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Можна виділити преваги, які отримує підприємство при формування сильної 
корпоративної культури: стимулювання зацікавленості працівників у результатах 
роботи підприємства, зменшення плинності кадрів, підвищення продуктивності 
праці, підвищення мотивації праці персоналу та ефективності діяльності підприємства. 

Як бачимо, корпоративна культура підприємства приносить досить багато 
користі для підприємства. Тому підприємствам однозначно необхідно направляти 
інвестиції в розвиток корпоративної культури. Це у свою чергу принесе користь як 
самому підприємству, так і безпосередньо працівникам. 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання на перший план виходить 
корпоративна культура підприємства. Саме корпоративна культура підприємства 
здатна позитивно вплинути на результати роботи працівників та забезпечити високі 
й стабільні результати підприємства. Сучасні керівники розглядають корпоративну 
культуру як потужний стратегічний інструмент, внаслідок того, що корпоративна 
культура може бути одним з важелів підвищення здорової конкуренції організації, 
який в свою чергу дозволяє мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечити 
продуктивну взаємодію, а також орієнтувати всі підрозділи та окремі особи на 
досягнення загальних цілей. 
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Аграрний сектор виступає однією із головних складових економіки України. 

Стан галузі сільського господарства перш за все залежить від обсягів коштів, 
вкладених в його розвиток. Кредит для аграріїв є одним із найважливіших зовнішніх 
джерел інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. За оцінками 
експертів галузь сільського господарства не отримує достатній обсяг кредитів для 
фінансування оборотного капіталу та інвестицій. 



Том 5. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  
В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ  
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Для забезпечення ефективного розвитку сільського господарства вирішальну 
роль відіграють кредитні ресурси. Це зумовлено сезонним розривом між вкладенням 
і надходженням коштів та безперервністю процесів відтворення. З ряду об'єктивних 
причин отримання реальних дешевих кредитів для сільськогосподарських товаро-
виробників є проблемним. Одним з таких чинників є кредитне раціонування, яке 
позбавляє сільськогосподарські підприємства можливості залучення кредитів [2]. 

Кредитні операції в сфері аграрного виробництва мають низку ознак, притаманних 
як кредитним відносинам взагалі, так і зумовлених специфікою сільськогосподарського 
виробництва. На всі кредитні відносини поширюються загальні принципи кре-
дитування, до яких слід відносити ті принципи, на яких ґрунтуються відносини між 
кредитором і позичальником з приводу надання, використання та повернення 
кредиту. Найчастіше виділяються такі принципи кредитування, як зворотність, 
платність, строковість, забезпеченість та цільовий характер кредиту. 

Основними причинами небажання надавати комерційними банками сільськогоспо-
дарським підприємствам довгострокових кредитів можна пояснити присутністю 
високого ризику, який притаманний при видачі довгострокових кредитів. Тому 
комерційні банки надають перевагу короткостроковим кредитам, які на відмінну від 
довгострокових є найбільш прибутковим видом кредитування, оскільки приносять 
вищий прибуток, дають більшу гарантію щодо повернення позик. 

Процес виробництва сільськогосподарської продукції складається з робочого 
періоду, протягом якого здійснюється основний обсяг робіт і часу виробництва 
протягом якого предмети праці перебувають під впливом сил природи. Робочий 
період коротший від часу виробництва, а невідповідність між ними і призводить до 
сезонності у використанні засобів виробництва [1].  

Нерівномірно розподіляються і потреби у грошових коштах: в робочий період 
їх потрібно значно більше, ніж під час усього процесу виробництва. Це стосується і 
кредитних ресурсів, особливо в галузі рослинництва. У тваринництві робочий період 
і час виробництва фактично співпадають, тому забезпечення цієї галузі обіговими 
коштами (зокрема і грошовими) здійснюється більш рівномірно. Сезонність аграрного 
виробництва зумовлює те, що кредитори (передусім банки) повинні за короткі 
проміжки часу (посівна і жнива) акумулювати значні обсяги кредитних ресурсів. 
У той же час основний інтерес банку полягає в тому, щоб зробити рух позикового 
капіталу максимально рівномірним, що ускладнює процес кредитування. 

Отже, наведені особливості кредитних відносин в сільському господарстві 
зумовлюють специфіку правового регулювання цих відносин, а також регламен-
тують напрями розвитку їх державного регулювання. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Агропромисловий комплекс на даний момент працює в мінливих умовах 

зовнішнього середовища, тому для стабільної роботи сільськогосподарського 
підприємства та його розвитку необхідно постійно аналізувати його загальний 
фінансовий стан. 

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фі-
нансова стійкість, саме вона дозволяє судити про здатність підприємства функціонувати 
і розвиватись, характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо 
володіння своїм майном і його використанням, що гарантує його платоспроможність 
та інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого 
рівня ризику.  

Стійкість, будучи головним критерієм існування будь-якої системи (в тому числі 
економічної), забезпечується шляхом взаємодії внутрішніх складових елементів 
з певними зовнішніми факторами [1]. 

Саме різноплановість і велика кількість чинників, а також складність техно-
логічного процесу в сільському господарстві зумовлюють необхідність пошуку 
комплексу оціночних параметрів і показників, що дозволяють комплексно оцінити 
економічну динаміку господарських суб’єктів в аграрному секторі та стійкість 
розвитку агровиробництва в кризових умовах. 

Нижче наведено головні чинники, які мають вплив на фінансову стабільність 
сільськогосподарського підприємства для успішного його функціонування:  

− становище підприємства на ринку товарі;  
− його конкурентоспроможність у діловому співробітництві;  
− рівень залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів; 
− концентрація неплатоспроможних дебіторів;  
− показники ефективності господарських та фінансових операцій. 
Концепцію розвитку підприємства визначають основні цілі управління фінансовою 

стійкістю, до яких відносять:  


