора, рейтингові позичальника і упевненість у сфері планування
бізнесу.
Стосовно другого показника «Сі» – це можливість
клієнта запозичувати кошти. Він означає наявність
повноважень позичальника на здійснення операцій.
Іншими словами суб’єкт господарської діяльності повинен мати юридичні права на подання в банк заявки
на отримання кредитних коштів, підписання кредитного договору. Західні спеціалісти додають, що також
повинен бути опис історії юридичного статусу, основних постачальників та споживачів, характеристика виробленої продукції, окрім підтвердження юридичного статусу позичальника.
Третій показник «Сі» показує здатність дебітора
заробляти гроші для погашення кредиту. Для визначення даного показника здійснюється розрахунок поточної діяльності клієнта, також фінансових коефіцієнтів, що конкретно показують ступінь ліквідності
балансу, достатність власного капіталу, прибутковість діяльності, величину грошових потоків, доцільністю вкладання капіталу в діяльність, яка буде кредитуватися. Методики, що використовуються сучасними спеціалістами оцінки кредитоспроможності, і
які використовуються у фінансово-кредитних установах, характеризуються такими показниками: коефіцієнт незалежності, ліквідність, рентабельність, проміжне покриття, загальний коефіцієнт покриття тощо.
Проблемою є вироблення кількісних нормативів
для порівняння, тому що є розкид значення показників, який обумовлений галузевим принаджуванням,
а нормативи, що наведені в економічній літературі,
бажані значення фінансових коефіцієнтів не містять
галузевих особливостей і специфіки діяльності підприємства. Через те, що єдина нормативна база реальної оцінки фінансового стану підприємства-позичальника відсутня, немає порівняльних гарних показників,
мінімально допустимих для тієї чи іншої аналізованої
галузі.
Є чимало недоліків у роботі вітчизняної банківської сфери, що впливає на роль оцінки кредитоспроможності позичальників як основного методу мінімі-
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зації кредитного ризику. Для розвитку цієї сфери роботи з аналітикою варто вживати необхідні заходи.
По-перше, варто зробити розширення базового складу
показників, а саме до такого рівня, який зможе надати
повну характеристику різним аспектам діяльності
підприємства. По-друге, треба починати розраховувати й використовувати аналіз грошового потоку підприємства, адже це надаватиме банкам можливість
оцінити обороти коштів клієнта.
Четвертий показник «Сі»  забезпечення кредиту.
Це означає вартість активів підприємства, а також наявність вторинного джерела погашення кредиту: поручительство, застава, гарантія, що передбачається у
кредитному договорі. Досвід європейських держав
свідчить, що в процесі аналізу забезпечення кредиту
варто враховувати й показники активів підприємства,
а саме: термін служби, стан і їх структура. Це дуже
важливі характеристики, адже технологічно застарілі
активи мають невелику цінність, бо їх важко буде
продати (перетворити у грошові кошти) у екстренному випадку: недостатності прибутку підприємства
для виплати зобов’язань по кредиту банку.
Показник під назвою «економічні умови» (п’ята
«Сі») дає змогу банку зрозуміти в яких умовах відбудеться співпраця з клієнтом. Аналізується актуальна й прогнозована економічна ситуація в регіоні, галузі й державі загалом, політичні фактори – те, що
може мати вплив на співпрацю. Такий аналіз визначає ступінь зовнішнього ризику банку, також враховує стандарти банку для оцінки достатності капіталу, грошового потоку, ліквідності балансу, рівня
менеджменту позичальника.
Шостий показник «Сі»  це контроль за законодавчими основами діяльності позичальника відповідно до стандартів банку та його кредитної політики.
Банк звертає увагу на такі критерії: вплив тих чи інших змін у законодавстві на діяльність підприємства;
наявність законодавчої та нормативної баз для функціонування позичальника; відповідність даних у кредитній заявці про позичальника стандартам банку, які
зафіксовані в кредитній політиці банку.
У країнах з розвиненою ринковою економікою
оцінка кредитоспроможності клієнтів визначається
методикою якісного аналізу (кількісні та якісні
характеристики позичальника). Комплексна оцінка
визначає питому вагу, а також пріоритетність кожного. Далі складають таблиця ступенів ризикованості
й прийняття рішення. У результаті за даними експертних оцінок і питомої ваги критерію визначається загальна оцінка позичальника: кредитний ризик, доцільність видачі йому кредитних коштів, яка сума та
на який термін.
Доволі розповсюдженими серед зарубіжних банків являються моделі комплексного аналізу, що базуються на експертних оцінках аналізу економічної
доцільності надання кредиту. Вони більшою мірою
дозволяють врахувати кількісні та якісні характеристики позичальника.
Назви комплексних методик, як правило, утворені
від перших літер базових критеріїв кредитування.
Зокрема, у Німеччині використовується методика
комплексного аналізу під назвою «COPF»: С– competition (конкуренція в галузі); O – organization (орга-
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нізація діяльності); P – personnel (якість персоналу); F
– finance (фінанси, доходи).
У Великобританії – «PARSER»: Р – person (репутація; позичальника); A – amount (сума кредиту); R –
repayment (умови погашення); S – security (забезпечення кредиту); E – expediency (доцільність кредиту);
R – remuneration (винагорода банку).
Окремі європейські банки використовують методику «CAMPARI»: С – character (репутація позичальника); A – ability (здатність повернути кредит); M –
marge (дохідність операції); P – purpose (цільове призначення кредиту); A – amount (сума кредиту); R –
repayment (умови погашення); I – insurance (забезпечення).
Національний банк України також розробив і надав перелік важливих питань щодо визначення кредитоспроможності позичальника. Банк визначає кредитний ризик за активами з дотриманням таких принципів:
 надійність та стабільність платоспроможності
боржника / контрагента, що, зокрема, підтверджується результатами аналізу його платоспроможності
за останні кілька років, надійності та стабільності бізнесу;
 зіставлення розміру боргу боржника / контрагента, валюти та строків погашення боргу з обсягами
його діяльності, очікуваними грошовими потоками,
що ґенеруватимуться такою діяльністю, що, зокрема,
підтверджується фінансовою звітністю / доходами
боржника / контрагента, відповідними статистичними
даними. Якщо валюта боргу відрізняється від валюти
очікуваних грошових потоків для погашення боргу
банк ураховує ризик перерахунку однієї валюти в
іншу;
 позитивний досвід стосовно фактичного стану
виконання укладених боржником/контрагентом контрактів/ угод, спроможність контрагентів боржника /
контрагента забезпечувати виконання зобов'язань
перед ним тощо;
 спрямування боржником отриманих кредитних
коштів на цілі, що відповідають виду, обсягу та
складності здійснюваної ним господарської діяльності;
 готовність акціонерів/власників боржника/контрагента брати на себе відповідальність за виконання
боржником/контрагентом зобов'язань перед банком,
що, зокрема, підтверджується наявністю достатнього
обсягу власного (акціонерного) капіталу боржника /
контрагента, наданими акціонерами/власниками боржника/контрагента гарантіями щодо погашення боргу
(за потреби) тощо.
Ознаки надмірного навантаження визначаються на
основі фінансової звітності за останні 12 місяців за
ключовими борговими метриками:
• Net Debt/(EBITDA Adjusted – фінансові витрати)
>10;
• Операційний прибуток/Процентні витрати < 1.
Таким чином, НБУ визначає 8 груп позичальників:
Група 1 – зміна умов кредитного договору, погані
боргові метрики (ICR10):
• Визнання дефолту або судження про його
відсутність.
Група 1А – зміна умов кредитного договору, бор-
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гові метрики в нормі:
• Банку необхідно мати пояснення щодо змін умов
кредитного договору;
Група 2 – відсутність змін кредитного договору,
погані боргові метрики – індикатор очікуваного
дефолту:
• Визнання дефолту або судження відносно відсутності фінансових труднощів позичальника / можливості обслуговувати борг згідно з умовами договорів;
Група 2А – відсутність змін умов кредитного
договору, інші потенційні фактори дефолту (відсутність заборгованості у фін. звітності позичальника,
відсутність активів/персоналу/ звітності та ін.):
• Банк має надати додаткову інформацію та пояснення.
Група 3 – боргові метрики в нормі, відсутність
лонгації/реструктуризації:
• судження не потрібні (в окремих випадках необхідне пояснення з операційної діяльності);
Група 4 – банк довів відсутність дефолту позичальників за допомогою суджень/додаткових даних
або позичальників було виключено з подальшого аналізу через нематеріальність;
Група 5 – банк визнав дефолт позичальників;
Група 5А – банк вже визнав дефолт позичальників, але необхідна перевірка та можлива корекція
забезпечення з визнанням додаткового кредитного
ризику.
Фінансовий стан важливо аналізувати не лише для
оцінки кредитоспроможності, а й для планування
власної діяльності, розробки стратегії компанії, пошуку шляхів удосконалення роботи.
Фінансова стійкість підприємства – це здатність
управління функціонувати та розвиватися для підтримки балансу активів і пасивів у нестабільному
внутрішньому і зовнішньому середовищі, яке гарантує стійку платоспроможність, інвестиційний інтерес
та допустимий рівень ризику.
Таким чином, можна зробити висновок, що оцінка
кредитоспроможності підприємства – це сукупність
методик, аналізів основних показників, що доповнюються один одного і, як наслідок, дають можливість
побачити конкретну картину кредитоспроможності
авіакомпанії.
ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що існує безліч різних
методик аналізу кредитоспроможності залежно від
країни, розвитку її економіки. Наприклад, у Німеччині та Великобританії, державах зі стабільною економікою, кредитори перед початком співпраці звертають увагу на репутацію позичальника, його управлінський орган, кваліфікацію персоналу, доцільність надання кредиту тощо. Звичайно, основні фінансові показники результатів діяльності також оцінюються,
але у більшості випадків усі підприємства є стабільними й надійними, бережуть свою репутацію. Різкі
стрибки у показниках діяльності авіапідприємств
прослідковуються рідко.
Отже, оцінка кредитоспроможності підприємствапозичальника є надзвичайно важливим і актуальним
питанням. Вивчення і оптимізація кредитних опера-
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цій комерційних банків України потребує доопрацювання. Вдосконалення методів оцінки кредитоспроможності позичальників буде поштовхом до покращення банківського сектору економіки. Варто зробити висновок, що банкам слід брати до уваги не лише поточні показники, а й розраховувати майбутню
роботу підприємства, аби точніше зрозуміти кредитоспроможність клієнта.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RULES AS A TOOL OF SELFREGULATION IN AGRICULTURE

LOMAKINA Iryna Yuriivna – PhD in Law, Associate Professor of department, Bila Tserkva National Agrarian University
У статті визначено особливості правил корпоративної соціальної відповідальності як інструменту саморегулювання
сільського господарства. Під цим поняттям розуміють, систему добровільно прийнятих зобов’язань суб’єктами господарювання на селі відносно забезпечення економічних та соціальних потреб як працівників, так й інших учасників
суспільства на основі концепції сталого розвитку сільських територій. Зроблено висновок, що зміст правил включає
питання: охорони навколишнього середовища, соціального страхування та забезпечення, освітнього та культурного
розвитку, діалогу із органами державної влади, антимонопольного та антикорупційного комплеєнсу, корпоративного
громадянства, розвитку територій та інше.

* * *
В статье определены особенности правил корпоративной социальной ответственности как инструмента
саморегулирования сельского хозяйства. Под этим понятием понимают, систему добровольно принятых обязательств
субъектами хозяйствования на селе по обеспечению экономических и социальных потребностей как работников так и
других участников общества на основе концепции устойчивого развития сельских территорий. Сделан вывод, что
содержание правил включает вопросы: охраны окружающей среды, социального страхования и обеспечения,
образовательного и культурного развития, диалога с органами государственной власти, антимонопольного и
антикоррупционного комплеенса, корпоративного гражданства, развития территорий и прочее.

* * *
Introduction. The issues of the formation and development of corporate social responsibility in agriculture is undeniably
relevant for a large agrarian country of Ukraine o in view of the European integration processes. The rules of corporate social
responsibility, on the basis of which the codes of ethics of the company are worked out, are the tools for of self-regulation of the
economic entity, since the economic entities engaged in agriculture are interested in their working out and implementation.
Purpose. The purpose of the article is to define the rules of corporate social responsibility as a tool for self-regulation in
agriculture.
Results. The features of agriculture should be taken into account in the development of corporate social responsibility rules, in
particular its environmental component (focus on sustainable rural development). The article studies the provisions of international
treaties, international governmental and non-governmental organizations acts, EU legislation on CSR in agriculture.
It is pointed out that the set of the requirements in understanding the CSR rules is common to both agriculture and industry
though the content is different. The provisions of the Single Integrated Strategy for Agriculture and Rural Development in 2015-2020
should be voluntarily enshrined in the CSR rules for agricultural enterprises. The article defines the features of the rules of corporate
social responsibility as an instrument of self-regulation of agriculture. Under this concept, the system of voluntarily accepted
commitments by rural businesses in terms of providing economic and social needs of both workers and other members of society on
the basis of the concept of sustainable development of rural territories is understood.
Conclusion. It is concluded that the content of the rules includes issues: environmental protection, social insurance and
provision, educational and cultural development, dialogue with state authorities, antimonopoly and anticorruption complicity,
corporate citizenship, development of territories.
Ключові слова: правила корпоративної соціальної відповідальності у сільському господарстві, корпоративна
соціальна відповідальність, саморегулювання сільського господарства, охорона навколишнього середовища,
антимонопольний та антикорупційний комплеєнс, сталий розвиток сільських територій
Ключевые слова: правила корпоративной социальной ответственности в сельском хозяйстве, корпоративная
социальная ответственность, саморегулирование сельского хозяйства, охрана окружающей среды, антимонопольный и
антикоррупционный комплеенс, устойчивое развитие сельских территорий
Keywords: rules of corporate social responsibility in agriculture, corporate social responsibility, self-regulation of
agriculture, environmental protection, antimonopoly and anticorruption complicity, sustainable development of rural territories

ВСТУП
Розвиток сільського господарства та розширення
міжнародних комерційних відносин поступово формують корпоративну соціальну культуру в Україні на
основі кращих європейських практик. Звичайно не всі
українські суб’єкти господарювання розуміють потребу впровадження кращих, чесних та соціально від-
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повідальних правил та бізнес-практик, однак у сучасному глобалізованому світі без їх застосування фактично неможливо співпрацювати із провідними міжнародними агрокомпаніями. На глобальному рівні
розроблені Керівні принципи Організації Економічної Співпраці та Розвитку (далі – ОЕСР) для багатонаціональних підприємств, які визначають засади
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добровільної дії та стандарти відповідальної ділової
поведінки, відповідно до діючого законодавства і є
визнаними в світі стандартами [1]. Для України, яка є
великою аграрною країною, дослідження проблематики становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності у сільському господарстві є безперечно актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси. Правила корпоративної соціальної відповідальності, на основі яких формуються етичні кодекси
компанії, є засобами саморегулювання суб’єкта господарювання, адже в їх створенні зацікавлені, задіяні
та у кінцевому підсумку реалізують самі суб’єкти
господарювання у галузі сільського господарства.
Водночас саморегулювання можна розглядати як
один з наслідків проведення дерегулювання у сільському господарстві, що має призвести до створення
потужної інституційної бази саморегулівних організацій, які є одними із розробників правил корпоративної соціальної відповідальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання саморегулювання у юридичній науці
розглядалось у працях О. Бакалінської, О. Гончаренко,
О. Зельдіни, В. Кочина, А. Сєніни та ін. Однак проблематика корпоративної соціальної відповідальності
у сільському господарстві загалом та правил КСВ,
зокрема, не було належно досліджено, тому і потребує подальшого вивчення та аргументації.
МЕТОЮ статті є визначення правил корпоративної соціальної відповідальності як інструменту саморегулювання сільського господарства.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Якісна політика дерегуляції є важливою передумовою запровадження в Україні європейської бізнесмоделі та пов’язується з комплексом заходів, спрямованих на модернізацію реєстраційної системи, суттєве спрощення дозвільної та ліцензійної систем, полегшення контрольно-перевірочної діяльності, а також удосконалення податкового адміністрування [2].
Оцінки експертів і дослідників показують суттєві економічні ефекти від дерегуляції. Загальний ефект від
реалізації стратегії дерегуляції може становити близько 25 млрд. дол. до 2020 р. [3]. В економічній науці
стверджується: Чим конкурентнішою є та чи інша
економічна система, тим інтенсивнішими повинні бути дерегулювальні процеси, тобто тим значнішим повинно бути дерегулювання. В конкурентному секторі
економіки значне дерегулювання економічних систем
супроводжується формуванням позитивних мікро-,
мезо- і макроекономічних дерегулювальних ефектів. І
навпаки, чим монополізованішою є економічна система, тим слабкішим за інтенсивністю повинно бути
їх дерегулювання [4, с. 211]. Необхідно не просто
приймати закони, передбачаючи спрощення тих чи
інших процедур у сфері господарської діяльності, а
разом із законом приймати підзаконні нормативноправові акти, яким слід закріпити діючий механізм
реалізації норм права [5, с. 35]. До такого діючого
механізму слід віднести можливість саморегулювання
суб’єктів, діяльність яких пов’язана із сільським господарством, у створенні правил корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ), легального
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впливу цих правил на внутрішню діяльність компанії
та зовнішнє середовище.
Оскільки правила КСВ мають стосуватися лише
внутрішньої побудови та функціонування підприємства, однак їх реалізації більше стосується досягнення
певних публічних обов’язків компаній (ніби направлена на зовнішнє середовище). Зокрема, на розвиток
сільських територій, де функціонує агрохолдинг,
покращення благоустрою життя місцевих мешканців,
на задіяння певних соціальних програм. Правила КСВ
не закривають, не звужують місію компанії, а навпаки,
розширюють її публічні горизонти та призначення.
Водночас процеси дерегулювання анонсуються
перерозподілом функцій та делегуванням низки повноважень професійним асоціаціям, представникам певних видів діяльності, включаючи сільськогосподарську. Отже, правила корпоративної соціальної відповідальності є інструментами саморегулювання як наслідок процесу дерегулювання. Хоча саморегулювання
не завжди можна пов’язати з процесами дерегулювання, адже апріорі саморегулювання виходить від
суб’єктів господарювання та у чистому виді має бути
позбавлене зовнішнього (державного) втручання.
Однак методи державного втручання в ту чи іншу
галузь економічної діяльності різноманітні, тому й
процеси розвитку саморегулівних механізмів можуть
проходити через дерегулювання (задіяння державних
механізмів) або ж навпаки відбуватися завдяки розбудові інституційних та нормативних форм саморегулювання самими суб’єктами.
Тому в науці і виділяють залежно від виду засобів
на саморегулювання:
– договірне – суб’єкти застосовують засоби, підставою для яких є договір;
– корпоративне – застосовуються засоби на підставі корпоративних актів (правила етичної поведінки
представників корпорацій, кодекси корпоративної
етики);
– інституційне (організаційне регулювання) –
створюються саморегулівні організації, які можуть
розробляти певні правила поведінки в окремих видах
економічної діяльності, окрім того, здійснювати контроль за їх виконанням, забезпечувати допомогу суб’єктам саморегулювання та їх захист [6, с. 69].
Правила КСВ створюються у межах корпоративної діяльності суб’єкта господарювання, можливо, на основі певних галузевих, регіональних та
міжнародних стандартів. Тому й саморегулівні організації можуть пропонувати певні стандарти діяльності сільськогосподарських підприємств, на основі
яких останні здійснюють свою роботу або ж беруть за
основу для розробки внутрішньо корпоративних актів.
Як показує досвід 30 провідних країн, котрі мають
найсприятливіший середовище для підприємницької
діяльності (Німеччина, Данія, Канада, Нова Зеландія,
Норвегія, Швеція, Японія), політика дерегулювання
будується на так званих SMART-принципах: налагодженості, корисності, адаптивності, актуальності,
прозорості [7, с. 125]. Вважаємо, що вказані принципи особливо важливі та актуальні для формування засобів саморегулювання суб’єктів сільськогосподарської діяльності, особлива у виді правил КСВ.
Гнучкість у формуванні правил КСВ має бути
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однією із їх важливих ознак, адже правила створюються здебільшого з метою врахування інтересів усіх
осіб, задіяних прямо або ж опосередковано у функціонуванні цього сільськогосподарського підприємства.
Правила КСВ у сільському господарстві мають
бути корисними як для внутрішньо корпоративних
відносин на підприємстві, так і для формування
взаємовідносин із зовнішнім середовищем (органами
державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями тощо).
Адаптивність правил КСВ полягає у їх характеристиці як швидкозмінних відповідно до впливу
внутрішніх та зовнішніх чинників.
Правила КСВ мають бути актуальними для цього
моменту, тобто враховувати потреби та види впливів,
на яких максимально концентрується увага, однак повинен бути визначений і певний момент передбачуваності (що можливо буде актуальним завтра).
Прозорість правил КСВ виражається в їх зрозумілості та незаангажованості для усіх учасників
діяльності сільськогосподарського підприємства.
Особливості сільського господарства мають бути
враховані у розробці правил корпоративної соціальної відповідальності, зокрема його екологічна складова (направленість на сталий розвиток сільських територій). О. Олійник слушно стверджує: «Процес поширення корпоративної соціальної відповідальності у
сільському господарстві України розвивається з ініціативи як підприємств, так і громадськості. Стратегія і практика великих аграрних компаній уже включає вирішення суспільних проблем та нівелювання
негативного впливу господарської діяльності на довкілля. Однак його подальша динаміка залежить від
загальноекономічної ситуації в країні та державного
стимулювання соціалізації агробізнесу, а також системності його соціальних ініціатив» [8, c. 43]. Водночас набір вимог у розумінні правил КСВ буде класичним як для сільського господарства, так і для промисловості, однак змістова наповненість цих вимог
буде різниться. Як правило корпоративна соціальна
відповідальність стосується охорони навколишнього
середовища, соціального страхування та забезпечення, освітнього та культурного розвитку, діалогу із
органами державної влади, антимонопольного та антикорупційного комплеєнсу, корпоративного громадянства, розвитку територій тощо).
Як приклад, можна навести діяльність Байєр, компанії, яка активно працює в Україні. Корпоративна
соціальна відповідальність Байєр  це 300 різних проектів у більше ніж 150 країнах світу. Байєр реалізує
програми у сфері освіти і досліджень, захисту навколишнього середовища і охорони здоров'я, культури
та спорту. Компанія Bayer, розробляючи ефективні та
екологічні засоби захисту рослин, відкриває нову еру
боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур, чим вносить особливий
вклад у формування і збереження майбутнього врожаю. Беручи участь у світовій програмі Save Food,
підрозділ Crop Science, що ставить собі за мету суттєве скорочення втрат харчової продукції в умовах
постійно зростаючого попиту, веде активну науковопросвітницьку діяльність у сільськогосподарському
сегменті української економіки, пропонуючи сучасні
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досягнення в області засобів захисту рослин. У 2009 р.
компанія Bayer запустила програму стійкого розвитку. Компанія Bayer приділяє особливу увагу партнерству, що забезпечує стабільність розвитку охорони здоров'я, поставці високоякісної продукції, а також інноваційним рішення в області харчування
(інформацію взято із офіційного сайту компанії) [9].
У цьому прикладі спостерігаємо, що стандартний набір вимог до правил КСВ наділився специфікою
діяльності у сільськогосподарській галузі (боротьба з
бур'янами, хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур, суттєве скорочення втрат харчової
продукції тощо).
Аналізуючи проблематику корпоративної соціальної відповідальності для сучасних українських агрохолдингів, А. Гребеннікова приходить до висновку,
що вона: «… є важливою та передбачає виконання
ряду суспільно-корисних функцій в процесі розвитку
села і як результат досягнення лояльності з боку сільських громад, відданість співробітників, покращення
репутації компанії, її фінансових результатів, ефективне використання ресурсів [10]. Загалом до особливостей корпоративної соціальної відповідальності, як
зазначає О. Гончаренко, можна віднести: це різновид
саморегулювання господарської діяльності; це система певних організаційних саморегулівних процесів,
які направлені на реалізацію соціальної політики суб’єкта економічної діяльності; це система саморегулівних нормативних засобів; спрямована на реалізацію публічних соціальних функцій держави приватними агентами; підтримується публічними органами певної держави та міжнародними організаціями; в
ідеальному розумінні запроваджується на добровільній основі; є взаємовигідною політикою для усіх зацікавлених сторін [11, с. 52-54]. Підтримуємо таке розуміння КСВ та для визначення специфіки правил у
сільському господарстві слід додати про напрям на
сталий розвиток сільських територій.
Певні стандарти закріплення моделі КСВ передбачені у міжнародних договорах, актах міжнародних
урядових та неурядових організацій. До міжнародних
актів, які підтримують КСВ можна віднести Глобальний договір [12], Керівні принципи ООН з підприємницької діяльності в аспекті прав людини [13], положення договорів Міжнародної Організації Праці
(МОП), Керівні принципи ОЕСР для транснаціональних компаній тощо. Крім того, застосовуються системи управління якістю надання послуг та виробництва
товарів (наприклад, ISO, QS), які визначають системні процеси діяльності підприємства та допомагають
їм в аналізі процедур екологічності продуктів, ризиків або недоліків щодо впливів документованих процедур.
На рівні Європейського Союзу також розроблена
низка положень, які стосуються КСВ: Зелена Книга
Єврокомісії «Сприяння європейським засадам корпоративної соціальної відповідальності», яка вказує, що
КСВ «концепція, згідно якої компанії інтегрують
соціальні та екологічні проблеми свого бізнесу та
зацікавлених сторін на добровільній основі» [14]. У
2011 р. було представлене таке визначення, яке описує КСВ як «відповідальність підприємств за їх вплив
на суспільство» [15].
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В Україні прийнята Єдина комплексна стратегія
розвитку сільського господарства і сільської місцевості 2015-2020, яка визнає основною метою підвищення конкурентоздатності сільського господарства і
сприяння розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів [16]. У ній, зокрема, передбачається встановлення мінімальних екологічних стандартів, розробка
програм раціонального використання природних ресурсів разом з відповідними показниками, а також
розвиток органічного сільського господарства, розробка комплексної програми сталого поводження з
відходами на сільських територіях, заходи, спрямовані на розвиток біоенергетики і забезпечення сталого розвитку рибного та лісового господарств [16].
Такі стратегічні напрями стосуються і приватної
діяльності сільськогосподарських підприємств. Це ті
стандарти, яких мають дотримуватися та за якими
мають діяти усі аграрії незалежно від форми власності підприємства та його організаційно-правової
форми. Саме такі норми мають бути добровільно закріплені у правилах КСВ. Як бачимо, Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства і
сільської місцевості 2015-2020 визначає мінімальні
стандарти, тому правила КСВ можуть їх розширювати, однак у ніякому випадку не звужувати.
ВИСНОВКИ
Отже, правила корпоративної соціальної відповідальності у сільському господарстві – це система
добровільно прийнятих зобов’язань суб’єктами господарювання на селі для забезпечення економічних
та соціальних потреб як працівників, так і інших
учасників суспільства на основі концепції сталого
розвитку сільських територій.
Аналіз правил корпоративної соціальної відповідальності приводить до висновку стосовно питань,
які найбільш частіше включаються до їх змісту: охорони навколишнього середовища, соціального страхування та забезпечення, освітнього та культурного
розвитку, діалогу із органами державної влади, антимонопольного та антикорупційного комплеєнсу, корпоративного громадянства, розвитку територій тощо),
враховуючи специфіку сільського господарства.
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