Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень ♦ Том 1
фiнaнcoвoгo poзвитку пiдпpиємcтвa пoвиннi зaбeзпeчувaти peaлiзaцiю мiciї тa цiлeй
кopпopaтивнoї йoгo cтpaтeгiї, з oднoгo бoку, i пiдтpимувaти цiлi iншиx
функцioнaльниx cтpaтeгiй i cтpaтeгiї гocпoдapcькиx oдиниць, з iншoгo. Тiльки зa
дoтpимaння циx умoв мoжливa кoнкуpeнтocпpoмoжнa, фiнaнcoвo-cтiйкa дiяльнicть
пiдпpиємcтвa нa aктуaльнoму ринку [3].
Oтжe, фiнaнcoвa cтpaтeгiя пiдпpиємcтвa є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю чacтинoю
тa вaжливим eлeмeнтoм cиcтeми мeнeджмeнту пiдпpиємcтвa, пociдaючи
цeнтpaльнe мicцe cepeд йoгo функцioнaльниx cтpaтeгiй, визнaчaє ocнoвнi нaпpями
пiдвищeння eфeктивнocтi упpaвлiння йoгo фiнaнcoвoю дiяльнicтю тa poзвитку
фiнaнcoвиx вiднocин з кoнтpaгeнтaми. Якicть фiнaнcoвoї cтpaтeгiї пiдпpиємcтвa
бeзпocepeдньo зaлeжить вiд piвня її oбґpунтoвaнocтi, a тaкoж вiд пoвнoти
вpaxувaння тa oцiнки фaктopiв, нa ocнoвi якиx вoнa булa poзpoблeнa.
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Необхідною умовою стійкого підвищення ефективності господарської
діяльності підприємств є забезпечення їх економічного розвитку [1, с. 26-32]. Своєю
чергою, головною ознакою економічного розвитку будь-якого підприємства є
зростання та реалізація його економічного потенціалу внаслідок певних стійких змін
у внутрішньому середовищі підприємства [2, с. 195-215; 3, с. 19-20]. При цьому у
процесі економічного розвитку підприємства відбуваються зміни його внутрішніх
(конструктивних) властивостей, внаслідок чого змінюються функціональні
властивості суб’єкта господарювання. З урахуванням цього, під економічним
розвитком підприємства доцільно розуміти стійкі зміни внутрішніх властивостей
суб’єкта господарювання, що зумовлюють такі зміни його функціональних
властивостей, внаслідок яких відбувається зростання економічного потенціалу
підприємства з подальшою реалізацією додатково набутих підприємством його
економічних можливостей.
Окрему увагу слід приділити визначенню сутності економічного потенціалу
підприємства та, зокрема, потенціалу його економічного розвитку. Відзначимо, що
потенціал будь-якого об’єкта можна тлумачити як сукупність його зовнішніх
функціональних властивостей, які цей об’єкт проявляє або може проявляти за
певного стану середовища, у якому він знаходиться.
Оцінювання прогнозного рівня розвитку підприємства обумовлює необхідність
вимірювання його стратегічного економічного потенціалу [4, с. 66-70; 5, с. 125-129;
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6, с. 12-15]. Своєю чергою, таке вимірювання потребує оцінювання динамічного
потенціалу підприємства (потенціалу змін на ньому), важливою складовою якого є
потенціал економічного розвитку підприємства. Отже, потенціал економічного
розвитку суб’єкта господарювання є однією із ланок, що пов’язує його наявний
економічний потенціал із стратегічним.
Проведене нами дослідження показало, що у спрощеному розумінні потенціал
економічного розвитку підприємства являє можливості зростання його наявного
економічного потенціалу. За більш чіткого формулювання потенціал економічного
розвитку підприємства можна тлумачити як сукупність додаткових зовнішніх
функціональних властивостей, які це підприємство може набути за певного стану
середовища, у якому воно знаходиться, збільшивши при цьому величину свого
наявного економічного потенціалу.
Розгляд особливостей формування потенціалу економічного розвитку
підприємств дає можливість визначити основні чинники, які обумовлюють процес
такого формування. Зокрема, слід виділити такі групи цих чинників: 1) за місцем
розташування відповідних чинників: чинники, що характеризують або утворюють
внутрішнє середовище підприємства; чинники, що характеризують або утворюють
зовнішнє середовище підприємства; 2) за характером впливу на реалізацію
потенціалу економічного розвитку підприємства: чинники, які позитивно впливають
на процес реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства; чинники, які
негативно впливають на процес реалізації потенціалу економічного розвитку
підприємства (бар’єри на шляху до такої реалізації); 3) за можливістю керування
відповідними чинниками: керовані чинники; умовно керовані чинники; некеровані
чинники; 4) за зміною (незмінністю) протягом певного періоду часу: статичні, рівень
яких залишається незмінним протягом розрахункового періоду; динамічні; 5) за
часом, необхідним для зміни (активізації) відповідних чинників: короткострокові;
середньострокові; довгострокові; 6) за характеристикою взаємозв’язків між
показниками діяльності підприємства: первинні; вторинні (похідні); 7) за місцем у
ієрархії: чинники безпосереднього впливу; чинники опосередкованого впливу
відповідного порядку (першого, другого тощо); базисні чинники; 8) залежно від виду
економічного потенціалу, який обумовлюють відповідні чинники: чинники, які
обумовлюють наявний економічний потенціал підприємства; чинники, які
обумовлюють стратегічний економічний потенціал підприємства; 9) за способом
оцінювання чинників: кількісні; якісні; 10) за видами економічного розвитку
підприємства: чинники формування потенціалу людського розвитку підприємства;
чинники формування потенціалу технічного розвитку підприємства; чинники
формування потенціалу технологічного розвитку підприємства; чинники
формування потенціалу продуктового розвитку підприємства; 11) за
функціональними властивостями підприємства: чинники формування потенціалу
економічного розвитку підприємства за його критеріальною функціональною
властивістю; чинники формування потенціалу економічного розвитку підприємства
за його частковою функціональною властивістю.
Також доцільно побудувати піраміду чинників формування потенціалу
економічного розвитку підприємства, яка містить такі щаблі: 1-ий (базовий) щабель
– управлінські компетенції, програмне забезпечення та бази даних, необхідні для
розроблення, ухвалення та впровадження управлінських рішень на підприємстві; 2ий щабель – параметри, що характеризують операції з управління ресурсами
підприємства; 3-ий щабель – конструктивні властивості ресурсів підприємства, їх
взаємне розміщення та взаємодія; 4-ий щабель – функціональні властивості
ресурсів та підсистем підприємства; 5-ий щабель – часткові функціональні
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властивості підприємства; 6-ий (найвищий) щабель – критеріальна функціональна
властивість підприємства.
Використання запропонованої піраміди чинників формування потенціалу
економічного розвитку підприємства у практиці управління цим потенціалом дасть
змогу упорядкувати процес такого управління, виявивши додаткові резерви
нарощування стратегічного потенціалу суб’єкта господарювання.
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Незважаючи на те що головна мета бізнесу – прибуток, і сьогодні компанії
орієнтуються виключно на фінансовий результат діяльності, споживачі надають
перевагу та підтримують компанії та бренди, які займають провідні позиції щодо
соціальних питань, враховуючи загальносвітові тенденції, інноваційні практики
соціальної відповідальності. Дотримуючись корпоративної
відповідальності,
компанії справляють досить позитивний вплив на партнерів по бізнесу, клієнтів,
споживачів..
Як свідчать дослідження, сьогодні чітко виділяються чотири типи розвитку
корпоративної відповідальності, які мають позитивний вплив як на внутрішнє так і
середовище організації, на її внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. Зокрема,
корпоративна соціальна відповідальність, зазвичай, поділяється на категорії:
екологічна; права людини; філантропічна; економічна [1].
Стосовно корпоративної відповідальності за навколишнє середовище або
екологічної варто зазначити, що забруднення та надмірне споживання традиційно
вважалося витратами ведення бізнесу для компаній. Але оскільки екологічні
проблеми зростали в глобальному масштабі, компаніям стало важливіше, ніж будьколи, усвідомлювати свій внесок у ці проблеми. Отже, сьогодні можемо спостерігати
як такі компанії як Toyota, IKEA, "Coca-Cola", ДТЕК , та інші проаналізувавши
особливості своєї діяльності усвідомили всю важливість екологічної проблематики
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