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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ
УКРАЇНИ
Ватаманюк-Зелінська У.З.
к.е.н., доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
Процес створення та розвитку суб’єктів господарської діяльності за
рівнем концентрації та централізації виробництва (великих, середніх, малих)
впливає на формування підприємницького середовища. Однак зовнішні та
внутрішні

фактори,

які

діють

безпосередньо

на

кожного

суб’єкта

підприємницької діяльності (СПД) також є його формуючими чинниками. Тому
для утворення та ефективного функціонування інтеграційних структур бізнесу
в машинобудівному комплексі (МБК) України потрібна оцінка показників
ендогенного

та

екзогенного

підприємницького

середовища,

яка

має

проводитися одночасно для інтеграційних і для інтегрованих структур.
Оцінювання елементів внутрішнього середовища для суб’єктів – учасників
інтеграційної взаємодії має проводитися на підставі аналізу таких чинників:
- виявлених ризиків виробничо-господарської діяльності СПД;
- умов ресурсного забезпечення, виробництва та реалізації продукції;
- резервів зниження виробничих витрат;
- відхилень фактичних показників діяльності від запланованих;
- системи управління.
Зовнішнє середовище для суб’єктів-учасників ІВ можна оцінювати із
урахуванням змін у:
- податковому навантаженні на СПД;
- фінансових результатах їх діяльності;
-

політичній ситуації в країні (так як галузі МБК мають стратегічне

значення для національної економіки та для обороноздатності держави).
Адаптаційні можливості СПД МБК пропонуємо визначати шляхом
застосування показників ідентифікації змін зовнішнього і внутрішнього
середовища при функціонуванні підприємств-учасників інтеграційної взаємодії
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(рис. 1). Так, внутрішні ідентифікатори будуть вказувати на готовність
підприємства до інтеграційної взаємодії або на потребу у ній; зовнішні ж –
передбачатимуть аналіз та оцінювання ендогенних впливів на діяльність
суб’єкта господарювання МБК та ймовірні ризики втрат внаслідок реалізації
ним рішення про інтеграційну взаємодію.
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Рис. 1. Ідентифікатори змін у ендогенному та екзогенному
підприємницькому середовищі
Джерело: розробка автора.

Роль внутрішніх ідентифікаторів полягає у забезпеченні швидкого
виявлення та діагностики ендогенного підприємницького середовища МБпідприємством з метою запобігання ризикам втрат на будь-якій стадії його
діяльності. Роль зовнішніх ідентифікаторів полягає у виявленні загроз
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функціонування СПД – учасника інтеграційної взаємодії від адміністративного
впливу відповідних державних та місцевих органів влади, норм бюджетноподаткового законодавства, фіскального режиму. Зовнішні ідентифікатори
безпосередньо пов’язані із внутрішніми через систему обліку на суб’єкті
машинобудівного підприємництва.
Загалом внутрішні та зовнішні ідентифікатори, за умови застосування їх
суб’єктами МБ-підприємництва для оцінювання доцільності своєї участі у
інтеграційній взаємодії, виявляють ризики цього процесу для усіх потенційних
учасників інтеграційної взаємодії. Тому лише після оцінювання ризиків
функціонування інтеграційної структури та інтегрованого у неї суб’єктаучасника кожному з них потрібно приймати рішення про умови подальшого
об’єднання.

Таким

чином

ризики

внутрішнього

середовища

мають

зменшуватись (ліквідовуватися) ризиками зовнішнього середовища і навпаки.
Наприклад, залучення виробничих малих та середніх підприємств (МСП)
до виготовлення нової МБ-продукції спричинено ризиками інноваційної
діяльності, але такі ризики компенсуються зростаючим прибутком великого
підприємства і МСП МБК та стійкими конкурентними позиціями великого МБпідприємства. Іншим підтвердженням вище сказаного є факт державної
підтримки МСП. Така підтримка, як фактор зовнішнього середовища,
спонукатиме СПД малого та середнього бізнесу (МСБ) дотримуватися
принципу незалежності, шляхом самостійного вибору способу інтеграції та
того виду господарської діяльності, який затребуваний у пріоритетній галузі
МБ-промисловості.
Закордонний

досвід

свідчить

про

домінуючий

вплив

малого

підприємництва у виробничих галузях МБ-промисловості, хоча великою є їх
роль і в сфері фінансового посередництва. Отож роль малого бізнесу у процесах
інтеграції закономірна і вона зростає у трудомістких галузях МБ-промисловості
та невиробничих галузях сфери послуг у МБК України – реклами, аудиту,
маркетингу, програмного та інформаційного забезпечення та ін. (рис. 2).
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Рис. 2. Схема формування інтеграційного МБ-об’єднання
Джерело: розробка автора.

Таким чином підприємницьке середовище для розвитку інтеграційних
процесів у МБК України має формуватися для МСП, які:
- активно взаємодіють (інтегруються) з представниками великого МБбізнесу;
- досягають конкурентних переваг самостійно (можуть утворювати
спілки), демонструючи їх перед великими суб’єктами господарської діяльності
і залучають їх до участі у процесах інтеграційної взаємодії.
Такі

можливості

зумовлені

визначеною

спеціалізацією

малих

підприємств та їх технологічними можливостями, що сприяє швидкому
пристосуванню цих МСП до випуску удосконаленого виду продукції та
функціонуванню на тих секторах ринку, які непривабливі для великих суб’єктів
господарської діяльності МБК. Зважаючи на необхідність збереження
незалежних позицій інтегрованих структур, що пов’язані з інтеграційними
об’єднаннями

відповідними

зв’язками

виробничого,

промислового,

чи

фінансового характеру виділимо такі способи інтеграційної взаємодії прийнятні
у промисловому секторі МБК як франчайзинг, підряд, лізинг або венчурне
фінансування. Оцінювання потреби у інтеграційній взаємодії для СПД МБК
проводиться із обумовленням ступеня самостійності кожного суб’єктаучасника (рис. 3).
Інтегровані суб’єкти МБК залежно від спорідненості виробничих
(фінансових) операцій можуть самостійно реалізовувати надлишки продукції,
яка є ресурсом для інтеграційного об’єднання, на ринку, за конкурентними
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цінами. Хоча допустимим є спосіб, який не передбачає такої реалізації або
передбачає реалізацію ресурсного надлишку за вищими цінами – що бажано
для інтеграційного МБ-об’єднання, оскільки не потребує з його сторони
додаткових виробничих витрат.
Прийняття рішення
про інтеграцію

Визначення ступеня самостійності
Ідентифікація результатів

Результативні
показники

Інформаційне
забезпечення

Методи аналізу

Моніторинг

Розробка концепції
інтеграції

Контроль

Координація
діяльності

Оцінка

Стратегічне
планування

Виявлення
ризиків втрат,
резервів

господарська діяльність
у складі інтеграційного
об’єднання

Рис. 3. Етапи оцінювання потреби СПД МБК у інтеграційній взаємодії
Джерело: розробка автора.

Такий варіант збуту може забезпечити інтеграційному об’єднанню МБК
стійкі конкурентні позиції на ринку. У цьому випадку інтегровані структури,
які виготовляють дану продукцію не в змозі самостійно її реалізувати і
отримати прибуток. Тому окремі способи інтеграційної взаємодії, будучи
взаємовигідними для інтеграційного об’єднання та інтегрованої до нього
структури в плані виробництва, не можуть гарантувати самостійність других у
фінансовому плані – і це закономірно.
Результати проведеного оцінювання ідентифікуватимуться СПД МБК у
залежності від умов впливу ендогенного та екзогенного підприємницьких
середовищ. На підставі отриманих даних приймається рішення щодо вибору та
застосування прийнятної форми інтеграційної взаємодії. При цьому необхідне
уточнення ступеня незалежності усіх СПД МБК, які інтегрується до
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інтеграційного об’єднання. Оцінювання кожним суб’єктом господарської
діяльності МБК власної потреби у інтеграційній взаємодії пропонуємо
здійснювати поетапно.
Етап 1. Виявлення ризиків втрат та резервів підвищення ефективності
господарської діяльності СПД МБК. Основними складовими фінансового
аналізу діяльності підприємства є [3]:
- горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення
динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової
звітності за певний період часу. Розраховуються абсолютні і відносні зміни,
темпи росту (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за
ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх змін;
- вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої
ваги окремих структурних складових;
- порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення
планових та фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих,
загальних) показників. Порівнюються такі показники, як: обсяг реалізації
продукції, собівартість продукції, ціни на готову продукцію тощо;
- аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників
звітності та/або фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт
платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової
стабільності підприємства тощо;
- факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу
окремих чинників на рівень відповідних результативних показників.
Основним

завданням

проведення

аналізу

є

оцінка

результатів

господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів,
які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи
підприємства, прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною
(незадовільною), а підприємства – платоспроможним (неплатоспроможним) [4].
Аналіз фінансового стану та виробничо-господарської діяльності для
СПД МБК України пропонуємо здійснювати з метою визначення об'єктивних і
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суб'єктивних причин збитковості, ефективності управління та доцільності
участі у процесах ІВ. Він стосується виявлення можливих (або існуючих)
ризиків втрат та резервів підвищення прибутковості таких СПД і включатиме
аналіз:
- структури та змін у вартості активів підприємства (визначаються
абсолютне та відносне зростання (коефіцієнт зростання) кожного виду
активів);
- джерел власних коштів;
- структури та динаміки кредиторської та дебіторської заборгованості;
- структури та динаміки власного капіталу підприємства;
- структури та динаміки зобов'язань підприємства;
- дохідності активів;
- балансу надходжень і витрат;
- активів і пасивів. Активи підприємства та їх структура вивчаються як з
точки зору їх участі в виробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності.
Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних фондів,
нематеріальних активів, запасів і затрат, грошових коштів. При цьому
уточнюються найбільш та найменш ліквідні активи підприємства. Зміна
структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів
може вказувати на: формування більш мобільної структури активів, що сприяє
прискоренню оборотності засобів підприємства; відволікання частини поточних
активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства,
дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну
іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу; згортання
виробничої бази [6];
- динаміки валюти балансу та його структури;
- використання трудових ресурсів;
- стану та використання основних фондів (пооб’єктно).
Додатково, кожному СПД – учаснику інтеграційної взаємодії потрібно
проаналізувати показники поточного обліку договорів оренди майна, показники
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обліку будівель і споруд, які тимчасово не використовуються у виробничому
процесі та відомості про майно, передане в операційну оренду, а також
провести аналіз: собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг); реалізації
основних

видів

продукції;

основних

видів

сировини;

співвідношення

фінансових результатів, визначених у бухгалтерському обліку та за податковим
законодавством; витрат, пов'язаних з унесенням податків, зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету та державних цільових фондів.
Етап
ефективної

2.

Моніторинг.

реалізації

використовуватися

у

Інформаційне

управлінських
здійсненні

забезпечення

функцій

моніторингу

СПД

необхідне

для

МБК

має

господарської

і

діяльності

підприємства. Цей процес також вимагає джерел для отримання достовірної
інформації, які стосуються кожної зі стадій виробничого процесу і ґрунтується
на принципах постійності, та своєчасності її отримання. В даному випадку
джерелами інформації для аналізу господарської діяльності СПД МБК з метою
прийняття рішення про доцільність його участі у інтеграційній взаємодії
слугуватимуть:
- фінансовий план та звіт про виконання показників фінансового плану
суб’єкта господарювання державного сектору економіки з пояснювальними
записками до них [1]. Пояснювальна записка щодо виконання показників
фінансового плану обов’язково повинна включати:
- факторний аналіз та пояснення причин, що негативно вплинули на
виконання основних показників фінансових планів підприємств у
звітному періоді, зокрема: чистого доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг), інших операційних та інших доходів (витрат),
адміністративних

витрат,

валового

прибутку

(збитку),

чистого

фінансового результату (чистого прибутку/(збитку), сплати податків та
обов’язкових платежів до бюджету, капітальних інвестицій;
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- факторний аналіз та пояснення причин збільшення (зменшення)
основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств
порівняно з відповідним звітним періодом минулого року;
- розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників: динаміка
цільового ринку; вихід на нові ринки; зміна асортименту; зміна
ринкової частки підприємства; зміна цін на готову продукцію; зміна цін
на сировину, матеріали та інше; зміна рівня оплати праці; зміна
продуктивності праці; рівень податкового навантаження; ефект від
інвестиційних програм; інше (залежно від специфіки підприємства);
- інформацію щодо вжитих заходів з мінімізації витрат (у тому числі,
забезпечення дотримання підприємствами обґрунтованого рівня витрат
у межах, затверджених фінансовим планом), у разі відхилень
(збільшення

або

зменшення)

між

плановими

та

фактичними

показниками вказати причини за кожним рядком фінансового плану;
- інформацію щодо здійснення контролю за виконанням умов трудових
контрактів

з

керівниками

підприємств

у

частині

безумовного

дотримання вимог законодавства щодо обов’язковості складання та
затвердження фінансових планів, а також виконання їх показників та
своєчасного подання звітів про їх виконання [4];
- інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ
майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості
про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також
інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням
сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших
виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь
підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан
підприємства (за наявності); фактів тимчасової заборони (зупинення) чи
припинення діяльності підприємства чи його окремих виробничих підрозділів у
разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища
(за їх

наявності). Звертається увага на наявність чи відсутність споруд,
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устаткування, пристроїв для очищення викидів і скидів або їх знешкодження,
дотримання лімітів використання природних ресурсів, порушення екологічних
стандартів, вимог екологічної безпеки, а також розміри штрафних санкцій за
порушення порівняно з платою за викиди і скиди забруднюючих речовин, що
здійснюються в межах гранично допустимих розмірів [5];
- баланс (звіт про фінансовий стан); звіт про фінансові результати (звіт
про сукупний дохід); звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал
[2];
- податкова декларація з податку на прибуток підприємства [7];
- податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи –
підприємця; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи
(юридичної особи) [4];
- інша

інформація,

за

винятком

відомостей,

які

відповідно

до

законодавства становлять державну таємницю.
Етап 3. Оцінка. Стосується результатів аналізу, передбачає порівняння
планових і фактичних результативних показників підприємницької діяльності
суб’єкта господарювання. Оцінка проводитиметься із метою визначення
доцільності та потреби цього СПД у інтеграційній взаємодії. Вона стосується
безпосередньо інтеграційного МБ-об’єднання, але має здійснюватися на
підставі аналізу видів діяльності МСБ, які можуть бути інтегровані до нього на
підставі результатів: аналізу структури та динаміки фінансових результатів;
аналізу структури доходів підприємства; факторного аналізу валового та
чистого прибутку (збитку); аналізу розподілу чистого прибутку; аналізу
структури та динаміки операційних витрат за економічними елементами;
аналізу структури та динаміки витрат підприємства (у т. ч. операційних);
факторного аналізу надходження та використання фінансових ресурсів.
Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління підприємством –
проводиться із метою підведення підсумків аналізу, виявлення об'єктивних та
суб'єктивних причин збитковості. Їй передують оцінки ефективності діяльності
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підприємства з урахуванням галузевої специфіки та ефективності управління за
ступенем виконання фінансового плану.
Етап 4. Стратегічне планування. Аналіз виконання фінансового плану
включає визначення та оцінку відхилень фактичних показників фінансовогосподарської діяльності від планових, виявлення факторів, що вплинули на
недовиконання

планових

показників.

Аналіз

виконання

плану

здійснюватиметься за даними звіту, який складається за формою фінансового
плану, шляхом порівняння значень показників за планом та, фактично, зміни їх
питомої ваги і повинен включати порівняння показників фінансового плану з
показниками фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства на
підставі результатів аналізу виконання плану за: доходами і витратами;
джерелами формування та надходження фінансових ресурсів; напрямами
використання фінансових ресурсів; господарськими, географічними звітними
сегментами.
Так,

у

пояснювальній

записці

до

фінансового

плану

суб’єкта

господарювання державного сектору економіки наводиться порівняльний
аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану
поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються
пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків
порівняно з прогнозом поточного року. У пояснювальній записці до
фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану
наводяться дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року,
так і запланованих показників, який повинен передбачати розрахунок внеску у
фінансовий результат таких чинників: динаміка цільового ринку; вихід на нові
ринки; зміна асортименту; зміна ринкової частки підприємства; зміна цін на
готову продукцію; зміна цін на сировину, матеріали та інше; зміна рівня оплати
праці; зміна продуктивності праці; рівень податкового навантаження; ефект від
інвестиційних програм; інше (залежно від специфіки підприємства).
Обов’язково надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з
керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання. Та проводиться
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аналіз

виконання

плану

прибутковості

діяльності

Невиконання

плану

прибутковості діяльності потребує детального аналізу факторів, що впливають
на скорочення прибутковості (зростання збитковості) діяльності. Зменшення
прибутковості діяльності підприємства впливає на скорочення надходжень
фінансових ресурсів і, відповідно, на скорочення запланованих заходів.
При аналізі господарської діяльності підприємства в першу чергу
вивчається загальна виробнича структура, наводяться основні технікоекономічні показники його структурних підрозділів (обсяги виробництва,
чисельність, основні

фонди, фонд

оплати

праці тощо),

кількість та

місцезнаходження окремих структурних підрозділів, в т. ч. допоміжних і
обслуговуючих, оптимальність їх розташування, а також стан будівель та
споруд. Висловлюється можливість їх відокремлення (виділення) в період
майбутньої реструктуризації. Визначаються основні види продукції, обсяги їх
випуску та реалізації за попередній і звітний роки, а також прогнозні показники
на наступний рік для кожного структурного підрозділу та для підприємства в
цілому. Визначається частка кожного виду продукції (робіт, послуг) у
загальному обсязі. Розглядається рівень існуючої технології виробництва:
наявність сучасних передових технологій, використання ноу-хау та власних
розробок, можливість заміни застарілих технологій новими, використання
автоматизованих систем управління. Звертається увага на циклічність
технологічних процесів (їх безперервність), повторне використання продуктів
переробки (відходів), наявність науково обгрунтованих технологічних норм
виготовлення продукції, серійність виробництва [4].
На підставі узагальнення результатів аналізу показників фінансового
плану та звіту про його виконання робиться висновок щодо фінансового стану
підприємства, оцінюється динаміка його зміни та складаються рекомендації
щодо покращення фінансової діяльності. Крім того аналізуються прогнози
розвитку

інтеграційного

об’єднання

та

його

учасників.

При

цьому

передбачається деталізація методів, видів і форм інтеграційної взаємодії,
заходів і порядку здійснення контролю за діяльністю СПД – учасників
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інтеграційної взаємодії та очікувані результати їх фінансово-господарської
діяльності,

її

ризики.

забезпечується

Ефективною

зростання

показників

інтеграція

визнається

ліквідності,

тоді,

коли

платоспроможності

підприємств-учасників ІВ та їх прибутковість і конкурентоспроможність.
Виходячи з наявної аналітичної бази суб'єкта підприємницької діяльності,
в аналітичній записці описуються основні параметри його маркетингової
товарної політики, які в подальшому будуть використані при складанні та
виконанні бізнес-плану по виходу з кризи. Попередні варіанти передбачають
вирішення комплексу завдань щодо [4]:
1) визначення попиту на продукцію (послуги), його прогнозування;
2) вивчення конкурентоспроможності товарів, здатності бути виділеним
споживачем серед інших аналогів;
3) забезпечення відповідності рівня якості товарів вимогам ринку;
4)

розроблення

концепції

життєвого

циклу

товарів

(на

стадіях

впровадження, росту, зрілості та спаду);
5) управління товарним асортиментом (розроблення нових видів,
модифікація існуючих, зняття з виробництва застарілих моделей);
6)

розрахунок

прогнозних

обсягів

виробництва

та

визначення

номенклатури;
7) розширення інноваційної діяльності, спрямованої на розроблення
нових товарів з урахуванням ринкових вимог та стратегії підприємства.
Планування

діяльності

інтеграційного

об’єднання

стосується

концептуальних засад інтеграції з метою отримання більшої величини
прибутку, завоювання конкурентних позицій на ринку, диверсифікації
діяльності. Стратегія розвитку інтеграційного об’єднання та інтегрованих СПД
МБК включає вибір оптимальних напрямків, методів та форм інтеграційної
взаємодії, які передбачають збереження обумовленого ступеня свободи для
МП. Стратегія розвитку інтегрованого МП має узгоджуватись із метою та
завданнями функціонування та розвитку інтеграційного МБ-об’єднання.
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Етап 5. Координація господарської діяльності СПД МБК. Стосується
результатів моніторингу та оцінки кожного з видів діяльності інтеграційного
об’єднання та інтегрованих СПД. Передбачає концентрацію відповідного виду
ресурсів за пріоритетними напрямками діяльності інтеграційного об’єднання з
метою отримання прибутку. Концепцію розвитку машинобудівні ІСБ повинні
грунтувати на результативних показниках діяльності суб’єктів інтеграційної
взаємодії

після

проведення

контролю

основних

етапів

її

діяльності.

Концептуальні засади інтеграційної взаємодії мають реалізовуватися для цілої
інтеграційної структури і розмежовуватися відповідно до стадій виробничогосподарської діяльності інтеграційного об’єднання та видів діяльності
інтегрованих у нього СПД МСБ. Водночас, показники діяльності інтегрованих
МСП будуть підлягати моніторингу, аналізу, та контролю в частині ресурсу
(капіталу), представленого для інтеграції. При цьому доцільно проводити аналіз
ефективності фінансово-господарської діяльності інтеграційного об’єднання із
застосуванням

коефіцієнтів:

рентабельності

активів,

власного

капіталу,

сукупного капіталу та господарської діяльності; зносу та поновлення основних
засобів; оборотності активів, фінансової стійкості підприємства; покриття;
загальної та абсолютної ліквідності; заборгованості, концентрації залученого
капіталу; прибутковості інвестицій (за методом участі в капіталі); фінансової
стабільності; ліквідності.
Значний вплив на сталий розвиток інтеграційних структур у МБК має
система управління. Управління процесами інтеграційної взаємодії має
реалізовуватись

на

стадії

виникнення

та

поширення

коопераційних

господарських зв’язків за межами реєстрації суб’єктів господарювання МБК.
При

утворенні

нової

інтеграційної

структури,

спосіб

управління

її

господарською діяльністю та рівень незалежності інтегрованих у неї СПД
потрібно обумовлювати нормами статуту. Необхідно зазначити, що при
інтеграційній взаємодії між великими та малими (середніми) СПД МБК може
виникнути підпорядкованість, яка ліквідовує рівень свободи інтегрованих
суб’єктів підприємництва частково, а то й повністю. Відмітимо також і факт
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двоякої участі держави в управлінні процесами інтеграційної взаємодії – як
повноправного учасника інтеграційного об’єднання і як суб’єкта, що регулює
та здійснює контроль за такими процесами.
Отже методи та функції управління інтеграційним процесом, які
реалізовуються безпосередньо на інтеграційному об’єднанні, являють собою
систему

регулювання

виробничо-господарської

діяльності

інтеграційної

структури. При цьому, основну роль відіграє фінансовий капітал, який, будучи
ресурсом суб’єкта інтеграційної взаємодії, забезпечує також виконання
операцій на відповідних стадіях виробничого процесу у частині їх повного або
часткового забезпечення, яке необхідне для успішної реалізації господарської
діяльності інтегрованими МСП.
Зовнішні фактори впливають на внутрішні прямо чи опосередковано.
Тому перевага масштабних виробничо-господарських МБ-об’єднань полягає у
можливостях зовнішнього впливу на внутрішнє середовище інших суб’єктів
господарювання, які провадять свою діяльність у цій або споріднених МБгалузях господарського комплексу. Великі промислові об’єднання, беручи
участь в процесах інтеграційної взаємодії прямо чи опосередковано (серед
МСП) пов’язані із зовнішнім середовищем й яке впливає на їх процес
функціонування і на яке вони створюють вплив також, будучи структурами
великого

бізнесу

світового

масштабу.

Оцінка

елементів

зовнішнього

середовища великим підприємством проводиться з метою:
- розширення бізнесу шляхом виділу зі складу великих підприємств –
малих об’єктів;
- вступу у інтеграційну взаємодію з іншими суб’єктами промисловості.
Напрямки оцінки особливостей залучення МСП (виділу) з метою
виявлення прийнятних умов: реєстрації МСП; структури та розміру капіталу;
визначення організаційно-правової форми для підприємства та управління ним;
фіскального режиму для МСП; фінансові та валютні обмеження; ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності (обов’язкове необов’язкове);
адміністративна підтримка держави; право на автоматичне відшкодування
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ПДВ; страхування; гранти на інвестування капіталу; пільги для бізнесу (гранти,
позики); законодавче обмеження монополізму; механізм самооподаткування;
гранти на НДДКР; ліцензійність діяльності.
Зовнішні

фактори

впливають

на

підприємницьке

середовище

функціонування інтеграційних структур. Для оцінки взаємодії необхідний
аналіз результатів діяльності інтегрованого суб’єкта, який включатиме оцінку:
видів та показників виробничо-господарської та фінансової діяльності і
ефективності функціонування; форми і джерела мобілізації фінансових ресурсів
(аналіз виробничих, грошових потоків і фінансової діяльності); вартості
підприємства; стратегії розвитку; прогнозів розвитку.
Оцінка видів та показників внутрішнього середовища передбачає аналіз
усіх операцій, визначення змісту (потреби, мету та завдання інтеграційної
взаємодії),

порядок

її

здійснення,

виробничі

потужності,

систему

інформаційного забезпечення цього процесу на двох (і більше) суб’єктах
інтеграційної взаємодії, включаючи відповідність нормативно-законодавчій
базі. Аналізується загальна потреба у фінансових і виробничих ресурсах,
визначається величина інтегрованого ресурсу (виробничого та фінансового) –
таким чином визначається ефективність інтеграційної взаємодії.
Виявлення

виробничого(их)

ризику(ів)

внутрішнього

середовища

передбачає ситуації, що загрожують підприємству на стадіях забезпечення
ресурсами, виробництва і збуту товарної продукції. Можливість застосування
методів інтеграційної взаємодії із залученням промислових МСП дозволяє
зменшити для них власні ризики внутрішнього середовища і нівелюють їх у
великих підприємств. Тому виробнича співпраця, яка потенційно носить
ризиковий характер, забезпечує зниження ризику виробничих операцій на
стадіях виготовлення товарної продукції через виконання окремих операцій
малими (середніми) підприємствами – суб’єктами інтеграційної взаємодії.
Наприклад, якщо виникають ситуації, пов’язані з виробничими ризиками на
одному МП (вихід з ладу обладнання) то така ситуація в меншій мірі вплине на
велике підприємство, оскільки інші суб’єкти інтеграційної взаємодії, які
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виконують однотипну(і) операцію(ї) забезпечать безперервність виробничого
процесу. Тому виробничий ризик великого підприємства більше пов'язаний з
неефективним управлінням виробничими процесами.
Більший вплив на діяльність виробничих МБ-об’єднань мають фінансові
ризики (особливо при рівноправному розподілі управлінських функцій). Проте,
вони напряму пов’язані із виробництвом, і виникають внаслідок втрат
дохідності акцій МБ-компанії. Для вчасної ідентифікації ризику(ів) необхідне
застосування відповідних методів їх запобігання, прогнозування, ліквідації, які
можуть передбачати диверсифікацію діяльності об’єднання (при виробничих
ризиках) та активізацію діяльності інтегрованих фінансових структур, що
функціонують у складі інтеграційного об’єднання МБК направлену на
фінансове забезпечення проблемних ділянок виробництва МБ-продукції.
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О НАУЧНОМ ОБОСНОВАНИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Владимиров С.А.,
академик Российской академии естествознания, доктор экономических наук,
профессор кафедры общего менеджмента и логистики, Северо-Западного
института управления Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХГиС)
Ушаков М.В.,
кандитат технических наук, доцент кафедры общего менеджмента и логистики,
Северо-Западного института управления Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХГиС)
Казаков А.В.,
кандидат исторических наук, доцент кафедры общего менеджмента и
логистики, Северо-Западного института управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХГиС)
Рященко А.Б.,
кандидат экономических наук, профессор кафедры общего менеджмента и
логистики, Северо-Западного института управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХГиС)
Шаманская О.В.
главный специалист отдела декларирования министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области
«Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие
препятствий, стоящих на пути к ее осуществлению, она не будет
невозможной. И.Кант [1,129].
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,
сбалансированной открытой эффективной экономики - С.В.)
Общественное развитие находит свое конкретное выражение в
статистических (в том числе макроэкономических) показателях, без
установления

и

измерения

численных

значений

которых

невозможно

управление. Устойчивое развитие без разрушения в течение неограниченно
длительного периода времени единой системы «природа - человек», должно не
ставить под сомнение способность будущих поколений удовлетворять свои
потребности.

Такое

развитие

определяется
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тремя

переменными:

а)

эффективностью экономики, б) экологической стабильностью, в) социальной
справедливостью [2,59].
Показатели уровня и темпов экономического и социального развития, в
частности показатели уровня жизни, являются важнейшими для оценки
эффективности проводимой в стране экономической политики и, в конечном
счете, существующего в ней общественного строя. В то же время, высокие
темпы

экономического

развития

не

всегда

являются

критерием

соответствующего роста уровня жизни населения [10, 468]. В ходе подлинного
экономического

роста

происходит

инновационное

обновление

производственного капитала страны, устаревшее оборудование заменяется
новым, с лучшими качественными характеристиками, так что степень износа
основных фондов в целом по экономике, по меньшей мере, не увеличивается
[3,6].
Критический анализ имеющихся в литературе, экономической и
управленческой практике подходов к решению проблемы. Более шестидесяти
лет

в

экономической

экономического

науке

выбора

П.Самуэльсона [4; 5,22].
единственно

и

преподавании

«экономиста

всех

доминирует

времен

и

всех

модель
народов»

Он утверждал, что язык математики является

возможным

для

изложения

положений

современной

экономической теории. Из этой модели выводятся якобы прямая (жесткая)
связь между большими объемами накоплений и соответствующим уровнем
потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат,
убывающих эффективности и производительности/ доходности, экономии на
масштабе производства и др. Развитие современных развивающихся и
развитых экономик зачастую противоречат этой модели экономического
выбора.
Ниже

рассматривается

сбалансированной
абсолютными

открытой

значениями

общепринятая
экономики

основных

(СОЭ)

математическая
и

взаимосвязи

макроэкономических

модель
между

показателей:

планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной валового внутреннего
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продукта;

государственными

расходами,

инвестициями,

потреблением,

налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами,
общественными

эффективностями,

темпом

экономического

роста

сбалансированной открытой экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента
Центробанка страны и инфляцией [11,9].
Взаимозависимость вышеуказанных важнейших макроэкономических
показателей можно представить в математической и графической форме –на
рис.1 (Пояснение обозначениям см.ниже к формулам (1)-(5)):

Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с
нулевым сальдо платежного баланса (заштрихованы области
невозможных значений: меньших, чем  min и больших, чем  = 1/2√FA)
Главное отличие авторской модели в том, что разделяемое большинством
экономистов утверждение о прямой зависимости между объемами накоплений
и ростом потребления (де большие объемы накоплений неизбежно приводят к
резкому

повышению

уровня

потребления)

вытекающее

из

модели

П.Самуэльсона заведомо неточно. Как показала мировая практика (в т.ч. в РФ
24

2001-2013г.г.), значительные объемы накоплений не всегда приводят к
высокому приросту потребления, иногда вплоть до «проедания» накопленных
стратегических резервов, что и находит отражение на авторском графике. При
этом в соответствии с историческим опытом и культурными традициями
средняя норма налогового бремени в макроэкономических системах не может
снижаться ниже десяти процентов («библейская десятина», близкая, по мнению
автора, к анархии) [6,44]. В то же время, ни при каких обстоятельствах средняя
налоговая нагрузка не может превышать своего максимального значения,
отраженного на графике кривой
Эта

кривая

 smax
 0 =g

соответствует

max

=1/ψ.

административно-командной

экономике

АКЭ(С) (системе) (например, СССР), в которой инвестиции (капитальные
вложения) являлись «перераспределенными» государственными расходами,
поскольку государственная собственность была абсолютно преобладающей
(более 98%) [9,67]. Весьма показательно, что характер этой кривой позволяет
сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких оснований
заведомо идеологически ограничивать F АКЭ (С ) ≤

F РЫНОЧНОЙ = F

ид

=1/4ψ2,

поскольку не форма собственности, а качество организации и управления и
перераспределения валового продукта – суть экономического потенциала
любого общества [14, 187].
Важно также иметь в виду, что средняя налоговая нагрузка в идеальной
СОЭ не минимальная для любых соотношений основных МЭП, но именно
сбалансированная
теоретически

относительно

возможному

соответствующих

экономическому

росту

максимальному
показателей

норм

государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей,
одновременно

равных

корню

квадратному

из

численного

значения

экономического роста [7, 30].
Бесконечное множество реальных состояний СОЭ располагается на
площади ниже кривой максимально возможного темпа экономического роста –
Fид =1/4ψ2. Эти состояния определяются соответствующими точками, например,
на графике точкой А с координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки возможны
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качества) макросистемы:
а)

идеальное

(единственное,

стратегическое)

–

по

кратчайшему

направлению к кривой максимально возможного темпа экономического роста


(то есть в направлении перпендикуляра AA к касательной из точки А). Более
подробно:

направление

развития

реальной

экономики

выбрано

государственными органами близким к идеальному (наилучшему теоретически
возможному), если оно сопровождается повышением экономического роста при
снижении суммы норм государственных расходов и инвестиций, а также и
средней

налоговой

нагрузки

при

одновременном

повышении

нормы

потребления (в том числе за счет положительного сальдо платежного баланса
страны, вызванного прежде всего экспортом высокотехнологичной продукции),
сбалансированностью основных макроэкономических параметров [12, 128].
б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к идеальному;
в) заведомо неэффективные для общества - такие направления развития
реальной экономики, которые сопровождаются снижением экономического
роста и нормы потребления, при одновременном росте суммы норм
государственных расходов и инвестиций, средней налоговой нагрузки,
несбалансированностью
макроэкономических

всех

или

параметров

большей

части

(коррупционные

или

основных
заведомо

некомпетентные направления экономического развития - «на авось», вплоть до
умышленного развала, деградации собственной экономики по советам
«экономических

убийц»:

общеизвестная

проблема

«псевдоинвестиций»

западных инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного
комплекса, которые зачастую приводят к ликвидации этих предприятий
(например, уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и др.)
[8, 26].
Достижение равновесия в
является

труднейшей

государственного

реальной макроэкономической системе

финансово-политическая

долга),

включающей
26

выпуск

задачей

(в

госзаймов,

том

числе

ужесточение

налогообложения,

печатание

денег.

При

этом,

несбалансированность

экономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных
социально-экономических реформ, катаклизмов), случайной и преднамеренной,
выгодной определенным (как правило, властным или оппозиционным, в том
числе теневым структурам) «группам влияния» но, безусловно, невыгодной
обществу в целом.
Несложный математический анализ соотношений между основными
МЭП при

конкретной заданной государственными органами численной

величине темпа экономического роста, позволяет жестко выделить следующие
«иерархические

ряды

(ИР)

МЭП»

с

соответствующими

диапазонами

ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.
I) Равновесные СОЭ
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой
инфляцией (наиболее простые, имеющие очевидный «геометрический смысл»,
отражены на рис.1). Их бесконечное множество, определяются они конкретным
значением, как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически строго
определяющем все остальные МЭП (и, обратно, также строго определяемым
любым другим основным МЭП). Например: пусть государственными органами
утверждены следующие нормы государственных расходов и инвестиций: s = g
= ¼ (то есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25%),следовательно = 2,0. Кроме того, их общественные эффективности равны
также 25%, то есть: R = S = 25%. Идеальное налоговое бремя равно:  = 1/(2 1) = 0,33 (33%). Норма потребления: с = 1 – 1/ = 0,50 (50%). Темп
экономического

роста

(идеальный,

максимально

возможный

для

этой

совокупности МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%.
Поэтому иерархический ряд будет в этом случае выглядеть так:
c ›  › s = g = R = S = √F › F › i = 0,

(1)

где:
c = C/Y, – норма потребления; Y – планируемая (прогнозируемая)
госорганами величина ВВП (валового внутреннего продукта); C – потребление;
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 =Т/Y, - средняя налоговая нагрузка (налоговое бремя); Т – сумма

налоговых поступлений в прогнозируемом государственными органами
бюджете;
s = I/Y, - норма инвестирования; I – инвестиции;
g =G/Y, - норма государственных расходов; G – государственные
расходы;
ψ = 1/(s+g) > 1,0 – обобщенный показатель структурной эффективности
(ОПСЭ);
F = /Y, – темп экономического роста сбалансированной открытой
экономики (СОЭ), равный отношению численного значения утвержденного
госорганами в бюджете или прогнозе прироста ВВП к прогнозируемому ВВП;
R = /I = F/s, – показатель общественной эффективности инвестиций,
равный отношению численного значения утвержденного в бюджете или
прогнозируемого госорганами прироста ВВП к утвержденной величине
инвестиций;
S =

/G = F/g, – показатель общественной эффективности

государственных

расходов,

равный

отношению

численного

значения

утвержденного госорганами в бюджете или прогнозе прироста ВВП к
аналогичной утвержденной величине государственных расходов;
r – ставка ссудного процента Центробанка страны;
=1-(гос+Fгос)/(идеал+Fидеал), - показатель эффективности и качества
макроэкономической политики государства, при этом: гос=1/(sгос+gгос) – ОПСЭ
ВВП (бюджета); sгос и gгос – нормы инвестирования и государственных расходов
в утвержденном прогнозе; Fгос – темп экономического роста, предусмотренный
прогнозом региона; идеал=1/2Fгос – значение ОПСЭ при утвержденном
государственными органами темпе экономического роста; Fидеал=1/4(sгос+gгос)2 –
максимальное значение темпа экономического роста, достижимое при
утвержденных

(прогнозируемых)

нормах

инвестиций;
i- инфляция.
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государственных

расходов

и

β) Реальные, определяемые конкретно заданными государственными
органами

численными

величинами

темпа

экономического

роста,

государственных расходов (их нормой) и соотношениями («перестановками»)
между основными МЭП и фундаментальной величиной: корнем квадратным из
темпа экономического роста. Например (два экстремальных случая):
а) «общество эффективного потребления – экономическая идиллия»:
c › S › s › √F › R ›  › g › F › i,
Обращает

на

себя

внимание

высокая

(2)
норма

потребления

при

значительных общественной эффективности государственных расходов и
норме инвестирования, малых норм налогового бремени и государственных
расходов,

весьма

удовлетворительной

общественной

эффективности

инвестиций.
б)

«войны,

периоды

сложных

крупных

соц.-экон.реформ

(управляемых)»:
 › g › R › √F › s › S › c › F › i,

(3)

В этом ряду очевидны высокие нормы налогового бремени и
государственных расходов, незначительная норма потребления и общественной
эффективности государственных расходов. Норма потребления для этих двух
случаев

«дрейфовала»

от

максимальной

к

минимально

возможной

(«биологического прожиточного минимума»).
Не представляет трудностей скомбинировать другие промежуточные
равновесные иерархические ряды (число их ограничено соответствующими
перестановками, читатель легко может сделать это самостоятельно).
II) Неравновесные (c заведомым нарушением иерархии МЭП)
Как

уже

указывалось,

неравновесность

(несбалансированность)

макроэкономической системы является следствием нарушения основных
требований

иерархичности

несбалансированностью
налогоплательщиков,

отношений

финансовых
чрезвычайных

между
интересов

обстоятельств

МЭП

в

государства
(например,

СОЭ,
и
войн,

некомпетентных действий правительства), безусловной причиной инфляции.
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Например, заведомо несбалансированной при заданном соответствующими
госорганами

темпе

экономического

роста

является

следующая,

часто

встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический ряд МЭП):
c › g ›  › √F › s › R › S › i › F › 0,

(4)

В этом ряду норма государственных расходов с весьма низкой их
общественной эффективностью больше нормы налогового бремени (заведомое
перенапряжение экономических потенциала), а норма инвестиций и их
общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного из
темпа экономического роста, что свидетельствует о недопустимо низкой
эффективности инвестиционной политики (государственной инвестиционной
программы)

и,

пропагандистских

что

интересно,

целях

перед

заведомо
очередными

завышенном
выборами)

(возможно

в

утвержденном

госорганами темпом экономического роста, в свою очередь численно меньшим
уровня инфляции [13, 146]...
Примером катастрофического состояния макроэкономической системы
является следующий иерархический ряд МЭП:
i › g › √F ›  › s › R › S › c › 0 (ноль) › F,

(5)

с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией) и низкой нормой
потребления, неудовлетворительной собираемостью налогов и отрицательным
темпом экономического роста («проеданием запасов»)…
Ниже на рис.2 приводится графическое отображение возможных
вариантов налоговой политики (бесконечное множество выбора («поле»)
практически всех теоретически возможных значений средней налоговой
нагрузки – налогового бремени).
Основное пространство (« налоговое поле») выбора численного значения
налогового бремени заключено между четырьмя границами, определяемыми:
а) линией (отрезком) АD, - знаменитым библейским требованием
«десятины», по авторскому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему
налоговому бремени в социально организованной (в том числе анархически или
Библ
религиозно) группе людей:  Анарх
=0,10;
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Рис.2. Графическое отображение «поля множества значений налогового
бремени» и основных направлений (параметров) налоговой
макроэкономической политики (заштрихованы области невозможных
значений  : меньших, чем  min )
б) кривой (отрезком) BICI, - соответствующей максимально возможному
значению налоговой нагрузки, -  MAX = g sMAX
= 1/ , имевшему место в
0
административно-командных экономиках (системах (АКЭ(С) – «единых
фабриках» с господством государственной собственности (например, в СССР);
или ВС - кривой идеальной средней налоговой нагрузки  èä  1 2ψ  1 ;
в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси

,

определяющей

минимально возможное значение обобщенного показателя структурной
эффективности СОЭ, равное:  min1, 207 [2];
г)

прямой (отрезком DCI), параллельной оси  , определяющей

максимально возможное значение обобщенного показателя структурной
эффективности

СОЭ

в

реальных,

исторически

реал
= 2,0.
подтвержденных границах, равное:  макс
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и

статистически

Очевидны

два

характерных

(экстремальных,

геометрических)

направления макроэкономической политики («налоговый крест»):
Библ
реал
α) по прямой из точки А[ min1, 207 ;  Анарх
=0,10] в точку CI[ макс
= 2,0;  MAX ],

что эквивалентно переходу от «от анархической к административно-командной
экономике-АКЭ(С)»;
Библ
реал
= 2,0;  Анарх
β) по прямой из точки BI[ min1, 207 ;1/ min1, 207 ] в точку D[ макс

=0,10], что эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической
экономике»...
Легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений определяет,
по мнению автора, «золотосерединное» значение средней налоговой нагрузки в
«усредненной экономике», равное  Ез.с. = 0,31 (весьма близкое к показателю
среднего налогового бремени в США и Японии, - около 30%), при  Ез ,с. = 1,77
(также очень близкое к японскому, равному 1,81), определяющее «ядро»
налоговой политики и его исторический «дрейф».
Интересными являются также три характерные «тройственные» точки
налогового поля, расположенные на кривой нормы потребления HCI = 1 – 1/ в
которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных МЭП:
а) точка Х, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства
нормы налогового бремени и инвестиций, в которой с =  =s;
б) точка CI, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства
максимальных значений средней налоговой нагрузки и государственных
расходов в АКЭ(С), в которой с =  = g.
в) точка Z, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства
максимальных значений государственных расходов и инвестиций и их
общественных эффективностей: с = g = s = R = S – идеальная цель идеальной
макроэкономической стратегии – «магистральная траектория»

любого

развитого государства (как близкий реально существующий вариант «шведский социализм»).

32

На

рис.2

приведена

высчитанная

автором

на

основании

[2]

«анархистская» кривая нормы государственных расходов, минимальное
значение которой равно 1,9%, а максимальное – 4,4%. Мировая статистика
настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей средней нормы
MIN
амортизационных отчислений, - s Амортз
=3%, которая и указана на этом же

рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней нормы
rl
налоговой нагрузки:  max
= 0,83, которое делает понятным близкое к нему

значение налогового бремени в Швеции. Для более подробного анализа
вариантов налоговой политики (выявления и обоснования соотношений между
основными МЭП) приведены также из рис.1: кривая идеальной нормы
налогового бремени:  ИДЕАЛ = 1/(2 - 1) и кривая идеальных значений норм
государственных расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2 .
Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса страны
оказывают сильное влияние на качество макроэкономического состояния.
Например, положительное сальдо соответствующей экономики, безусловно, в
денежном (количественном) отношении повышает ее эффективность. И
наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса снижает качество
макроэкономической политики. При этом особое значение приобретает
товарная структура экспорта и импорта. Очевидна неперспективность
преобладания в структуре экспорта ограниченных природных ресурсов в обмен
на

продовольствие

и

невысокотехнологичную

(заведомо

отсталую

от

передового мирового уровня) продукцию.
Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся
парадоксальность), имела место в период 1879-1897 гг. в реальной экономике
США («Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного в 1879 г.). В результате
США вышли на первое место в мире по объему ВВП и промышленного
производства, на лидирующие позиции в мировой экономике [16, 30]. Модель
хорошо отражает известные периоды парадоксальных взлетов экономических
систем в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае.
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Автор полностью сознает основные ограничения своей модели, которая
не может быть полностью адекватна реальности, поскольку речь идет о
человеческой

деятельности,

развивающейся

в

необратимом

времени,

несводимости общественного прогресса, развития человека к увеличению
денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов
экономического роста. Несовершенство людей и их отношений делает
значимым фактор случайности, неопределенности.
Аналитические
преодоление

методы,

субъективизма

назначением
в

принятии

которых
решений,

должно
на

служить

деле

нередко

используются в качестве одного из инструментов политической борьбы.
Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не должны слепо
копировать политический процесс, обязаны стать блюстителями общественной
дальновидности в экономических вопросах.
Автором приведены соответствующие зависимости [9,37].
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Гвініашвілі Т. З.
аспірант кафедри економіки та управління підприємством
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Процес переходу України до ринкової економіки ознаменувався стрімким
розвитком сектора послуг. Це, в свою чергу, пов'язано з процесом переходу до
постіндустріального суспільства, в якому домінуючу роль в національному
господарстві грає сфера послуг. Наша країна в силу багатьох причин зазвичай
відставала у розвитку в цій сфері, і тільки на початку 1990-х рр. почався її
бурхливий розвиток, подібно до того, як це відбувалося в розвинених країнах.
Сектор послуг займає важливе місце у визначенні темпів розвитку економіки
країни. У США, які є державою з найбільш розвиненою індустрією сервісу,
більше 65% зайнятих працюють в даному секторі, на нього приходиться
близько 70% ВВП. [2, c. 187].
Сфера послуг вже давно інтегрувалася в виробничі процеси в якості
проміжної ланки. З розширенням спектра професійних послуг сила впливу
даного сектора на загальновиробничі процеси сильно зросла. Щорічні високі
темпи розвитку сфери послуг і підвищення її частки у ВВП свідчать про
перехід країни в постіндустріальну стадію розвитку. Тобто, не потребує доказів
те, що розвиток сфери послуг є необхідною умовою успішного розвитку всієї
економіки країни.
Отже, сфера послуг в Україні продовжує розвиватися і займає вже
домінуюче місце в структурі ВВП країни. За даними державної служби
статистики України обсяг реалізації підприємствами сфери послуг в 2014 році
склав 316 млрд грн [12, с. 18]. На фоні цього важливо приділити увагу такому
полюсу зростання сфери послуг, як галузь зв'язку, яка демонструє високу
позитивну динаміку розвитку та інноваційність щодо інших галузей.
За даними державного комітету статистики України обсяги реалізації
підприємств зв’язку мають щорічну тенденцію до збільшення. Зв'язок стає
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«локомотивом» розвитку всієї економіки, головним чином в плані її
інформатизації і створення постіндустріального, інформаційного суспільства.
Розглядаючи сферу зв'язку як елемент національної економіки України, було
проаналізовано деякі тенденції розвитку загальноекономічних і соціальних
показників (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка загальноекономічних показників розвитку економіки України
Показник
2011
ВВП, млрд грн
1349,2
- у розрахунку на одну особу, грн
29519
Доходи підприємств від надання послуг зв’язку, 50281
млн грн
Індекс зростання споживчих цін, %
108,0
Індекс зростання номінальної зарплати, %
117,6
Індекс зростання реальної зарплати,%
118,7
*Джерело: складено автором на основі [8,9,10,11]

2012
1459,1
32002
52271

2013
1522,7
33473
52492

2014
1566,7
36435
52434

100,6
114,9
114,4

99,7
107,9
108,2

112,1
106,0
93,5

На підставі аналізу вихідної статистичної інформації, наведеної в табл. 1,
можна сказати, що за період 2011-2014 рр. відзначається істотне зростання як
ВВП, так і його рівня на душу населення (у 2012р. - на 8,4%, 2013р. – на 4,6% і
у 2014р. – на 8,8%), а також зниження рівня добробуту населення, виражене
зниженням темпів зростання номінальної заробітної плати і негативною
динамікою реальної заробітної плати на фоні зростання споживчих цін.
Незважаючи на деякі негативні тенденції, у період 2011-2013рр.
відзначається щорічне зростання доходів від надання послуг поштового зв'язку,
а у 2014 р. незначне падіння їх рівня. Як наслідок, частка доходів від послуг
поштового зв'язку у 2014 р. знизилась на 0,1%. Розглянувши діяльність
поштового зв'язку в Україні з точки зору обсягів послуг в натуральних
показниках, починаючи з 2012 року відзначається щорічне зменшення кількості
більшості послуг, що надаються. У табл. 2 наведені дані про кількість продукції
підприємств пошти та зв’язку загального користування.
У 2011р. обсяг реалізованих послуг збільшився на 12,0% (з урахуванням
зміни цін) порівняно з 2010р, а обсяг реалізованих послуг транспорту та зв’язку
збільшився (на 12,7%). У 2011 році частка послуг пошти та зв’язку зменшилась
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порівняно з 2010р. і склала 16,3%. У 2011р. оператори поштового зв’язку
збільшили обсяги доставки посилок на 5,3%, листів – на 2,9%, обсяги доставки
поштових переказів й пенсійних виплат зменшились на 15,4%, періодичних
друкованих видань – на 7,6%.
Таблиця 2
Продукція підприємств пошти та зв’язку загального користування
Показник
2011
Письмова кореспонденція, млн. од.
1006
Посилки, млн. од.
18
Грошові перекази , млн. од.
126
Середній рівень споживання послуг, од. на чол.:
- письмова кореспонденція
7
- посилки
0,4
- надано телефонних переговорів
121
*Джерело: складено автором на основі [8,9,10,11]

2012
1019
45
121

2013
918
19
115

2014
678
17
100

8
1
126

7
0,4
115

6
0,4
104

Телефонна мережа України налічує 12,2 млн. основних телефонів, а
кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 січня 2012р. становила 55,6
млн., що на 3,1% більше, ніж на 1 січня 2011р. Число абонентів кабельного
телебачення становило 3,5 млн., абонентів мережі ''Інтернет'' − зросло до 4,2
млн [10, c. 11]. У 2012р. обсяг реалізованих послуг порівняно з 2011р.
збільшився на 0,8%, а обсяг реалізованих послуг транспорту та зв’язку
зменшився на 1,6%. У 2012 році частка послуг пошти та зв’язку зменшилася
порівняно з 2011р. і склала 15,8%, але у той же час, оператори поштового
зв’язку збільшили обсяги доставки посилок у 2,4 рази, листів – на 21,0%,
періодичних друкованих видань – на 1,3%. Обсяги доставки поштових
переказів і пенсійних виплат зменшилися на 4,5%. Телефонна мережа України у
2012р налічувала 11,7 млн. основних телефонів, а кількість абонентів
мобільного зв’язку станом на 1 січня 2013р. становила 59,3 млн., що на 6,8%
більше, ніж на 1 січня 2012р. Число абонентів кабельного телебачення
становило 3,55 млн., абонентів мережі Інтернет зросло до 5,1 млн [9, c. 12]. У
2013р. обсяг реалізованих послуг порівняно з 2012р. збільшився на 7,7%, а
обсяги реалізованих послуг пошти та кур’єрської діяльності зменшились на
1,6%. Послуги з інформації та телекомунікації за значимістю мали друге місце,
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хоча у 2013 році частка цих послуг зменшилася порівняно з 2012р. і склала
19,8%. Більше двох третин (67,0%) цих послуг припадало на послуги
телекомунікацій (електрозв'язку). Телефонна мережа України налічує 11,4 млн.
основних телефонів (з них 82,5% – у населення),

а кількість абонентів

мобільного зв’язку станом на 1 січня 2014р. становила 62,5 млн., що на 5,2%
більше, ніж на 1 січня 2013р. Число абонентів кабельного телебачення
становило 3,3 млн., абонентів мережі Інтернет зросло до 6,0 млн [8, c. 11].
Частка послуг з інформації та телекомунікації склала у 2014р. 20,1%. Близько
двох третин (63,3%) цих послуг припадало на послуги телекомунікацій
(електрозв’язку). Телефонна мережа України у 2014р. налічує 10,1 млн.
основних телефонів (з них 82,8% – у населення), а кількість абонентів
мобільного зв’язку станом на 1 січня 2015р. становила 61,2 млн. Кількість
абонентів кабельного телебачення становила 2,9 млн., абонентів мережі
Інтернет – 5,9 млн [11, c. 10]. Динаміка кількості абонентів послуг зв’язку у
період 2011-2014рр представлена на рис. 1.
Таблиця 3
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню
Послуги пошти та зв’язку
2011
- поштовий, млн грн
594
- телеграфний, млн грн
10
- телефонний, млн грн
3039
- кур’єрська діяльність, млн грн
9
- радіозв’язок, млн грн
1437
- кабельне телебачення, млн грн
1425
- надання доступу до мережі Інтернет, млн грн
2641
- мобільний, млн грн
9656
*Джерело: складено автором на основі [8,9,10,11]

2012
590
11
3271
5
1518
1511
2920
24518

2013
609
8
3381
9
1526
1521
3275
24314

2014
596
6
3055
10
1416
1411
3729
22996

Вищенаведені статистичні дані дозволяють стверджувати, що поштовий
зв'язок в Україні починаючи з 2012 року характеризується зменшенням обсягів
наданих послуг. В умовах позитивної динаміки ВВП і зниження рівня
добробуту

населення,

характеризується

діяльність

зниженням

підприємств

рівня

основних

поштового

економічних

зв'язку

показників.

Поштовий зв'язок є важливою складовою частиною національної економіки,
тому що несе на собі економічне і соціальне навантаження, що сприяє розвитку
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інформаційного суспільства та забезпечує інформаційними послугами всі
верстви населення. В умовах зниження рівня добробуту населення поштовий
зв'язок характеризується негативною динамікою розвитку. У зв’язку з цим,
перспективи розвитку поштового зв'язку України повинні бути видозмінені
згідно з основними тенденціями розвитку світового поштового простору.
Сучасна пошта повинна зазнати інноваційні зміни і перетворитися в
поліфункціональну тривимірну структуру, що забезпечує можливість надання
послуг фізичної пошти, електронних і фінансових послуг [3, c. 181]. При цьому
інноваційні зміни повинні орієнтуватися на надання нових послуг, адаптованих
до

потреб

інформаційного

суспільства,

при

одночасному

збереженні

традиційної пошти.

Рис. 1. Динаміка кількості абонентів послуг зв’язку у період 2011-2014рр.
*Джерело: складено автором на основі [8,9,10,11]

Традиційна телефонія демонструє зниження доходів. Сьогодні на ринку
фіксованого зв'язку спостерігається складна ситуація, результатом якої стає
відтік абонентів до операторів мобільного зв'язку, що пропонують більш
вигідні тарифи, а також через моральне застаріння послуги. Незважаючи на це,
фіксований телефонний зв'язок в Україні залишається затребуваною послугою і
надається в повному обсязі з належною якістю. Таким чином, на ринку
фіксованого зв'язку спостерігається стагнація, затребуваність цих послуг
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знижується. Як вже зазначалося раніше щорічно мобільні оператори
збільшують абонентську базу, а у 2014 році загальна кількість мобільних
підключень на 17% перевищила показник населення України.
Говорячи про перспективи розвитку мобільного зв'язку в Україні в
найближчі роки, слід відзначити, що незабаром кількість абонентів мобільного
зв'язку перестане зростати. Очікується, що в 2016 році збільшення числа
абонентів мобільного зв'язку практично припиниться. Розвиток мобільного
зв'язку в Україні буде істотно залежати від економічного розвитку країни,
доходів населення, а також державної політики щодо ринку телекомунікацій (в
першу чергу, від тарифної політики). Серед факторів, що стримують зростання
мобільного зв'язку - низькі доходи населення, недостатнє покриття території
країни і якість послуг. Не дивлячись на негативний вплив кризових явищ,
зв'язок є однією з найбільш динамічної сфери послуг і відповідно економіки в
цілому. Галузь займає дуже важливе місце в економіці країни, займаючи вагому
частку в загальному обсязі сфери послуг. Не потребує доказів і те, що сфера
зв'язку залишається привабливою для іноземних інвесторів.
На сьогоднішній день, забезпечення всього населення країни доступом в
інтернет - це комплексна задача, рішення якої вплине на стан економіки
України в цілому. Приблизно 70-80% компаній середнього, малого і великого
бізнесу користуються доступом в Інтернет. У найближчі два-три роки виручка
провайдерів в цьому сегменті буде збільшуватися. Взагалі, ринок послуг
доступу в інтернет є рушійним фактором розвитку телекомунікацій в Україні.
За останні два роки кількість користувачів послуг виросло на 20%, а обсяг
трафіку - на 80%. Однак при такій високій динаміці зростання цього ринку,
рівень проникнення послуг в Україні поки далекий від насичення.
Одним з новітніх напрямків у розвитку телекомунікацій є розвиток
мобільного інтернету. За останні роки мобільний Інтернет був самим
швидкозростаючим сегментом додаткових послуг в мережах зв'язку України.
Як видно із наведеної статистики, доходи від послуг мобільного доступу в
Інтернет зростають щорічно. На даний момент, послуга мобільного доступу в
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інтернет є найпопулярнішою серед всіх послуг зв'язку, пропонованих
населенню. Істотне зростання популярності послуг даного виду викликане
збільшенням

продажів

технологічних

пристроїв,

поліпшення

покриття

операторських 3G-мереж, зростання числа користувачів умовно-безлімітних
тарифних планів мобільного інтернету та ін. Очевидно, що для України, яка
стала на шлях ринкових перетворень, проблема прискореного розвитку як
традиційних, так і нових видів зв'язку набуває особливо важливого значення не
тільки в якості засобу створення технічної бази, а й найважливішого чинника
підвищення ефективності суспільного виробництва і вирішення соціальних
завдань [5, c. 77]. Отже, вітчизняні телекомунікаційні системи повинні
задовольняти потреби у швидкій і точній передачі інформації не тільки на
внутрішньому, а й на зарубіжному ринку. Беручи до уваги усе вищенаведене,
можна окреслити основні задачі розвитку сфери послуг зв’язку (рис. 2).
Пріоритетний
розвиток
галузі

Вдосконалення
тарифної
політики

Структурна
перебудова в
галузі

Задачі
розвитку
сфери послуг
зв’язку

Впровадження
нових механізмів
взаєморозрахунків

Інтеграція
вітчизняних
мереж зв’язку з
міжнародними

Конверсія в
галузі

Рис. 2. Основні задачі розвитку сфери послуг зв’язку України.
*Джерело: складено автором

Найважливішою
реструктуризація
телекомунікаційних

тенденцією

сектору
послуг.

і
Стан

розвитку

сфери

підсилення
зв’язку

послуг

конкуренції
як

зв’язку
на

інфраструктурної

є

ринку
галузі

визначається розвитком економіки в цілому. Тому, для будь-якої економічної
системи, що прагне економічного зростання, необхідне досягнення певного
рівня розвитку телекомунікацій. Як вже зазначалося раніше, телекомунікації на
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сучасному етапі стають одним із джерел розвитку економіки, рушійним
фактором науково-технічного та економічного прогресу. На сьогоднішній день
з’являються та успішно розвиваються нові галузі інформаційної індустрії.
Впровадження цифрових технологій дозволяє суттєво розширити можливості
високошвидкісного обміну діловою, освітньою, науковою, рекламною та
розважальною інформацією в міжнародних масштабах, а також забезпечити
глобалізацію господарської діяльності і інтегрування економіки окремо взятих
держав у єдину систему міжнародного масштабу. Темпи росту найважливіших
економічних

показників

телекомунікації

залишаються

більш

високими

порівняно з відповідними показниками інших галузей, що свідчить про
зростання затребуваності телекомунікацій з боку різних категорій споживачів,
про підвищення їх ролі на всіх рівнях економічних відносин.
Сучасна мережа зв’язку України являє собою комплекс, що має достатньо
високі темпи поширення та оновлення виробничого потенціалу на основі
впровадження вітчизняних та імпортних технологій. Послуги зв’язку є
основним кінцевим продуктом галузі, тому забезпеченість послугами населення
та народного господарства країни є найважливішим показником ефективності
галузі. Розвиваючи мережу зв’язку, впроваджуючи нові технологічні засоби,
галузь прагне збільшити обсяг послуг, якість цих послуг, створити технологічні
та організаційні можливості для вдосконалення традиційних та розвитку нових
послуг.
Стосовно галузі зв’язку необхідно створити ряд умов для досягнення
певної якості роботи: наявність розгалуженої мережі підприємств і пунктів
зв’язку, об’єднаних каналами зв’язку, оснащення сучасним обладнанням,
постійне

оновлення

основних

виробничих

фондів;

забезпечення

кваліфікаційними кадрами. Усі шляхи покращення якості продукції галузі
зв’язку можна розділити на чотири основні групи (рис. 3).
Підводячи підсумки, слід зауважити, що зв'язок відноситься до
найважливішого сектору економіки, який забезпечує функціонування і
узгоджену роботу всіх державних і господарських систем. Це один елементів
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економічного розвитку, що на сьогоднішній день стрімко розвивається та являє
собою

основу

для

входження

України

у

світовий

економічний

та

інформаційний простір.

1. Технічні

 технічне вдосконалення виробництва, покращення
його технологій, впровадження нової техніки,
механізація і автоматизація процесів виробництва.

2. Організаційні

 узгодженість в роботі, раціональна кількість робочих
місць та розстановка робочої сили в умовах
нерівномірного надходження навантаження.

3. Економічні

 стимулювання покращення якості продукції зв’язку,
облік якості у цінах на послуги та продукцію зв’язку.

4. Соціальні

 повне задоволення потреб в послугах, збільшення
освітнього та культурного рівня, покращення та
полегшення умов праці і т. д.

Рис. 3. Шляхи покращення якості послуг зв’язку.
*Джерело: складено автором

Отже, стан сфери зв'язку України можна охарактеризувати як досить
стійкий, при високій динаміці розвитку, незважаючи на негативний вплив
кризових явищ в економіці. Продовження інформатизація країни, створення
сучасних мереж зв'язку в містах і сільській місцевості свідчить про
необхідність розробки перспективних напрямків розвитку, які відповідають
світовим тенденціям і враховують соціально-економічну значимість зв'язку як
елемента національної економіки. Запропоновані шляхи покращення якості
послуг зв’язку дозволяють підвищити рівень привабливості галузі для
споживачів і інвесторів шляхом забезпечення її рентабельної роботи, адже
галузь займає дуже важливе місце в економіці країни, займаючи вагому частку
в загальному обсягу сфери послуг.
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РEAЛIЗAЦIЯ СИСТEМНOГO ПIДХOДУ ДO AНAЛIЗУ В УПРАВЛІННІ
ГРOШOВИМИ ПOТOКАМИ ТOРГOВEЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ
Гринько П.Л.
кандидат економічних наук
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Фiнaнсoвo-гoспoдaрськa дiяльнiсть будь-якoгo гoспoдaрюючoгo суб'єктa
у сучaсних eкoнoмiчних умoвaх є прeдмeтoм пiдвищeнoї увaги ширoкoгo кoлa
учaсникiв ринкoвих вiднoсин, зaцiкaвлeних у рeзультaтaх йoгo функцioнувaння.
Нa oснoвi публiчнoї iнфoрмaцiї кoнтрaгeнти прaгнуть oцiнити рeaльнe
пoлoжeння

пiдприємствa

нa

ринку,

йoгo

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть,

плaтoспрoмoжнiсть i фiнaнсoву стiйкiсть, oскiльки вклaдeнi вiльнi вiд
гoспoдaрчoгo oбiгу кoшти пoвиннi принoсити прибутoк i

рeaльну вигoду.

Iндикaтoрoм кoнкурeнтoспрoмoжнoстi i плaтiжнoї привaбливoстi пiдприємствa
в умoвaх ринку є стaн йoгo фiнaнсiв, тoбтo систeмa грoшoвих вiднoсин, щo
виникaє в прoцeсi гoспoдaрськoї дiяльнoстi. Рух грoшoвих кoштiв утвoрює
oснoву мoдeлi фiнaнсiв гoспoдaрюючoгo суб'єктa, якa зрeштoю є мoдeллю
упрaвлiння йoгo грoшoвими пoтoкaми.
Тoму

тoргoвeльнi

пiдприємствa

для

зaбeзпeчeння

стaбiльнoстi

гoспoдaрськoї дiяльнoстi пoвиннi мaти oптимaльну структуру грoшoвих пoтoкiв
тa рoзпoряджaтися oптимaльнoю сумoю грoшoвих кoштiв. Їх нeстaчa мoжe
нeгaтивнo вплинути нa фiнaнсoвий стaн oргaнiзaцiї тa призвeсти дo
нeплaтoспрoмoжнoстi, знижeння лiквiднoстi i ритмiчнoстi тoргoвeльнoгo
прoцeсу,

збиткoвoстi

i

нaвiть

припинeння

функцioнувaння

в

якoстi

гoспoдaрюючoгo суб'єкту нeзaлeжнoгo ринку. Нaдлишoк грoшoвих кoштiв
тaкoж мoжe мaти нeгaтивнi нaслiдки, oскiльки нaдлишкoвa грoшoвa мaсa , нe
зaлучeнa у кoмeрцiйний oбoрoт, нe принoсить дoхoду. Крiм тoгo, нa рeaльну
вaртiсть грoшeй впливaє бeзлiч фaктoрiв, oдин з яких – iнфляцiйнi прoцeси, якi
знeцiнюють грoшoвi кoшти в чaсi. Щoб приймaти вивaжeнi упрaвлiнськi
рiшeння, пoв'язaнi з грoшoвими пoтoкaми, для нaйбiльшoї eфeктивнoстi
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гoспoдaрськoї дiяльнoстi, кeрiвництву oргaнiзaцiї пoтрiбнa пoстiйнa iнфoрмaцiя
прo стaн грoшoвих кoштiв.
З oгляду нa виклaдeнe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo для упрaвлiння
грoшoвими пoтoкaми нeoбхiднa дoстoвiрнa iнфoрмaцiя прo рiзнi пaрaмeтри
руху грoшoвих кoштiв, якa дaє тoчну, oб'єктивну, свoєчaсну хaрaктeристику
джeрeл нaдхoджeння i нaпрямiв витрaчaння грoшoвих кoштiв, oбсяг, структуру,
динaмiку грoшoвих пoтoкiв i чинникiв, щo впливaють нa їх змiну. «В умoвaх,
кoли спoживчий ринoк пeрeтвoрився з «ринку прoдaвця» в «ринoк пoкупця»,
мoдeлювaння прoцeсiв упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми суб’єктiв тoргoвeльнoї
дiяльнoстi мaє oрiєнтувaтися нa сучaсний, тoбтo бeздeфiцитний ринoк. Нaвiть
eкстрaпoляцiйнi мoдeлi, якi нeoбхiднi для oбґрунтувaння стрaтeгiй рoзвитку
пiдприємств, пoвиннi врaхoвувaти дoсягнутий рiвeнь ринкoвих пeрeтвoрeнь»
[1, с.15]. Тoму є дoрeчним твeрджeння Л.В.Фрoлoвoї, щo «нoвi мeхaнiзми
упрaвлiння суб’єктaми пiдприємництвa пoвиннi грунтувaтися нa дoсягнeннях
ринкoвoї трaнсфoрмaцiї eкoнoмiки» [2, с.215].
Для рoзрoбки стрaтeгiї упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми тoргoвeльнoгo
пiдприємствa нeoбхiднo

визнaчити зaгaльну стрaтeгiю пiдприємницькoї

дiяльнoстi. Ми пiдтримуємo думку Шпиркo O.М. тa Сeмeнoвoї С.М., щo
«Стрaтeгiя упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми є вaжливoю склaдoвoю зaгaльнoї
стрaтeгiї рoзвитку пiдприємствa. Усi склaдoвi стрaтeгiї упрaвлiння грoшoвими
пoтoкaми пoвиннi бути узгoджeними з iншими функцioнaльними стрaтeгiями,
взaємoдoпoвнюючими тa спрямoвaними нa oтримaння систeмнoгo eфeкту зa
рaхунoк бiльш eфeктивнoгo викoристaння пoтeнцiaлу пiдприємствa» [3, с. 42].
Тoму мeхaнiзми i зaвдaння eкoнoмiчнoгo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми,
рoзрoблeнi нa oснoвi функцioнaльних eкoнoмiчних стрaтeгiй тoргoвeльних
пiдприємств (рис.1).
Бaгaтoфункцioнaльнiсть тa eтaпнiсть мeхaнiзмiв тa зaвдaнь упрaвлiння
грoшoвими пoтoкaми нe вичeрпується нaвeдeними нa рис.1.
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ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
М
Е

1. Моніторинг

Спостереження за поведінкою внутрішнього і зовнішнього
середовища
Визначення заходів впливу на формування грошових потоків для
підтримки належної ліквідності та платоспроможності

Х
А
Н

2. Інформаційне
забезпечення
управління

І
З
М

3. Діагностика та
оцінка

И

У

Розробка управлінської звітності про грошові потоки
Розробка збалансованої системи показників для виконання
комплексних завдань формування та використання грошових
потоків
Використання інформаційних технологій
Визначення динаміки, складу та структури джерел утворення та
напрямів використання грошових потоків
Оцінка достатності генерування грошових потоків для задоволення
потреб розвитку та забезпечення фінансової рівноваги
Оцінка ефективності диверсифікованих напрямів діяльності
Аналіз факторів, що впливають на грошові потоки
Оцінка економічного управління грошовими потоками
торговельного підприємства та визначення резервів підвищення
ефективності управління ними у стратегічному аспекті

4. Стратегічна
політика

Формування моделі стратегії управління грошовими потоками
Визначення шляхів формування найвищого рівня емерджентності
грошового потоку в довгостроковому періоді
Обґрунтування інвестиційної політики
Конкретизація заходів стратегічного управління грошових потоків
Визначення пріоритетних напрямів використання грошових
коштів
Розробка ефективної системи залучення грошових коштів

5. Прогнозування
та планування

Прогнозування на довгострокову перспективу віртуального
грошового потоку
Поточне планування достатності грошових потоків
Вибір моделей ефективного формування та використання
грошових потоків

П
Р
А
В
Л
І
Н
Н
Я

6. Узагальнення і
реалізація
управлінських
рішень

Систематизація інформації, узагальнення результатів аналізу та
оформлення висновків
Прийняття стратегії управління грошовими потоками та
виконання функцій щодо забезпечення її реалізації
Застосування розробленої організаційно-інформаційної моделі
діагностики грошових потоків
Мотивація відхилень запланованих результатів від фактично
отриманих
Забезпечення контролю виконання прийнятих рішень

Рис. 1. Мoдeль oснoвних мeхaнiзмiв i зaвдaнь упрaвлiння грoшoвими
пoтoкaми тoргoвeльнoгo пiдприємствa
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«Упрaвлiння
цiлeспрямoвaнoгo

грoшoвими
впливу

пoтoкaми

кeруючoї

пeрeдбaчaє

систeми

нa

oргaнiзaцiю

фiнaнсoвo-eкoнoмiчнi

вiднoсини, щo виникaють у прoцeсi руху грoшoвих aктивiв пiдприємствa з
мeтoю дoсягнeння бaжaних пoкaзникiв стaну тa рoзвитку» [3, с. 43]. Oснoвним
iнструмeнтoм вивчeння динaмiки, прoпoрцiй i взaємoзв'язкiв мiж oкрeмими
eлeмeнтaми мoдeлi упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми є кoмплeкс aнaлiтичних
зaвдaнь з урaхувaнням oргaнiзaцiйних, iнфoрмaцiйних, тeхнiчних i мeтoдичних
мoжливoстeй прoвeдeння aнaлiзу. При цьoму oснoвним чинникoм є oбсяг i
якiсть пeрвиннoї плaтiжнoї iнфoрмaцiї.
Для прийняття oстaтoчнoгo рiшeння щoдo зaстoсувaння систeми функцiй
для кoжнoгo мeхaнiзму упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми нeoбхiднo oцiнити їх
дiєздaтнiсть i виявити, нaскiльки вoни вiдпoвiдaють вимoгaм рeiнжинiрiнгу i
«прaцюють» нa бaзoву функцioнaльну стрaтeгiю, вiдпoвiдaють ринкoвим
вимoгaм i пoв’язaнi з oснoвними пoкaзникaми гoспoдaрськoї дiяльнoстi,
врaхoвують кoмeрцiйний i фiнaнсoвий ризики, пeрeдбaчaють кoнкрeтнi зaсoби
мiнiмiзaцiї aбo пoвнoгo уникнeння ризикiв, a тaкoж нaскiльки вoни
узгoджуються зi стрaтeгiчними цiлями i

пeрспeктивними oрiєнтирaми

пiдприємствa.
Oтжe, мeтa oцiнки грoшoвих пoтoкiв тoргoвeльнoгo пiдприємствa
пoтрeбує вирiшeння нaступних oснoвних зaвдaнь з oцiнки: oптимaльнoстi
oбсягiв

грoшoвих

пoтoкiв

oргaнiзaцiї,

грoшoвих

пoтoкiв

зa

видaми

гoспoдaрськoї дiяльнoстi; склaду, структури, нaпрямiв руху грoшoвих кoштiв;
динaмiки пoтoкiв грoшoвих кoштiв; виявлeння тa вимiрювaння впливу рiзних
фaктoрiв нa фoрмувaння грoшoвих пoтoкiв; виявлeння тa oцiнку рeзeрвiв
eфeктивнoстi викoристaння грoшoвих кoштiв, a тaкoж рoзрoбку прoпoзицiй
щoдo рeaлiзaцiї рeзeрвiв пiдвищeння eфeктивнoстi викoристaння грoшoвих
кoштiв.
Рeaлiзaцiя прaктичнo будь-якoгo упрaвлiнськoгo рiшeння щoдo oцiнки
грoшoвих пoтoкiв бaзується нa їх aнaлiзi. Тoму ввaжaємo зa дoцiльнe бiльш
дoклaднo зупинитися нa тaкoму вaжливoму зaгaльнoмeтoдoлoгiчнoму принципi
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aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв, як. Систeмa – бeзлiч взaємoдiючих eлeмeнтiв, щo
знaхoдяться у вiднoсинaх i зв'язкaх oдин з oдним i стaнoвить цiлiснe утвoрeння.
Для рeaлiзaцiї бaгaтoцiльoвих функцiй, aнaлiз грoшoвих пoтoкiв мaє бути
прeдстaвлeний в якoстi єдинoгo цiлoгo - систeми, щo oхoплює лoгiчнo
взaємoпoв'язaнi склaдoвi eлeмeнти низькoгo пoрядку, щo вхoдять дo систeми
бiльш висoкoгo рiвня, тoбтo aнaлiз грoшoвих пoтoкiв взaємoдiє з iншими
пiдсистeмaми. Iснує бeзлiч пoглядiв нa рeaлiзaцiю систeмнoгo пiдхoду в
eкoнoмiчнoму aнaлiзi. Рoзглянeмo нaйбiльш пoширeнi тoчки зoру вiднoснo
змiсту тa зaвдaнь з прoвeдeння систeмнoгo aнaлiзу, щo грунтуються нa
систeмнoму пiдхoдi тa знaйшли вiдoбрaжeння в рoбoтaх Бaзiлiнськoї O.Я.,
Бoчaрoвa

В.В.,

Грилицькoї

A.В.,

Єрмoлeнкo

М.М.,

Плaскoвoї

Н.Н.,

Сaвицькoї Г.В., тoщo.
У вчeних-eкoнoмiстiв щoдo eтaпiв прoвeдeння систeмнoгo aнaлiзу,
рoзрoблeнi свoї пiдхoди, aлe рaзoм із тим вoни мaють бaгaтo спiльнoгo.
Нaприклaд, всi вoни мaють eтaпи плaнувaння aнaлiтичнoгo прoцeсу тa йoгo
oргaнiзaцiю, в хoдi яких стaвиться мeтa i зaвдaння aнaлiзу, рoзрoбляється
систeмa aнaлiтичних i синтeтичних пoкaзникiв, збирaється вся нeoбхiднa для
упрaвлiння iнфoрмaцiя. Всi aвтoри видiляють тaкoж бeзпoсeрeднє прoвeдeння
aнaлiзу тa iнтeрпрeтaцiю oтримaних рeзультaтiв дoслiджeння, зaвдяки чoму
виявляються прихoвaнi рeзeрви у пiдприємствa, визнaчaються oснoвнi чинники,
якi впливaють нa рeзультaт йoгoдiяльнoстi. Нeзвaжaючи нa схoжiсть систeмних
пiдхoдiв у прoвiдних вчeних-eкoнoмiстiв, нaйбiльш
пiдхiд

прийнятним

ввaжaємo

Ковальова В.В. [5, 4], oскiльки вiн oхoплює прoцeс прoвeдeння

eкoнoмiчнoгo aнaлiзу мaксимaльнo пoвнo i глибoкo. Рaзoм iз тим, ввaжaємo
дoцiльним зaпрoпoнувaти щe бiльш пoглиблeний систeмний eкoнoмiчний
aнaлiз i ввeсти eтaп aнaлiзу eфeктивнoстi прийнятих упрaвлiнських рiшeнь. Цe
дoзвoлить виявити причини вiдхилeнь oтримaних рeзультaтiв вiд зaплaнoвaних
i знaйти «вузькi мiсця» oргaнiзaцiї, якi нe дoзвoлили дoсягти бaжaнoгo
рeзультaту.
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Aнaлiзувaти eфeктивнiсть рaнiшe прийнятих упрaвлiнських рiшeнь
мoжливo зa дoпoмoгoю oцiнки дoстaтнoстi грoшoвих кoштiв, oцiнки
спiввiднoшeння oбсягу вaлoвoгo пoзитивнoгo i нeгaтивнoгo грoшoвих пoтoкiв
зa oпeрaцiйнoю, фiнaнсoвoю, iнвeстицiйнoю дiяльнiстю, прoaнaлiзувaвши
тeмпи зрoстaння грoшoвих пoтoкiв зa видaми дiяльнoстi зa ряд пeрioдiв,
пoрiвнянням зaплaнoвaних кiлькiсних знaчeнь пeвних пoкaзникiв з фaктичними
тoщo. Aнaлiз eфeктивнoстi прийнятих рaнiшe упрaвлiнських рiшeнь дoзвoлить
зрoзумiти причину «нeвiдпoвiднoстi тeoрiї i прaктики», щo вaжливo в умoвaх
нeстaбiльнoї eкoнoмiки, висoких тeмпiв iнфляцiї, рiзних ризикiв, фoрсмaжoрних oбстaвин i рiзних зoвнiшнiх фaктoрiв, щo впливaють нa стaбiльнe
функцioнувaння гoспoдaрюючoгo суб'єктa.
Нa цьoму eтaпi aнaлiзу фiнaнсoвo-aнaлiтичнi служби кoригують бaзoвi
умoви гoспoдaрськoї дiяльнoстi в мaйбутньoму пeрioдi (мaркeтингoвi,
мaкрoeкoнoмiчнi, eкoлoгiчнi, фiнaнсoвi тa iншi), внoсять змiни в eкoнoмiчну
пoлiтику oргaнiзaцiї в прoгнoзнoму пeрioдi, зaвдяки чoму зaбeзпeчується
свoєчaсний

кoнтрoль

зa

прoцeсoм

фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї

дiяльнoстi

тoргoвeльнoгo пiдприємствa.
Вихoдячи iз вищeскaзaнoгo, прoпoнуємo видiлити нaступнi 8 eтaпiв
прoвeдeння систeмнoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу:
1 eтaп: пoстaнoвкa мeти, вибiр oб'єктa i суб'єктa дoслiджeння, пoстaнoвкa
зaвдaнь aнaлiзу, склaдaння плaну aнaлiтичнoї рoбoти;
2 eтaп: oргaнiзaцiя прoцeсу aнaлiзу;
3 eтaп: рoзрoбкa систeми синтeтичних тa aнaлiтичних пoкaзникiв;
4 eтaп: склaдaння зaгaльнoї моделі кoмплeкснoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу i
визнaчeння взaємoзв'язку мiж блoкaми i фaктoрaми, щo впливaють нa oснoвнi
тa узaгaльнюючi пoкaзники;
5 eтaп: aнaлiз eфeктивнoстi прийнятих рaнiшe упрaвлiнських рiшeнь;
6 eтaп: пoрiвняння фaктичних пoкaзникiв з пoкaзникaми oргaнiзaцiйкoнкурeнтiв, oргaнiзaцiй-лiдeрiв, пoкaзникaми минулих рoкiв;
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7 eтaп: виявлeння i вивчeння фaктoрiв, щo зрoбили iстoтний вплив нa
дiяльнiсть гoспoдaрюючoгo суб'єктa;
8 eтaп: aнaлiз i oцiнкa oтримaних рeзультaтiв, вибiр i oбгрунтувaння
oптимaльних упрaвлiнських рiшeнь.
В

aнaлiтичнiй

прaктицi

викoристoвуються

рiзнoмaнiтнi

види

eкoнoмiчнoгo aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв зaлeжнo вiд тeрмiну прoвeдeння,
oб'єктiв i суб'єктiв, змiсту aнaлiтичних прoгрaм тa iнших oзнaк. Вiдмiнними
oзнaкaми кoжнoгo виду aнaлiзу є: йoгo цiльoвa спрямoвaнiсть, зaвдaння, oб'єкти
дoслiджeння, джeрeлa iнфoрмaцiї тa мeтoдикa прoвeдeння. Нeoбхiднiсть
викoристaння систeмнoгo пiдхoду дo aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв виникaє у
випaдкaх:
для

вирiшeння

прoблeми

(визнaчeння

oптимaльнoстi

вeличини,

структури i динaмiки грoшoвих пoтoкiв) нeoбхiднo пoв'язaти рiзнi цiлi
(мaксимiзaцiя

дoбрoбуту

влaсникiв,

змiцнeння

кoнкурeнтних

пeрeвaг,

рoзширeння дiяльнoстi, дoсягнeння oснoвних зaплaнoвaних пoкaзникiв тoщo) з
бeзлiччю мoжливих aльтeрнaтив їх дoсягнeння (рeaлiзaцiя iнвeстицiйних
прoeктiв, дивeрсифiкaцiя сфeр дiяльнoстi, прoвeдeння угoд злиття / пoглинaння,
iннoвaцiї тoщo);
 пoтрiбнe oбгрунтувaння стрaтeгiчних упрaвлiнських рiшeнь;
 виникaє пoтрeбa в збoрi тa oбрoбцi вeликoгo oбсягу iнфoрмaцiї;
 виникaє кoнфлiкт aгeнтських груп;
 iстoтний

вплив

нa

рeзультaти

дiяльнoстi

нaдaють

фaктoри

пiдприємницькoгo i фiнaнсoвoгo ризику i т.iн.
Тaким чинoм, якщo систeмa - цe пeвнa сукупнiсть внутрiшнiх oб'єктiв, якa
oбмeжeнa вiд зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, тo виникaє нeoбхiднiсть дoслiджeння
iндивiдуaльних її eлeмeнтiв, щo ствoрюють структуру цiєї систeми.
Структурa (лaт. structura) – взaємoрoзтaшувaнняi зв'язoк склaдoвих чaстин
чoгo-нeбудь, будoвa [5, с.186]. Структурa систeми дoзвoляє пiдпoрядкувaти
oкрeмi її eлeмeнти i вiднoсини мiж ними зa oднiєю oзнaкoю, при цьoму систeмa
являє сoбoю пeвну ступiнчaсту iєрaрхiчну мoдeль.
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Iнтeнсивний рoзвитoк ринкoвих вiднoсин в укрaїнськiй eкoнoмiцi
вимaгaє, нa нaш пoгляд, aдaптaцiї кoнцeптуaльних oснoв упрaвлiння дo
сучaсних умoв eкoнoмiки, збeрiгaючи при цьoму нeзмiнними мeтoдoлoгiчнi
пoлoжeння рoзрoблeнoї рaнiшe кoнцeпцiї кoмплeкснoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу.
Знaчнoю мiрoю цi змiни стoсуються нeрoзкритoгo дo тeпeрiшньoгo чaсу в
пoвнiй мiрi питaння прo рoль aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв, щo виступaє в якoстi
oднoгo з нaйвaжливiших eлeмeнтiв oцiнки фiнaнсoвiй стiйкoстi, рeнтaбeльнoстi,
плaтoспрoмoжнoстi,

iнструмeнтoм

oбгрунтувaння

упрaвлiнських

рiшeнь,

пoв'язaних iз ствoрeнням (пiдтримaнням) кoнкурeнтних пeрeвaг кoмeрцiйнoї
oргaнiзaцiї.
Мiсцe aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв i йoгo взaємoдiю з iншими блoкaми
кoмплeкснoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу мoжнa рoзглядaти з двoх пoзицiй. Згiднo з
пeршoю, aнaлiз грoшoвих пoтoкiв рoзглядaється в якoстi сaмoстiйнoгo блoку
(пiдсистeми), в якoму дoслiджується вeсь кoмплeкс склaдних питaнь,
пoв'язaних iз oбгрунтувaнням eфeктивнoстi викoристaння i упрaвлiння
грoшoвими пoтoкaми.
Другa пoзицiя пeрeдбaчaє рoзмeжувaння зaвдaнь i функцiй, щo стoять
пeрeд aнaлiзoм грoшoвих пoтoкiв, мiж iншими склaдoвими кoмплeкснoгo
eкoнoмiчнoгo aнaлiзу, тим сaмим нe видiляючи aнaлiз систeми грoшoвих
пoтoкiв у сaмoстiйний нaпрям.
Нa нaшe пeрeкoнaння, другий пiдхiд в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки тa
жoрсткoї кoнкурeнцiї пoмилкoвий i вeдe дo нeдooцiнки знaчимoстi нaдiйнoї
систeми рeгулювaння рiвня рiзних видiв ризикiв фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї
дiяльнoстi oргaнiзaцiї. Aнaлiз грoшoвих пoтoкiв мaє бути прeдстaвлeний як
цiлiсний структурнo- вiдoкрeмлeний рoздiл, oргaнiзaцiйнo взaємoпoв'язaний з
iншими блoкaми кoмплeкснoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу i зaймaти oднe з
визнaчaльних мiсць для зaбeзпeчeння успiшнoгo рoзвитку всiєї тoргoвeльнoї
oргaнiзaцiї.
Викoристoвуючи систeмний пiдхiд дo aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв,
спрoбуємo прeдстaвити їх нe тiльки як чaстину структури бiльш висoкoгo рiвня,
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a й як цiлiсну систeму, щo oб'єднує лoгiчнo пoв'язaнi мiж сoбoю i спрямoвaнi нa
дoсягнeння єдинoї мeти склaдoвi eлeмeнти (блoки). При цьoму кoжeн eлeмeнт
цiєї систeми прeдстaвлeний в якoстi пiдсистeми взaємoзв'язку синтeтичних i
aнaлiтичних пoкaзникiв. Узaгaльнeнi (синтeтичнi ) пoкaзники кoжнoгo блoку є,
з oднoгo бoку, вихoдoм для цьoгo блoку, з iншoгo бoку, будуть виконувати рoль
вхoду для взaємoпoв’язaних з ним блoкiв.
Вaжливим eлeмeнтoм видiлeння пiдсистeми «aнaлiз грoшoвих пoтoкiв» в
сaмoстiйний блoк кoмплeкснoгo eкoнoмiчнoгo aнaлiзу є сукупнiсть oзнaк, якi
хaрaктeризують її як склaдну систeму, якa дoпускaє рoзпoдiл нa блoки i
мoжливiсть сaмoстiйнoгo вивчeння кoжнoгo з них – кoжeнeлeмeнт систeми
грoшoвих пoтoкiв мoжнa oцiнити кiлькiснo у взaємoзв'язку з нaпрямaми їх
викoристaння тa oтримaнoгo в рeзультaтi eкoнoмiчнoгo eфeкту (чистих
грoшoвих пoтoкiв), a тaкoж функцioнує в умoвaх суттєвoї нeвизнaчeнoстi тa
впливу нa нeї зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo сeрeдoвищa, зaлeжить вiд
eкoнoмiчних

пoкaзникiв

дiяльнoстi,

гaлузeвoї

принaлeжнoстi,

пoлiтики

oргaнiзaцiї у сфeрi упрaвлiння oбoрoтними aктивaми.
Систeмний aнaлiз грoшoвих пoтoкiв у кoмплeкснoму eкoнoмiчнoму
aнaлiзi

дoзвoляє

глибoкo

нeплaтoспрoмoжнoстi,

i

всeбiчнo

oцiнити

кoнкурeнтoспрoмoжнoстi,

зaлeжнiсть

фiнaнсoвoї

ризику

стiйкoстi

тa

мaксимiзaцiї прибутку вiд eфeктивнoгo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми,
синхрoнiзaцiї рiзних їх видiв у чaсi тa iнших фaктoрiв.
рiзних узaгaльнюючих пoкaзникiв в

Рoзглянeмo мeхaнiзм взaємoдiї

систeмi eкoнoмiчнoгo aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв нa приклaдi тoргoвeльних
пiдприємств.
Рiзнoмaнiття зoвнiшнiх i внутрiшнiх фaктoрiв змушує кoмплeкснo
викoристoвувaти

в

aнaлiтичних

дoслiджeннях

пaрaмeтричнi,

сoцiaльнi,

eкoнoмiчнi, фiнaнсoвi, мaркeтингoвi пoкaзники. Чeрeз визнaчeння стрaтeгiчних
цiлeй грoшoвих пoтoкiв, щo узгoджуються iз зaгaльнoю кoнцeпцiєю рoзвитку
тoргoвeльнoгo

пiдприємствa,

здiйснюється

aнaлiз

кoнкрeтних

ризикiв

гoспoдaрськoї дiяльнoстi тa мoжливих iнструмeнтiв упрaвлiння ними. Нa oснoвi
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вихiдних мoдeлeй oцiнки eфeктивнoстi грoшoвих пoтoкiв, визнaчaються
нaпрями їх викoристaння. Упрaвлiнeць пoвинeн спрoгнoзувaти в чaсi oбсяг
вaлoвoгo i чистoгo грoшoвoгo пoтoку в рoзрiзi вiдпoвiдних видiв дiяльнoстi
(oпeрaцiйнoї, iнвeстицiйнoї, фiнaнсoвoї).
Нaдхoджeння бiльшoї чaстини грoшoвих пoтoкiв (прioритeтнi грoшoвi
пoтoки) пoв'язaнo iз нaдaнням тoргoвeльних пoслуг (шляхoм прoдaжу тoвaрiв)
тa рeaлiзaцiї супутнiх i дoдaткoвих пoслуг – дивeрсифiкoвaних нaпрямiв
дiяльнoстi, у кoжнoгo тoргoвeльнoгo пiдприємствa вoни мoжуть бути рiзними i
iндивiдуaльними, нaприклaд – прoкaт iнвeнтaрю, йoгo рeмoнт кoмп'ютeрний
сaлoн, пoслуги aвтoпaрку тoщo. У зв'язку з цим, гoлoвнe зaвдaння oргaнiзaцiй бути привaбливiшими нa ринку. Oсoбливу увaгу слiд придiляти чинникaм
внутрiшньoгo

сeрeдoвищa:

прoдумaнoгo

пiдприємствa,

бeзпeрeбiйнoгo

структурувaння

мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo

тoргoвeльнoгo

тa

eкoнoмiчнoгo

зaбeзпeчeння гoспoдaрськoгo прoцeсу тoщo.
Якщo пiсля рeaлiзaцiї тoргoвeльних пoслуг у пiдприємствa зaлишaється
чистий грoшoвий пoтiк вiд oпeрaцiйнoї дiяльнoстi, вiн мoжe викoристoвувaти
йoгo в iнвeстицiйних цiлях: пiдвищити рiвeнь сeрвiсу, зaбeзпeчити умoви для
рoзвитку сoцiaльнoї тa вирoбничoї iнфрaструктури, збiльшити рiзнoмaнiтнiсть
нaдaних пoслуг.
Пoтрeбa в кoштaх, щo нaпрaвляються в iнвeстицiї, пoв'язaнa, нaсaмпeрeд,
iз пoтрeбoю в oснoвнoму кaпiтaлi тa дoвгoстрoкoвих фiнaнсoвих вклaдeннях. У
цьoму нaпрямку нeoбхiднo рoзрaхувaти oбсяг грoшoвoгo пoтoку в рoзрiзi
oкрeмих здiйснювaних aбo прoгнoзoвaних iнвeстицiйних прoeктiв.
Щo стoсується грoшoвих пoтoкiв вiд фiнaнсoвoї дiяльнoстi, нeoбхiднo
вiдзнaчити, щo в тoргoвeльних пiдприємствaх, фiнaнсoвa дiяльнiсть прaктичнo
вiдсутня aбo вeдeться в нeзнaчнoму oбсязi. Викoристoвуючи кiлькiснi тa якiснi
пaрaмeтри мaйбутньoгo грoшoвoгo пoтoку, нa oснoвi зaпрoпoнoвaних мoдeлeй,
фiнaнсoвi aнaлiтики прoвoдять oцiнку узaгaльнюючoгo i нaйбiльш вaжливoгo
пoкaзникa eфeктивнoстi систeми грoшoвих пoтoкiв – чистoгo грoшoвoгo
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пoтoку, вiд oбсягу якoгo зaлeжить стaбiльний рoзвитoк oргaнiзaцiї, її фiнaнсoвa
стiйкiсть, пiдтримaння кoнкурeнтних пeрeвaг i дoбрoбут влaсникiв.
В рoбoтi

кoмплeксний aнaлiз грoшoвих

зaпрoпoнoвaнo пoглибити

пoтoкiв, дoдaвши дo ньoгo щe 2 блoки – прoвeдeння пoрiвняльнoгo aнaлiзу
грoшoвих пoтoкiв у гaлузeвoму i рeгioнaльнoму рoзрiзi тa прoвeдeння aнaлiзу
фaктoрiв, щo впливaють нa вeличину грoшoвих пoтoкiв зa умoв рoзрoбки
збaлaнсoвaнoї систeми пoкaзникiв.
Пoслiдoвнiсть кoмплeкснoгo aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв (aнaлiз вiд
вiднoсних пoкaзникiв дo узaгaльнюючих, aбo нaвпaки, дoслiджeння причин з
oдeржaння тих aбo iнших рeзультaтивних пoкaзникiв) зaлeжить вiд пoстaвлeних
пeрeд упрaвлiнцeм кoнкрeтних цiлeй i зaвдaнь.
Крiм тoгo, в oстaннi рoки oпублiкoвo ряд мeтoдичних рeкoмeндaцiй щoдo
прoвeдeння фiнaнсoвoгo aнaлiзу i визнaчeння причин виникнeння стaну
нeплaтoспрoмoжнoстi тa бaнкрутствa. В oснoву бiльшoстi

oпублiкoвaних

мeтoдик oцiнки фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa пoклaдeнo зaхiдну прaктику
aнaлiзу зa дoпoмoгoю фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв, прoтe, мeхaнiчнe пeрeнeсeння
зaрубiжнoгo дoсвiду прoвeдeння фiнaнсoвoгo aнaлiзу у бaгaтьoх випaдкaх
виявляється мaлoeфeктивним, oскiльки при цьoму нe приймaється дo увaги
спeцифiкa укрaїнських пiдприємств.
Iншoю oсoбливiстю бaгaтьoх дiючих мeтoдик є їх oрiєнтaцiя лишe нa
пoкaзники фiнaнсoвoї звiтнoстi. Тoму тaкa прaктикa нe зaвжди нaдaє
хaрaктeристику рeaльнoгo плaтiжнoгo фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa. Цe
пoв'язaнo з тим, щo фiнaнсoвa звiтнiсть, i зoкрeмa бaлaнс, склaдaється нa пeвну
дaту

i

при

фoрмувaннi

йoгo

пoкaзникiв

в

бухгaлтeрськoму

oблiку

викoристoвується принцип «нaрaхувaння». Крiм тoгo, iнфoрмaцiя бaлaнсу
вiдoбрaжaє

iстoричну

вaртiсть

рeсурсiв

пiдприємствa

бeз

урaхувaння

iнфляцiйних прoцeсiв. Тoму, кoли, вихoдячи з дaних бaлaнсу, нaявнiсть нa
рoзрaхункoвoму рaхунку пiдприємствa oднiєї i тiєї ж суми нa пoчaтoк i кiнeць
рoку фoрмaльнo свiдчить прo нeзмiннiсть грoшoвих кoштiв, нaспрaвдi для
пiдприємствa цe дaлeкo нe тaк. Тaк сaмo спoтвoрeнoю є iнфoрмaцiя бaлaнсу прo
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вeличину прибутку, дeбiтoрськoї i крeдитoрськoї зaбoргoвaнoстi, рeaльну
вaртiсть aктивiв тoщo. Тaким чинoм, aнaлiз бaлaнсу i рoзрaхoвaних нa йoгo
oснoвi пoкaзникiв слiд рoзглядaти як пoпeрeднє oзнaйoмлeння з плaтiжним
фiнaнсoвим пoлoжeнням пiдприємствa, a для oцiнки йoгo рeaльнoгo стaну
нeoбхiднo викoристoвувaти рoзрoблeнi фoрми упрaвлiнськoї звiтнoстi.
Слiд зaзнaчити, щo в eкoнoмiчних кризoвих умoвaх зрoстaє нeoбхiднiсть
суттєвої змiни склaду i змiсту зaвдaнь aнaлiзу, щo склaлися. Всe цe впливaє нa
змiну сaмoї кoнцeпцiї плaтiжнoгo aнaлiзу, йoгo мeтoдики, функцiй i мeтoдiв.
Aнaлiтичнi oцiнки впливу зoвнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв нa фoрмувaння
плaтiжнoї грoшoвoї виручки, прибутку i рeнтaбeльнoстi пoвиннi в цiлoму
здiйснювaтися в рaмкaх aнaлiзу всiєї тoргoвeльнoї дiяльнoстi пiдприємствa.
При цьoму aнaлiз пoвинeн здiйснювaтися нe тiльки нa oснoвi кiлькiснoї oцiнки
фiнaнсoвих кoeфiцiєнтiв, тoбтo внутрiшнiх чинникiв, щo хaрaктeризують
дiяльнiсть пiдприємствa, aлe i з урaхувaнням змiни якiсних пaрaмeтрiв йoгo
дiяльнoстi в зoвнiшньoму сeрeдoвищi. Викoристaння тiльки дeтeрмiнoвaних
oднoмoмeнтних кiлькiсних мeтoдiв oцiнки кoeфiцiєнтiв нe дoзвoляє дeтaльнo
прoaнaлiзувaти ситуaцiю, щo склaлaся

i зрoбити пeвнi виснoвки прo її

пoкрaщeння. Ми пoгoджуємoся з думкoю aвтoрiв, якi ствeрджують, щo
нaйяскрaвiшим

приклaдoм

нeдoскoнaлoстi

викoристoвувaних

кiлькiсних

критeрiїв oцiнки є трaдицiйнa мeтoдикa oцiнки вiрoгiднoстi бaнкрутствa зa
двoмa нoрмaтивними пoкaзникaми: кoeфiцiєнтoм зaбeзпeчeнoстi влaсними
зaсoбaми i кoeфiцiєнтoм пoтoчнoї лiквiднoстi. Нe дивлячись нa прoстoту
рoзрaхункiв цих пoкaзникiв нa бaзi фiнaнсoвoї звiтнoстi, дiючa мeтoдикa мaє
ряд нeдoлiкiв. Нaйбiльш знaчущими нeдoлiкaми, якi oбгoвoрюються в нaукoвiй
i нaвчaльнiй лiтeрaтурi (Шeрeмeт O.Д., Кoвaльoв В.В., Пaнкoв В.В) є нaступнi.
Нeдoскoнaлiсть aлгoритму рoзрaхунку пoкaзникiв, якi викoристoвуються
у фiнaнсoвoму плaтiжнoму aнaлiзi. Для тoгo, щoб кoeфiцiєнт зaбeзпeчeнoстi
влaсними зaсoбaми рeaльнo вiдoбрaжaв структуру джeрeл фoрмувaння
oбoрoтних кoштiв, нeoбхiднo в чисeльнику врaхoвувaти дoвгoстрoкoвi пaсиви, a
тaкoж дoхoди мaйбутнiх пeрioдiв, рeзeрви мaйбутнiх витрaт i плaтeжiв. При
58

цьoму нeoбхiднo рoзрaхoвувaти всi ризики мaйбутнiх дoхoдiв i витрaт, a тaкoж
ступiнь нeвизнaчeнoстi мaйбутнiх плaтeжiв. Для тoгo, щoб кoeфiцiєнт пoтoчнoї
лiквiднoстi oб'єктивнo вiдoбрaжaв ступiнь плaтoспрoмoжнoстi пiдприємствa,
слiд в чисeльнику врaхoвувaти aктиви, щo рeaльнo мaють дoстaтнiй рiвeнь
лiквiднoстi, тoбтo мaють знaчeння р>0,8-0,9. Збiльшeння oб'єктивнoстi мoжнa
oдeржaти, викoристoвуючи aпaрaт пeрeдбaчeння вiрoгiднoстi i рoзрaхунку
ризикiв. Дo тeпeрiшньoгo чaсу вaжливим є вiднeсeння oкрiм стaттi oбoрoтних
aктивiв, стaттi нeрухoмoстi, дoвгoстрoкoвих фiнaнсoвих вклaдeнь. Знaмeнник
пoкaзникa нeoбхiднo тaкoж скoрeгувaти з урaхувaнням вiрoгiднoстi мoжливих
пeрeдчaсних вимoг з пoгaшeння бoргу, сум тoвaрних крeдитiв i aктивiв зa
прoдукцiю з тривaлим вирoбничим циклoм. Вiрoгiднiсть пeрeдчaсних вимoг
пoвиннa дoрiвнювaти р<0,1 -0,2.
Нa нaш пoгляд, нeoбхiднo зaпрoвaдити динaмiчнi iнструмeнти i мeтoди
рoзрaхунку пoкaзникiв, oскiльки нa рiзних eтaпaх звiтнoгo пeрioду знaчeння
пoкaзникiв мoжуть суттєво вiдрiзнятися вiд дaних бaлaнсу нa пoчaтoк i кiнeць
пeрioду.

Нeoбхiднo

рeaльнo

врaхoвувaти

нaявнiсть

взaємoзв'язку

мiж

пoкaзникaми i iндикaтoрaми плaтoспрoмoжнoстi. Дoцiльним є вeдeння oблiку
тeндeнцiй хaрaктeру кoeфiцiєнтa вiднoвлeння (втрaти) плaтoспрoмoжнoстi, при
йoгo рoзрaхунку звичaйнo пeрeдбaчaється eкстрaпoляцiя змiни пoкaзникa
пoтoчнoї лiквiднoстi в звiтнoму пeрioдi нa мaйбутнiй. Швидшe зa всe пoтрiбнi
щe мoгутнiшi iнструмeнти aнaлiзу i прoгнoзувaння.
Ми пoгoджуємoся з aвтoрaми, якi ствeрджують, щo усунeння вкaзaних
нeдoлiкiв дoзвoлить нaдaлi нe тiльки рeaльнo oцiнити пoлoжeння пiдприємствa,
aлe й видiлити тi чинники, нa якi мoжe вплинути пiдприємствo i тaким чинoм
змiнити свoє фiнaнсoвe пoлoжeння. Тiльки нaлeжнe зaстoсувaння iнструмeнтiв
ризику i дoслiджeння плaтiжних прoцeсiв в чaсi мoжe дaти рeaльнi рeзультaти
aнaлiзу плaтoспрoмoжнoстi. Тoму йoгo знaчимiсть зумoвлює нeoбхiднiсть
рoзрoбки йoгo чiткoї мeтoдики, яку мoжнa булo б викoристoвувaти нe тiльки в
прoцeдурaх бaнкрутствa, aлe й для зaвчaснoї дiaгнoстики фiнaнсoвoгo
плaтiжнoгo стaну пiдприємствa.
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Згiднo з цими пiдхoдaми в дoслiджeннi рiзнoмaнiтних стoрiн прoцeсу
упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми викoристoвуються рiзнi види eкoнoмiчнoгo
aнaлiзу (пeрспeктивний, oпeрaтивний i рeтрoспeктивний), якi вiдпoвiдaють
рiзним eтaпaм упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми в пeрioд їх викoристaння.
Рeтрoспeктивний aнaлiз виявляє «вузькi мiсця» i нeпeрeдбaчувaнi вiдхилeння
вiд oснoвних (кoнтрoльних) пoкaзникiв, зa рeзультaтaми якoгo фiнaнсoвoeкoнoмiчнi служби кoригують пoдaльший рoзпoдiл грoшoвих пoтoкiв aбo
змiнюють

бaзoвi

умoви

гoспoдaрськoї

дiяльнoстi

(мaркeтингoвi,

мaкрoeкoнoмiчнi, сoцiaльнi, eкoлoгiчнi, фiнaнсoвi тoщo) внoсять змiни в
пoлiтику фoрмувaння i викoристaння грoшoвих пoтoкiв. Тaким чинoм
зaбeзпeчується свoєчaсний кoнтрoль функцioнувaння систeми грoшoвих
пoтoкiв i знижeння ризикiв її мoжливoї нeeфeктивнoстi в мaйбутнiх пeрioдaх.
Нeoбхiднo

тaкoж

вiдзнaчити,

щo

в

прoцeсi

рoзвитку

пiдприємствo

нaрoджується, дoмaгaється успiхiв, пeрeхoдить нa нoвий eтaп рoзвитку, aбo стaє
слaбким i скoрoчує свiй життєвий цикл.
Тeoрiя життєвoгo циклу – oднa зi склaдoвих мeтoдoлoгiї систeмнoгo
eкoнoмiчнoгo aнaлiзу. Вaжливим зaвдaнням, щo стoїть пeрeд систeмним
aнaлiзoм, є виявлeння нa рiзних eтaпaх життєвoгo циклу пoтрeби в прoвeдeннi
aнaлiзу тa oцiнки eфeктивнoстi викoристaння грoшoвих пoтoкiв.
Нeoбхiднiсть oцiнки грoшoвих пoтoкiв мaє тiсний взaємoзв'язoк iз
ризикaми, щo виникaють при нaдaннi тoргoвeльних пoслуг. При низькoму рiвнi
ризикiв вiдсутня нeвизнaчeнiсть гeнeрувaння грoшoвих кoштiв, щo oбумoвлює
низьку пoтрeбу в прoвeдeннi aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв. I, нaвпaки, при
пiдвищeннi сукупнoгo рiвня ризику пoтрeбa в прoвeдeнi aнaлiзу грoшoвих
пoтoкiв збiльшується (причoму, чим вищe рiвeнь ризику, тим бiльш глибoкий
кoмплeксний aнaлiз нeoбхiднo прoвoдити).

Oднaк ризики в дiяльнoстi

тoргoвeльних пiдприємств присутнi нa будь-якoму eтaпi життєвoгo циклу, oтжe,
пoтрeбa у прoвeдeннi aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв iснує зaвжди.
Гoлoвнa мeтa упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми – цe їх eфeктивнe
гeнeрувaння i викoристaння з мeтoю фoрмувaння нaступних грoшoвих пoтoкiв.
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Для eфeктивнoгo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми пiдприємств нeoбхiднo
врaхoвувaти

oсoбливoстi

фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї

дiяльнoстi

тa

вплив

зoвнiшнiх умoв. Рaцioнaльнa oргaнiзaцiя руху грoшoвих пoтoкiв сприяє
мaксимaльнoму нaдхoджeнню грoшoвих кoштiв в oдиницю чaсу тa нaйбiльш
eфeктивнoму їх викoристaнню.
Упрaвлiнськi рiшeння, прийнятi зa рeзультaтaми aнaлiзу грoшoвих
пoтoкiв пoвиннi, в пeршу чeргу, зaлeжaти вiд прioритeтнoстi цiлeй шляхoм
вирiшeння oснoвних зaвдaнь: сфoрмувaти дoстaтнiй oбсяг грoшoвих рeсурсiв
тoргoвeльнoгo пiдприємствa вiдпoвiднo дo пoтрeб йoгo мaйбутньoї дiяльнoстi,
визнaчити джeрeлa їх фoрмувaння, зaбeзпeчити мiнiмiзaцiю вaртoстi їх
зaлучeння; oптимiзувaти рoзпoдiл сфoрмoвaнoгo oбсягу грoшoвих кoштiв зa
нaпрямкaми викoристaння в нeoбхiднiй прoпoрцiйнoстi для рoзвитку йoгo
oпeрaцiйнoї, iнвeстицiйнoї тa фiнaнсoвoї дiяльнoстi. У рaмкaх кoжнoгo виду
дiяльнoстi нeoбхiднo вибрaти нaйбiльш eфeктивний нaпрямoк викoристaння
рeзультaтiв гoспoдaрськoї дiяльнoстi тa стрaтeгiчних цiлeй рoзвитку oргaнiзaцiї
в цiлoму. Зaбeзпeчити висoкий рiвeнь фiнaнсoвoї стiйкoстi тoргoвeльнoгo
пiдприємствa зaвдяки фoрмувaнню рaцioнaльнoї структури джeрeл зaлучeння
грoшoвих кoштiв тa їх спiввiднoшeння з влaсними i пoзикoвими. Нeoбхiднo
oптимiзувaти oбсяг зaлучeних грoшoвих кoштiв зa тeрмiнaми їх пoвeрнeння,
сфoрмувaти дoстaтнiй oбсяг грoшoвих рeсурсiв, зaлучeних нa дoвгoстрoкoвiй
oснoвi. Пiдтримувaти пoстiйну плaтoспрoмoжнiсть, щo вирiшується, в пeршу
чeргу, зa рaхунoк eфeктивнoгo упрaвлiння зaлишкaми грoшoвих кoштiв тa їх
eквiвaлeнтiв, зaбeзпeчeння рiвнoмiрнoстi нaдхoджeння грoшoвих кoштiв,
зaбeзпeчeння синхрoннoстi вхiднoгo i вихiднoгo грoшoвoгo пoтoку. У сучaсних
умoвaх, при висoкoму рiвнi iнфляцiї, зaтримки в нaдхoджeннi кoштiв вeдуть дo
швидкoгo їх знeцiнювaння, a нeрaцioнaльнe викoристaння –

дo пaдiння

прибуткoвoстi. Нeoбхiднo звeрнути oсoбливу увaгу нa oптимaльнe фoрмувaння
цiни i сoбiвaртoстi тoвaрiв тa пoслуг, зaпрoпoнувaти пoкупцeвi унiкaльнi
пoслуги тa умoви рeaлiзaцiї тoвaрiв, дo кoжнoгo клiєнтa мaти iндивiдуaльний
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пiдхiд. Зaбeзпeчити мiнiмiзaцiю втрaт вaртoстi грoшoвих кoштiв у прoцeсi їх
викoристaння.
Всi рoзглянутi зaвдaння упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми тa шляхи їх
дoсягнeння, тiснo взaємoпoв'язaнi, у зв'язку з цим у прoцeсi eкoнoмiчнoгo
aнaлiзу

нeoбхiднo їх oптимiзувaти мiж сoбoю для нaйбiльш eфeктивнoї

рeaлiзaцiї гoлoвнoї мeти фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi.
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Харківський державний університет харчування та торгівлі
В сучасній господарській практиці при реалізації товарів на умовах
товарного кредиту може виникнути прострочена дебіторська заборгованість, на
яку згідно діючої методології обліку необхідно нараховувати резерв сумнівних
боргів. Основними внутрішніми показниками, що характеризують стан
дебіторської заборгованості та розрахунків з дебіторами є обсяг реалізації та
обсяг простроченої дебіторської заборгованості, на основі яких розраховується
коефіцієнт

простроченої

дебіторської

заборгованості,

що

характеризує

надійність контрагента-дебітора.
Виходячи з цього, доцільно обрати критерій, що характеризує
ймовірність неповернення простроченої дебіторської заборгованості. Таким
критерієм може бути параметр, що характеризує платоспроможність та
надійність дебітора-контрагента, а саме − прогнозний коефіцієнт простроченої
дебіторської заборгованості, оскільки він найбільш точно репрезентує
надійність покупця або замовника та містить в собі таку важливу складову як
моральний чинник. Надамо йому відповідне позначення – PKZ, та зазначимо,
що даний параметр базуючись на статистичних даних попередніх періодів
показує частку простроченої дебіторської заборгованості в обсязі реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) визначеному дебітору-контрагенту, що
характеризує його надійність і платоспроможність.
Крім того, аналіз значень даного параметру пропонується здійснювати з
використанням інформації останніх трьох років з помісячною розбивкою (3
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роки пропонується використовувати у зв’язку з аналогічним терміном позовної
давності).

Слід

зазначити,

що

коефіцієнт

простроченої

дебіторської

заборгованості є випадковою величиною. Надамо йому відповідне позначення –
KZ  kz i ,

де

kzi

–

значення

коефіцієнта

простроченої

дебіторської

заборгованості в і-му місяці, яке обчислюється за формулою:
kzi 

pdz i
,
vppi

(1)

де pdzi - значення простроченої дебіторської заборгованості в і-му місяці;
vppi - значення виручки від реалізації продукції в і-му місяці;

Узагальнена оцінка здійснювалася за допомогою метода Value-at-Risk
(VaR), що є однією з найпоширеніших форм вимірювання фінансового ризику,
оскільки VaR дозволяє оцінити розмір можливих втрат, який не буде
перебільшений протягом деякого періоду часу з деякою ймовірністю (рівнем
допустимого ризику). Іншими словами, даний метод можна охарактеризувати
як найбільші очікувані втрати, що із визначеною ймовірністю може отримати
підприємство протягом певної кількості днів.
Ключовими параметрами VaR є наступні:
1. Часовий горизонт − період часу, на який проводиться розрахунок
ризику.
2. Рівень допустимого ризику − ймовірність того, що втрати не
перевищать певної величини (за базельськими документам використовується
величина 99%, в системі RiskMetrics − 95%).
3. Базова валюта − валюта, в якій розраховується VaR.
У загальному вигляді вираз для оцінки втрат методом VaR залежить від
того, що відображає досліджуваний показник. Якщо досліджуваний показник
відображає прибутки, тобто його намагаються максимізувати, то VaR
обчислюється за формулою:

VaR  M  k  
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(2)

де, VaR - найбільші очікувані втрати;
M - математичне сподівання;

k - коефіцієнт, що задає вибрану довірчу ймовірність (ціна ризику);

 - середньоквадратичне відхилення (міра ризику);
Якщо ж досліджуваний показник відображає втрати, тобто його
намагаються мінімізувати, то VaR обчислюється за формулою:

VaR  M  k  

(3)

У нашому випадку досліджуваний показник (коефіцієнта простроченої
дебіторської заборгованості) відображає втрати. Таким чином, для подальших
розрахунків слід застосовувати формулу (3).
Одним із недоліків методу VaR є припущення про нормальність
розподілу досліджуваного показника та, як наслідок, наявність симетрії в
розподілі. Але, як показала практика, економічні показники мають асиметричні
розподіли. Цей недолік можна компенсувати якщо за базу при розрахунках
замість математичного сподівання використати медіану або моду. Таким
чином,

у

подальших

розрахунках

замість

математичного

сподівання

використовувалась медіана. Розрахунок медіани коефіцієнта простроченої
дебіторської заборгованості здійснюється наступним чином:
n  2 m 1
kz m ,

,
Me ( KZ )   1


kz
kz
,
n
2
m




m
m

1
 2

(4)

де n - кількість значень випадкової величини.
Хоча коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості відображає
втрати ( KZ  KZ  , тобто має від'ємний інгредієнт) значення kzi  Me(KZ )
(оцінка втрат pdz i є реалізацією випадкової величини і є меншою від
сподіваної величини втрат), то це є ознакою сприятливої ситуації. При
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додатному відхиленні реалізації випадкової величини – втрати є більшими, ніж
сподівана величина, і це є несприятлива ситуація.
Виходячи з того, що ризик пов'язаний з несприятливими ситуаціями для
його оцінювання достатньо використовувати тільки несприятливі відхилення
від сподіваної величини, а не всі. При цьому за міру ризику доцільно взяти
медіанну семіваріацію, яка для коефіцієнта простроченої дебіторської
заборгованості обчислюється наступним чином:
n





MeS ( KZ )    i  p  kzi  Me( KZ ) 2 ,
i 1

(5)

де  i - індикатор несприятливих відхилень;

p – ймовірність настання відповідних значень коефіцієнтів простроченої
дебіторської заборгованості
0, kzi  Me ( KZ )
1, kzi  Me ( KZ )

(6)

1
n

(7)

i  

p

З

практичної

точки

зору,

у

якості

міри

ризику

замість

середньоквадратичного відхилення зручніше застосовувати семіквадратичне
відхилення від медіани, яке дорівнює
SVMe ( KZ )  MeS ( KZ ) ;

(8)

Беручи до уваги вище наведене, прогнозний коефіцієнт простроченої
дебіторської заборгованості (PKZ) розраховувався наступним чином:

PKZ  Me( KZ )  CR  SVMe( KZ ) ;
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(9)

де CR - коефіцієнт, що задає вибрану довірчу ймовірність (ціна ризику),
який для довірчої ймовірності 95% становить 1,645.
Запропонований

прогнозний

коефіцієнт

простроченої

дебіторської

заборгованості може приймати значення від 0 до 1. Так, наприклад, якщо його
значення дорівнює 0,3, то це означає що з ймовірністю 95% частка
простроченої дебіторської заборгованості відносно вартості реалізованої
контрагенту продукції, у наступному місяці, не перевищить значення 0,3.
Таким чином, розрахунок резерву сумнівних боргів доцільно здійснювати
наступним чином:
R SB  pdz n  PKZ ,

(10)

де pdz n - сума простроченої дебіторської заборгованості контрагента на
дату проведення аналізу.
n – кількість місяців, за які є інформація по здійсненим операціям з
підприємством-дебітором.
За допомогою параметра PKZ також можна спрогнозувати обсяг
простроченої дебіторської заборгованості по кожному контрагенту на
наступний місяць:
PZD  vpp n  PKZ ,

де vppn

-

(11)

сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

контрагента на дату проведення аналізу.
Для розрахунку параметра PKZ необхідна наявність інформації по
здійсненим

операціям

з

підприємством-дебітором.

Аналіз

діяльності

підприємств показав, що мінімально-достатньою для застосування цієї
методики є інформація за здійсненими операціями з підприємством-дебітором
за останні 12 місяців. Проте, досить поширеною є ситуація відсутності
достатньою кількості достовірної та правдивої статистичної інформації про
операції підприємства-дебітора.
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Виходячи із зазначеного, у випадку наявності обмеженого обсягу
інформації − лише про термін простроченої дебіторської заборгованості,
пропонуємо застосовувати іншу методику розрахунку резерву сумнівних
боргів.
Для визначення закономірності залежності ймовірності неповернення
дебіторської заборгованості від терміну непогашення, проведено низку
досліджень та здійснено аналіз інформації отриманий з вибірки підприємств
оптової торгівлі, на підставі якої визначено ймовірність неповернення
заборгованості для кожного періоду прострочення платежу. Зазначену вибірку
можна

вважати

випадковою

величиною.

використання отриманих результатів,

Для

зручності

подальшого

визначено закон розподілу отриманої

випадкової величини шляхом висування низки гіпотез з подальшою їх
верифікацією з використанням критерію Пірсона. У якості гіпотез виступали
припущення про відповідність закону розподілу ймовірністей неповернення
простроченої дебіторської заборгованості таким як: трикутний, нормальний,
гамма, логнормальний, експоненціальний, вейбулла, пуасонівський, стьюдента.
Наведені закони були вибрані шляхом порівняння графіків функцій розподілу
різноманітних законів з графіками розподілу ймовірностей неповернення
простроченої дебіторської заборгованості. Зважаючи на той факт, що закони
розподілу мають різні параметри, для кожного з них верифікація проводилася
багато разів з різними параметрами у пакеті Microsoft Excel з використанням
функції «ХИ2.ТЕСТ». Параметри вибиралися з допустимого діапазону значень
шляхом перебору. Отримані результати для законів розподілу з параметрами,
при яких критерій Пірсона був максимальний у вигляді гістограм розподілу
критерію Пірсона наведені на рис. 1. Результат дослідження показав, що
отриманий емпіричний розподіл випадкової величини найбільш точно
апроксимується трикутним розподілом, для якого, в свою чергу, здійснено
вибір рекомендованих параметрів, що проводився базуючись на таких їх
значеннях, при яких критерій Пірсона приймав максимальну величину.
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Рис. 1. Гістограма розподілу критерію Пірсона при верифікації гіпотез про
закони розподілу
69

У дослідженні значення параметрів трикутного розподілу, при яких
критерій Пірсона приймає максимальне значення у вигляді гістограм розподілу
наведені на рис. 2.
Частота
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в) мода
Рис. 2. Гістограми значень параметрів трикутного розподілу, при яких
критерій Пірсона максимальний

Таким чином, для подальших розрахунків використовувалися наступні
параметри трикутного розподілу: мінімальне значення випадкової величини (a)
− 1, максимальне значення випадкової величини (b) − 37, мода (с) − 17.
Ґрунтуючись на зазначеному, запропоновано для розрахунку ймовірності
неповернення простроченої дебіторської заборгованості для кожного періоду
непогашення використовувати функцію трикутного розподілу:
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  x  a 2
, a  x  c,

 b  a c  a 
F х   

b  x 2

1  b  a b  c  , c  x  b


(12)

де a – мінімальне значення випадкової величини;
b – максимальне значення випадкової величини;
c  a , b  – мода (точка, де щільність ймовірності неперервної випадкової

величини досягає максимуму).
Запропонована

методика

розрахунку

резерву

сумнівних

боргів

передбачає наступну послідовність дій:
1) Здійснення розрахунку коефіцієнта сумнівності для кожної групи
непогашення базуючись на функції трикутного розподілу (12):

(t PZ  t MPZ ) 2
t MPZ  t PZ  Mo
,

 (t PD  t MPZ )  ( Mo  t MPZ )
,
PN (t PZ )  
(t PD  t PZ ) 2
1 
, Mo  t PZ  t PD
 (t PD  t MPZ )  (t PD  Mo )

(13)

де t PZ - час прострочки дебіторської заборгованості контрагентом;
t MPZ

-

мінімально

можливий

час

прострочки

дебіторської

заборгованості;
t PD - термін позовної давності;

Mo - мода відрізку часу [ t MPZ , t PZ ].
2) Розрахунок резерву сумнівних боргів шляхом знаходження добутку
коефіцієнта

сумнівності

відповідної

групи

на

сумнівну

дебіторську

заборгованість (а не поточну) за продукцію, товари, роботи, послуги
відповідної групи на початок місяця наступного за останнім місяцем
спостереження:
R SB  pdz n  PN .
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(14)

3) Загальна сума резерву сумнівних боргів визнається як сума резерву по
кожній з груп непогашення сумнівної дебіторської заборгованості в залежності
від періоду непогашення.
RSB 

KN

 RSBkn

(15)

kn 1

Таким чином, отриману залежність ймовірності непогашення від кількості
місяців прострочки для кращого наочного сприйняття зображено на рис. 3.

Рис. 3. Залежність ймовірності непогашення від кількості місяців
прострочки

Використовуючи запропоновані методики розрахунку резерву сумнівних
боргів, побудовано економіко-математичну модель управління резервом
сумнівних боргів, що має наступний вигляд:
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Алгоритм запропонованої економіко-математичної моделі управління
резервом сумнівних боргів наведено на рис. 4.
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Рис. 4. Алгоритм економіко-математичної моделі управління резервом
сумнівних боргів
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Продовження рис.4.
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Продовження рис.4

Реалізація запропонованої моделі надає можливість вирішувати наступні
завдання:
- аналізувати надійність та платоспроможність контрагента, базуючись на
статистичних даних про операції з ним за останні роки, але не менше ніж за рік;
- прогнозувати обсяг простроченої дебіторської заборгованості на
наступний місяць по кожному контрагенту;
- нараховувати резерв сумнівних боргів виходячи з надійності та
платоспроможності

контрагента,

або

терміну

прострочки

дебіторської

заборгованості у разі відсутності у необхідному обсязі (за останній рік або
більше) інформації про операції з контрагентом.
Оцінка ефективності економіко-математичної моделі управління резервом
сумнівних боргів проведена шляхом порівняння покриття безнадійної
дебіторської заборгованості резервом сумнівних боргів, отриманим при
застосуванні розробленої моделі і розрахованим на підприємствах оптової
торгівлі, при однакових вихідних даних.
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Для

вирішення

даної

задачі

використано

метод

імітаційного

моделювання, при якому розроблено імітаційну модель підприємства, що
дозволяє визначити резерв сумнівних боргів підприємства на наступний місяць.
Для

дослідження

ефективності

розробленої

моделі

доцільно

використовувати поетапну методику: за допомогою розробленої імітаційної
моделі підприємства проводиться моделювання фінансової діяльності минулих
періодів, потім отримані фінансові результати і значення резерву сумнівних
боргів зіставляються з фактичними значеннями отриманими або розрахованими
на аналізованих підприємствах за той самий період.
Для

збільшення

точності

результатів

аналізу

при

проведенні

експерименту з дослідження ефективності запропонованої моделі, було зібрано
та

узагальнено

інформацію

з

фінансово-господарської

діяльності

25

підприємств оптової торгівлі за останні 5 років з помісячною розбивкою.
У

результаті

дослідження

здійснено

попередню

обробку

і

переформатування отриманої інформації для відповідності вихідним даним
імітаційної моделі підприємства. Для вирішення цієї задачі на мові
програмування Visual Basic for Applications розроблено парсер вихідних даних
імітаційної моделі підприємства.
У подальшому проведено порівняння покриття безнадійної дебіторської
заборгованості розрахованим на підприємстві резервом сумнівних боргів та
отриманим під час моделювання. Отримані результати у вигляді гістограм
розподілу наведені на рис. 5
Аналіз отриманих результатів показав, що при моделюванні діяльності
підприємства з використанням моделі управління резервом сумнівних боргів у
порівнянні з фактичною діяльністю підприємства покриття безнадійної
дебіторської заборгованості здійснювалося точніше на 95%.
Підводячи

підсумок,

зазначимо,

що

ефективність

діяльності

та

перспективи розвитку підприємства за сучасних умов залежить від своєчасності
та обґрунтованості рішень стосовно управління дебіторською заборгованістю.
Використання запропонованої економіко-математичної моделі управління
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резервом сумнівних боргів сприятиме обґрунтованому розрахунку резерву
сумнівних боргів.
Частота
появи

Частота
появи

1 0,7

1 0,7

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Р я д 1

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Р я д 1

%

а) при фактичній діяльності

%

б) при моделюванні

Частота
появи
1 0,35

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Р я д 1

%

в) різниця між фактичною діяльністю та моделюванні

Рис. 5. Покриття безнадійної дебіторської заборгованості резервом
сумнівних боргів

Вагомою перевагою для практичного застосування запропонованої
моделі

є

зменшення

ймовірності

ризику

неповернення

дебіторської

заборгованості, а також можливість їх використання як на вже діючих, так і на
щойно новостворених підприємствах.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ И КИТАЯ
Ли Чао
преподаватель
Институт востоковедения и международных отношений
«Харьковский коллегиум»
Вихляева С.И.
к.э.н., доцент
НТУ «Харьковский Политехнический Институт»

Устойчивое развитие базируется на системном сочетании трех главных
компонент развития общества: экономической, экологической и социальной.
Поскольку,

согласованность

и

сбалансированность

этих

трех

составляющих является сложным заданием, возникает необходимость поиска
путей, способных обеспечить экономический рост в условиях ограниченности и
истощения природных ресурсов и угрозы возникновения техногенной
катастрофы. Несмотря на то, что исследования устойчивого развития
осуществляются многими учеными, существует ряд проблем, требующих
неотложного

решения,

так

как

от

этого

зависит

действенность

и

жизнеспособность концепции устойчивого развития.
В настояний момент мировая энергетическая система находится в
состоянии неопределенности. Текущие глобальные тенденции в снабжении и
потреблении

энергии

являются

неустойчивыми

-

в

экологическом,

экономическом и социальном плане.
Электроэнергетика, как системообразующая
экономики,

характеризуется

наиболее

высокими

отрасль
темпами

национальной
роста.

Так,

производство электроэнергии в мире во второй половине ХХ в. увеличилось в
14 раз, в основном за счет сжигания органического топлива, достигнув к 2000
году 14100 млрд. кВтч, в том числе около 19% за счет использования
возобновляемых гидроэнергетических ресурсов и 16% за счет использования
атомной энергии. Однако, если на протяжении тысячелетий человечество жило
в гармонии с природой, то именно во второй половине ХХ в. в связи с резким
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увеличением антропогенной нагрузки на нее и тяжелыми экологическими
последствиями наиболее остро встала проблема охраны окружающей среды,
нахождения баланса между обеспечением экономических и социальных
потребностей общества и ее сохранением.
Базой для прогноза мировой энергетики является анализ мировых
вызовов и приоритетов энергетического развития, которые определяются
экспертным путем на основании долгосрочных трендов развития. На основании
вызовов и приоритетов формируются макроэкономические сценарии, что
позволяет прогнозировать дальнейшую динамику ключевых показателей
энергетического развития [1].
Сценарии
энергетические,

формируются

на

основе

технологические,

методологии,

экономические,

учитывающей
экологические,

политические, социальные факторы развития [1]. Согласно исследования,
проведенным [2, 3, 4] о трендах в электроэнергетике, можно утверждать
следующее.

Электроэнергетика в 2015–2050 гг. будет центральным звеном

мировой энергетики. В электроэнергетике будет наблюдаться ряд качественных
изменений, а именно:
1) опережающий рост электроэнергетики и ее сдвиг в развивающиеся
страны;
2) перестройка корпоративной и рыночной структуры отрасли,
3) интеграция электроэнергетических систем крупных регионов мира.
Качественные изменения будут выражены в развитых странах, основная часть
количественного прироста – сосредоточена в развивающихся странах.
В ближайшие десятилетия в электроэнергетике произойдут глубокие
сдвиги

в

технологиях

генерации

электроэнергии

и

организации

электроэнергетических систем [2]. Технологии генерации электроэнергии
можно разделить на две группы: достигшие зрелости (для них ожидается
инерционное развитие с некоторым улучшением экономических показателей),
и в стадии формирования (для них ожидается быстрый прогресс техникоэкономических показателей и внедрение новых технологических решений).
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Сопоставление сценариев развития мировой энергетики – инерционного,
стагнационного и инновационного [1] с прогнозами других исследовательских
организаций показывает наличие глубоких расхождений между сценариями по
базовому параметру - прогнозируемому объему потребления энергии [2, 3, 4].
Расхождение между крайними сценариями других исследовательских
организаций (А1В IPCC и сценарием энергетической революции «Гринпис»)
достигает 3,3 раза. Последний сценарий представляется нереалистичным,
однако даже без его учета расхождение достигает 1,8 раза. Обращает на себя
внимание, что сценарии IPCC, используемые в прогнозе изменения климата,
исходят из максимальных оценок величины энергопотребления в будущем. В
то же время сценарии «Шелл» и инерционный сценарий «Гринпис» указывают
на близкие значения энергопотребления (19,5–22,5 млрд т н.э.), а целевой
сценарий МЭА – на несколько более высокое потребление (25,7 млрд т н.э.).
Оценки перспектив угольной и атомной энергетики резко различаются в
зависимости от сценария, поскольку: эти источники энергии в отличие от нефти
имеют альтернативу, подвергаются критике с экологической точки зрения, и,
наконец,

будущее

атомной

энергетики

зависит

от

создания

новой

технологической платформы - реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого
ядерного топливного цикла.
Для преодоления вызовов будущего и реализации заложенных в нем
возможностей,

необходима

корректировка

энергетической

политики

государства с ориентацией на создание энергетики постиндустриального типа.
Для этого необходимо, с одной стороны, ограничить отраслевой лоббизм со
стороны отраслей индустриальной энергетики, а с другой – создать
благоприятные условия для развития ее новых направлений.
Тепловые электрические станции (ТЭС) на органическом топливе многие
десятилетия остаются основным промышленным источником электроэнергии,
обеспечивающим позитивную динамику роста мировой экономики. По данным
МЭА («Key World Energy Statistics 2015» [2]) все ТЭС мира обеспечили в 2013
г. производство 13541 млрд. кВт·ч электрической энергии, покрывая две трети
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доли ее мирового потребления. В соответствии с прогнозом МЭА («World
Energy Outlook 2015», IEA [1] ,основным видом топлива для ТЭС останется
уголь (доминирующая роль угольных ТЭС сохранится и при реализации
сценария МАГАТЭ [3].
Наиболее

важной

проблемой

перспективного

развития

тепловой

энергетики мира остается, как и прежде, дальнейшее технологическое
совершенствование ТЭС с целью повышения экономичности, надежности и
экологической чистоты производства электрической и тепловой энергии.
Практически все факторы отрицательного влияния ТЭС на окружающую среду
должны быть снижены до экологически безопасного уровня, как за счет
повышения к.п.д., так и в результате осуществления известных и вновь
разрабатываемых природоохранных технологий.
Государственное
осуществляться

регулирование

посредством

развития

соответствующей

энергетики
ценовой,

будет

налоговой,

таможенной, антимонопольной политики и других средств регулирования
естественных монополий, совершенствования законодательства и правовой
базы функционирования энергетического сектора экономики.
Основной тенденцией развития энергетики мира на период до 2050 года,
согласно

прогнозам

МЭА

[1],

будет

стимулирование

внедрения

энергоэффективных технологий в секторе конечного потребления энергии,
низкоуглеродных технологий использования органического топлива, развитие
атомной энергетики, нетрадиционных возобновляемых источников энергии, т.е.
технологий, направленных на снижение выбросов парниковых газов.
Следовательно, растущая конкуренция на мировых энергетических
рынках открывает более широкие возможности для Украины относительно
выбора источников и путей снабжения первичных энергетических ресурсов,
оптимизации энергетического микса и, в перспективе, уменьшение эмиссии
СО2. На протяжении всего 25-летнего периода Украины энергетическая сфера
остается наиболее уязвимым сегментом экономики. Ни одна из стратегических
целей

-

снижение

ВВП,

энергоемкости
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интенсификация

разработки

собственных запасов энергоресурсов, диверсификация источников и путей
снабжения энергоносителей, формирования стратегического нефтяного резерва,
создания

элементов

ядерно-топливного

цикла,

всестороннее

развитие

альтернативной энергетики - не была в полной мере достигнута. В случае
Украины взвешенное использование энергоресурсов собственной добычи в
сочетании с необходимым импортом должно быть обеспечено путем
сбалансировано выстроенной системы энергетической безопасности.
Для достижения главных целей Новой энергетической стратегии
Украины до 2020 года: безопасность, энергоэффективность, конкуренция
(НЭС) [5]на период до 2020 г. определяются следующие общие задачи:
1) гарантирование энергетической независимости, включая создание
стратегических резервов, диверсификацию источников и путей снабжений. Из
одного источника Украина должна получать не более 30% энергетических
ресурсов (для ядерного топлива целевой показатель определяется отдельно);
2) снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. на 20% сравнительно с 2012 г.
3) функционирование конкурентоспособных и прозрачных рынков
электроэнергии, тепла, газа, нефти, угля с учетом внешних факторов;
4) формирование и мониторинг на регулярной основе энергетического
баланса Украины и его оценка по критериям эффективности;
5)

обеспечение

надежного

функционирования

энергетической

инфраструктуры, в том числе защита критических объектов;
6) инвестиционная привлекательность (привлечение инвестиций);
7) совершенствование законодательства, регулирующего деятельность
энергетического сектора;
8) подготовка кадров и научно-техническое обеспечение;
9) защита критической энергетической инфраструктуры.
Согласно стратегии национальной безопасности Украины, на данный
момент, к основным угрозам энергетической безопасности и задачам политики
национальной безопасности в сфере энергетики можно отнести такие, как
представлено на рис. 1[10].
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Задачи политики национальной безопасности в сфере
энергетики

Основные угрозы
энергетической
безопасности
чрезмерная зависимость
от
импорта
энергоносителей,
нерешенные
проблемы
диверсификации
источников и маршрутов
их
снабжения,
недостаточное
использование
собственного
энергетического
потенциала;
отсутствие
сведенного
энергетического баланса
низкая
эффективность
использования топливноэнергетических ресурсов,
медленные
темпы
внедрения
новейших
технологий;
недостаточная реализация
энерготранзитного
потенциала и интеграция
Украины в европейский
энергетический рынок;

создание системы стратегических резервов топливноэнергетических ресурсов в соответствии с практикой
ЕС и нормативов Международного энергетического
агентства
повышение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов,
внедрения
энергосберегающих технологий, развитие производства и
использование альтернативных источников энергии;
обеспечение стабильности поставок топливноэнергетических ресурсов, в частности путем
диверсификации его источников;
необходим сведенный энергетический баланс
создание условий для надежного функционирования
отечественной инфраструктуры транзита и снабженя
энергоносителей на внутренние и внешние рынки;
действенная защита критической инфраструктуры
топливно-энергетического комплекса от экологотехногенных влияний и злоумышленных действий;
уменьшение уровня зависимости от импортных
энергоносителей за счет развития производства
собственных энергетических ресурсов

Гарантирование энергетической безопасности – достижение и поддержание
энергетической системы государства в состоянии обеспечивать энергетическими
ресурсами экономику и социальную сферу

Рис. 1. Угрозы энергетической безопасности и задачи политики
национальной безопасности в сфере энергетики

В НЭС формирование прогнозных балансов осуществляется с помощью
экономико-математической

модели

"TIMES-Украина",

которая

является

оптимизационной моделью всех основных энергетических потоков Украины и
отвечает методическим рекомендациям международных организаций по
разработке

энергетических

и

экологических
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прогнозов,

в

частности,

рекомендациям секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению
климата. Согласно результатам проведенного исследования, достижения целей
НЭС является возможным за счет, в первую очередь, сокращения общего
энергопотребления и замещение газа другими енергоресурсами [5]. Без
проведения

последовательной

политики

энергоэффективности

и

энергосбережения, лишь ограничивая потребление газа, не стоит ожидать
существенного снижения энергоемкости экономики Украины.
Снижения энергоемкости ВВП на 20% следует добиться за счет
постепенного сокращения общей первичной поставки энергии (здесь и далее
ОППЭ) свыше 10% к 2020 г. начиная с 2017 г. ВВП (рис. 2) за счет уменьшения
потребления

всех

типов

энергоресурсов,

кроме

электроэнергии,

технологическое использование которой является эффективнее [5].

Рис. 2. ОППЭ Украины в 2012г. по 2020г., тыс. т н.э.

При

условиях

последовательного

соблюдения

политики

энергоэффективности и энергосбережения прогнозируется, что производство
электроэнергии к 2020 г. должно вырасти на 3%. В то же время, структура
производства электроэнергии (рис. 3.) испытывает определенные изменения.
Сокращение потребления газа и снижение энергоемкости ВВП повлияет не
только на конечное потребление энергоресурсов, но и на сектор генерации и
передачи электроэнергии.
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Рис. 4. Структура производства электроэнергии в Украине
в 2012р. по 2020 г., % [5]

В частности, благодаря этому будет сокращаться часть электроэнергии,
выработанной и ТЕС, ТЭЦ и блоковых станциях (БС), тогда как часть атомной
и гидроэнергии будет расти за счет строительства новых блоков АЭС и
модернизации действующих и строительства новых мощностей отечественных
ГАЭС. Экспорт электроэнергии прогнозируется в пределах 8-10 млрд. кВт·час.
Часть ТЭЦ в структуре производства электроэнергии сократится за счет
повышения общего коэффициента полезного действия оборудования. Растущий
спрос на централизованное теплоснабжение, - которое для потребителей будет
дешевле, чем природный газ, используемый для отопления и нагрева воды, будет удовлетворяться путем применения энергоэффективных технологий и
сокращения потерь тепловой энергии в процессе ее транспортировки
потребителям. Целесообразным является частичный перевод ТЭЦ с природного
газа и мазута на уголь, а также увеличение использования твердотопливных
котлов, в первую очередь, биокотлов.
Потенциал

энергосбережения

как

резерв

экономии

топливно-

энергетических ресурсов включает потенциал энергосбережения за счет
технической

и

структурной

составляющей.
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Техническая

составляющая

заключает в себе потенциал энергосбережения в секторах экономики и
межсекторный потенциал энергосбережения. Структурная составляющая
включает потенциал энергосбережения за счет изменения структуры экономики
(межсекторный потенциал энергосбережения) и изменения структуры по видам
экономической

деятельности

в

секторах

экономики

(внутрисекторный

потенциал энергосбережения).
Целью внедрения комплекса мероприятий по энергосбережению является
снижение энергоемкости ВВП. Для снижения показателя энергоемкости ВВП
необходимо совершенствование прогнозной структуры экономики Украины, и
в частности промышленности, в которой преобладают энергоемкие виды
экономической деятельности. На данном этапе важно определиться, стоит ли и
дальше развивать экспортоориентированные энергоемкие виды экономической
деятельности, или сократить их объемы до внутренних потребностей страны.
Показателями энергетической эффективности, которые принято определять на
уровне страны, являются энергоемкость ВВП и ее виды: топливоемкость ВВП и
электроемкость ВВП. На рис. 5 предоставлена динамика снижения показателя
энергоемкости ВВП страны до 2030 г., который с уровня 0,174 кг в.п./грн.
может быть снижен до 0,081 кг в.п./грн. (то есть на 53%) при внедрении
рассчитанного потенциала энергосбережения в полном объеме.
Таким образом, по результатам прогнозов и исследований украинских
ученых из Института общей энергетики НАН Украины [6, 7,

8, 9.

энергоемкость ВВП Украины в результате технологических и структурных
сдвигов будет снижаться на 53% до 2030 г., а электроемкость - соответственно
на

48%,

что

будет

происходить

при

уменьшении

части

экспортоориентированных энергоемких производств.
Потенциал энергосбережения может уменьшаться при ускоренном
внедрении

энергосберегающих

мероприятий

в

секциях

экономики

и,

соответственно, энергоемкость их будет уменьшаться более быстрыми темпами
или наоборот, стагнация в экономике будет препятствовать энергосбережению
и энергоемкость ВВП будет снижаться медленнее.
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Рис. 5. Динамика показателя энергоемкости ВВП до 2030 г [6]

Уровни расходов энергоресурсов на осуществление услуг населению в
прогнозные годы необходимо рассчитывать по социальным показателям, таким,
как расходы отдельных видов энергии на душу населения с учетом изменений
их в прогнозируемые годы, одновременно целесообразно корректировать их с
европейскими нормами.
В рамках данного исследования представляет несомненный научный
интерес

исследование

стратегий

планирования

устойчивого

развития

электроэнергетики КНР. С конца 70-х гг. 20 века Китай остается наиболее
быстро развивающимся государством, достигнувшим выдающихся результатов
в экономике с существенным вкладом в мировое развитие и благосостояние.
В обзоре литературы по данной тематике, авторы [1, 4, 12, 13, 14]
формулируют ряд важных отличий, характеризующих китайский путь, и в
частности - путь устойчивого развития, имеющего некоторые особенности. Их
можно выделить, по меньшей мере, три:
1) в китайской трактовке устойчивого развития отсутствует сколь-нибудь
существенный

антииндустриальный

элемент,

наоборот,

продолжение

индустриализации рассматривается и как решение экологических проблем;
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2)

государство

предпринимает

немалые

усилия

для

развития

континентальных районов страны, осуществляет ряд инфраструктурных
мегапроектов, включая переброску вод с юга на север страны и т.п.;
3) устойчивость развития имеет в КНР ярко выраженный социальный
аспект (борьба с бедностью), подразумевает определенную обособленность
национальных государств и их особую экологическую политику, а также
защиту от неблагоприятных внешних воздействий, например, противодействие
ввозу в страну „грязных“ производств.
Китайский путь устойчивого развития привел к новой энергетике,
развитию

возобновляемых

источников

энергии,

как

продолжению

энергетического проекта в целом. Массовое наращивание и обновление
основных фондов в энергетике и крупной угледобыче сопровождалось
модернизацией тяжелой промышленности. Одновременно в стране была
создана

современная

транспортная

инфраструктура.

Десятилетие

индустриального рывка подготовило и бурную потребительскую революцию,
наблюдаемую в наши дни. А ее составной частью, как это было в свое время и в
развитых странах, становится революция экологическая.
В последние десятилетия, повышение энергетической эффективности
экономики КНР стало одной из стратегических задач китайского правительства.
Решение

данной

долговременной

задачи

является

энергетической

и

необходимым
экологической

для

обеспечения

безопасности

Китая,

сохранения прежних темпов экономического развития.
В энергетической стратегии Китая большое внимание уделяется развитию
возобновляемых источников энергии, законодательные основы которого были
заложены в 11-ом пятилетнем плане.
Китай – одна из немногих стран в мире, где подавляющая часть
электроэнергии вырабатывается на угле (до 80%). Довольно значительна роль
ГЭС (15%), а вот доля атомной энергетики и других видов генерации
минимальна [14].
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Рис. 6. Доли источников выработки электроэнергии в КНР [4]

Национальным народным конгрессом Китая 12-ом пятилетнем плане на
(2011-2015 гг.) тема энергосбережения и сокращения выбросов вновь стала
одной из ключевых.
Целью

12-ого

пятилетнего

плана

является

фундаментальная

реструктуризация экономики путем реализации четырех основных инициатив:
снижение

плановых

показателей

экономического

роста,

увеличение

потребления, внедрение мер энергосбережения и охраны окружающей среды и
развитие

стратегических

отраслей.

Прогнозная

оценка

структуры

энергопотребления Китая представлена на рис. 7. 12-ый пятилетний план
включает

инициативу

по

развитию

нескольких

так

называемых

«Стратегических перспективных отраслей» (Strategic Emerging Industries) [12,
13]. Китайское правительство не хочет больше ассоциироваться с «мировой
производственной площадкой», по крайней мере, в некоторых отраслях, для
которых правительство собирается ввести льготное налогообложение, а также
предложить

привлекательные

условия

финансирования

и

поставок.

Правительство рассчитывает, что эти отрасли станут основой китайской
экономики в ближайшие десятилетия, и они были выбраны исходя из того,
какие китайские корпорации должны занять весомое положение на мировых
рынках.
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Рис. 7. Прогнозная оценка структуры энергопотребления Китая, %

Эти 7 отраслей включают:
- биотехнологии;
- разработку перспективных источников энергии;
- производство высокотехнологичного оборудования;
- энергосбережение и охрану окружающей среды;
- энергетически безопасные транспортные средства;
- новые материалы;
- информационные технологии нового поколения.
Правительство прогнозирует, что в 12-ом пятилетнем периоде на
развитие названных отраслей будет направлено 14 триллионов юаней, как из
государственного бюджета, так и из других источников, а доля перспективных
отраслей в ВВП должна возрасти с 5 до 8% к 2015 году и до 15% к 2020 году.
Таким образом, чтобы обеспечить стратегию устойчивого развития
электроэнергетики, Китай использует два основных подхода к обеспечению
энергетической безопасности:
1) экономический: обеспечение ресурсами через рыночные механизмы;
2) стратегический – вопрос обеспечения энергоресурсами входит в сферу
геополитики страны, интересы которой в области энергетической безопасности
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поддерживаются комплексом внешнеэкономических, внешнеполитических мер,
гармонирующих с внутренней политикой Китая.
Внутри страны связь политических и экономических компонентов
энергетической политики Китая проявляется в государственном контроле за
ценами на энергоресурсы и

использовании политических рычагов для

повышения конкурентоспособности китайской экономики, устойчивое развитие
которой

является

непременным

условием

поддержания

социальной

стабильности.
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СТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Романова Т.В.
кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

З огляду на сучасний динамізм змін конфігурацій екзогенних факторів
розвитку національних господарств, неоднозначність їхнього впливу на окремі
сфери економічної діяльності, контрадикторність зв’язку між ними в
глобальному масштабі, дедалі більшої актуальності набуває дослідження
індикаторів окремих характеристик стану держави і пошук взаємозв’язків між
ними та динамікою результатів функціонування національного господарства [1,
с. 126].
Економічне

зростання

виступає

важливою

запорукою

соціально-

економічного розвитку країни. При цьому слід враховувати, що економічне
зростання, з одного боку, є головною метою державної політики та індикатором
добробуту країни і ефективності соціально-економічної системи країни, з
іншого – його параметри зумовлені станом економіки країни. Усе це
обумовлює необхідність комплексного і всебічного дослідження сутності
економічного зростання, його джерел, факторів, тривалості та наслідків [2, с.
67].
Поняття економічного зростання є більш вузьким по відношенню до
категорії економічного розвитку, оскільки остання характеризується переходом
економіки на інший якісний рівень, а перше відображає зростання ВВП як
агрегованого показника функціонування економіки, що можливо і без якісних
змін його наповнення. Економічне зростання можливе без економічного
розвитку, а економічний розвиток без економічного зростання неможливий.
Співвідношення економічного зростання, економічного розвитку і
розвитку економіки наведено на рис. 1.
Фактори економічного зростання являються детермінуючими складовими
системи розвитку економічного середовища. Вони представлені явищами та
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процесами, які обумовлюють збільшення показників ефективності
функціонування економіки. До них можна віднести: збільшення обсягів ВВП,
загальне зростання виробництва та покращення його якості, а також
оптимізацію структури економіки.
Інтенсивне
зростання

Зміна
складу і

Економіч
не

Економічн
ий

Розвиток
економік

Якісні зміни і
зміна
б
Людськи
й капітал

Кількісні
зміни

Новий
стан
економіч

Якісні
зміни
б

Фінансов
ий

Вихідний
стан
економіч

Екстенсив
не

Управління

Рис. 1. Співвідношення економічного зростання, економічного розвитку і
розвитку економіки [3, с. 268]

Економічний розвиток представляє собою циклічний процес, який
відображає загальну циклічність функціонування економіки. Сукупність
факторів економічного розвитку являють собою систему,
перебувають

у

багатоваріантній

взаємозалежності.

в якій елементи

Таким

елементам

притаманні загальні характеристики, які проявляються в ієрархічності,
взаємозамінності, багаторівневості, динамічності та дискретності чинників
економічного розвитку. Аналіз такої системи повинен ґрунтуватися на
виявленні провідних детермінант економічного розвитку, для яких характерний
найбільший вплив. Разом з тим, необхідно враховувати синергетичний ефект
взаємодії декількох факторів, який перевищує їх загальний агрегаційний вплив
на

розвиток

економіки.

Оцінка

також

повинна

враховувати

зовнішньоекономічний аспект функціонування економіки, тобто виділяти
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фактори, які стимулюють підвищення адаптивних характеристик економічної
системи по відношенню до глобального економічного середовища.
З іншого боку, необхідним є пошук суто національних, притаманних
внутрішній економічній системі держави факторів, які обумовлюють її
розвиток з історичних причин та інших індивідуальних властивостей. Для
виявлення особливостей впливу кожного фактору на розвиток економічних
процесів, доцільно розглядати цей процес з позиції динамічності економічної
системі, оскільки вона пов’язана зі зміною як самих чинників зростання, так і
особливостей функціонування економічної середи в процесі розвитку.
Існують різні підходи до класифікації факторів економічного розвитку.
Загальна класифікація засновується на базисних характеристиках економіки,
тобто відображає сукупні можливості та обмеження, які існують в конкретній
економічній системі. Вони поділяються на чинники, які обумовлюють
економічний розвиток та ті, які його стримують. В даному випадку критерієм
класифікації виступає спосіб впливу на функціонування економічного
середовища.
Так, до чинників, які обумовлюють економічний розвиток, відносяться:
-

кількісні та якісні показники наявних природних ресурсів;

-

кількісні та якісні показники наявних трудових ресурсів;

-

кількісні та якісні показники виробничих фондів (відповідно їх

загальні обсяги а також технічний стан);
-

рівень та якість технологізації економіки (відповідно показники її

окупності та результативності, новизни та змінності) тощо.
До факторів, які відображають ступінь реалізації базисного потенціалу
економіки, тобто ті, які стримують економічний розвиток, відносять:
-

низький рівень ефективності та повноти використання природних,

трудових та виробничих ресурсів (даний чинник більшою частиною залежить
від оптимізації структури економіки);
-

низький рівень ефективності розподілу зростаючого обсягу ресурсів

та продукції реального сектору економіки (відображає ступінь приросту
96

сукупних витрат для максимального використання зростаючого обсягу
ресурсів);
-

низький рівень та якість інституціонального забезпечення (правове

забезпечення

охорони

законодавство,

яке

праці,

регулює

захисту

навколишнього

інвестиційні,

інноваційні

середовища,
процеси

та

підприємницьку діяльність).
Детермінанти економічного розвитку можна класифікувати залежно від
типу економічного росту. Тип формується в результаті превалювання
інтенсивних чи екстенсивних факторів, в залежності від їх домінуючої ролі в
розвитку економіки. Як відомо, екстенсивний тип економічного розвитку
формується в результаті збільшення обсягів виробництва за рахунок зростання
кількості факторів виробництва. Такий тип характеризується незмінною
величиною

середньої

продуктивності

праці.

Для

інтенсивного

типу

економічного зростання характерна тенденція зростання обсягів виробництва в
результаті

застосування

технологічного

процесу.

вдосконаленої
Інтенсивний

технології

тип

та

покращення

характеризується

постійним

підвищення середньої продуктивності праці, в результаті чого проявляється
тенденція до збільшення обсягів виробництва при збереженні обсягів трудового
капіталу,

а також покращення його якості. Можна сказати, що обсяги

виробництва

перевищують

обсяги

трудового

капіталу

у

процентному

співвідношенні.
Згідно даного критерію можна виділити фактори екстенсивного розвитку:
-

приріст обсягів трудового капіталу при збереженні рівня його

кваліфікації;
-

приріст

використання

факторів

виробництва

(сировини,

матеріалів, виробничих площ, палива) при незмінній якості технологічного
забезпечення виробничого процесу, а також недостатній ефективності їх
використання;
-

збільшення

капіталовкладень

технологічного процесу;
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при

збереженні

рівня

-

збереження існуючої структури продукції;

-

низький рівень екологічності виробництва.

При цьому чинниками інтенсивного типу є:
-

підвищення якості трудового капіталу шляхом стимулювання

приросту рівня кваліфікації, а також раціональної організації трудового
процесу;
-

покращення організації виробничого процесу та підвищення його

ефективності (раціоналізація структури господарських зв’язків, запровадження
новітніх маркетингових методів, оптимізація структури управління та
кооперації виробництва);
-

підвищення якості факторів виробництва, а також вдосконалення

процесу їх використання (наприклад, прискорення обертання основних та
виробничих фондів);
-

розширення структури виробництва матеріальних благ та послуг

шляхом впровадження новітніх технологій і досягнень науково-технічного
прогресу, оновлення основних виробничих фондів;
-

оптимізація

затрат

шляхом

підвищення

економічності

виробничого процесу;
-

розширення асортименту продукції та підвищення її якості;

-

підвищення екологічності виробництва.

Деякі автори пропонують розділяти фактори на інноваційні та
інвестиційні, в залежності від характеру економічного зростання [4, с. 47].
Системний підхід до класифікації факторів економічного зростання
розроблений Г.Я. Глухою і наведений у таблиці 1 [5, с. 225].
Синергетичним фактором економічного розвитку, майже не дослідженим
в сучасній економічній теорії, є автокаталіз. Економічний автокаталіз - це
процес,

подія,

явище

господарського,

технологічної,

політичної,

соціокультурної і т. д. життя (наприклад, нелінійна інновація типу сланцевої
технології

видобутку

нафти),

здатні
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міняти

економічну

реальність

в

найширших межах, не беручи участь в фінансових трансакціях, фінансовоекономічному та господарському обороті [6].
Таблиця 1
Класифікація факторів економічного зростання
Ознака, за якою
проводиться
класифікація

Напрям оцінки

Назва класифікаційної групи

За способом впливу
З позиції впливу на
економічне
зростання

За характером впливу

За ступенем використання
За складовими ринкового
механізму
З позиції
направленості дії

Залежно від сектору
національної економіки
За результатом дії
За типом економічного
зростання

За якісним змістом

За походженням
Залежно від трансформації
у рамках системи

– фактори-джерела;
– фактори-обмежники
–
базисні
відтворювальні
(економічного потенціалу);
– пов’язані з регулювальним впливом
держави
– фактори, що використовуються;
– резервні;
– потенційні
–фактори пропозиції;
–фактори попиту;
–фактори розподілу ресурсів
– зовнішні;
– внутрішні
– стимулювальні;
– стримувальні
– екстенсивні;
– інтенсивні
– екзогенні;
– ендогенні
– рефлексивні;
– пружні

Академік НАН України В. М. Геєць обґрунтував, що для забезпечення
економічного розвитку Україні необхідно

насамперед

переспрямувати

бюджетні витрати зі споживання на нагромадження шляхом підвищення їх
інвестиційної

складової

за

інфраструктурних проектів (без

рахунок кратного збільшення фінансування
чого неможливий подальший

розвиток

економіки і зростання майбутніх доходів держави) замість здійсненого
секвестру за рахунок скорочення капітальних витрат» [7, с. 7].
В свою чергу,

академік В.І. Борейко доводить, що основою для

подолання стагнації та забезпечення динамічного розвитку національної
економіки є інвестиційні ресурси, Україні необхідно створити сприятливе
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середовище для залучення у вітчизняну економіку іноземних та вітчизняних
інвестицій [8, с. 15].
В умовах сьогодення однією з головних детермінант економічного
розвитку є структурна політика держави. Як справедливо зазначає П. Єщенко,
модернізація національної економіки на шляху інноваційних перетворень
передбачає відмову від використання «наздоганяючої» моделі екстенсивного
типу і перехід до нової економічної стратегії розвитку країни і до
господарського механізму, спрямованого на поєднання інтересів усіх суб’єктів
суспільства. «Випереджаючу» модель розвитку слід спрямувати, по-перше, на
зміну структури народного господарства при чіткому визначенні пріоритетів на
тривалу перспективу [9, с. 15-16].
При цьому формування оптимальної структури національної економічної
системи має відбуватися внаслідок

структурної

перебудови

економіки.

Ефективність структурних зрушень в економіці визначає ефективність розвитку
національної економіки загалом. Існуюча в Україні структура економіки є
свідченням відсталості, вичерпала свої можливості та потребує істотних
змін,

які

б

забезпечили

економічну стабільність і сталий економічний

розвиток. Подальші структурні зміни в національній економіці повинні
відповідати світовим тенденціям розвитку [10, с. 36].
Тому базовою передумовою забезпечення стійкої економічної динаміки
та підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва є структурні
зміни

в

ефективної

реальному
структури

секторі

економіки.

суспільного

Пріоритетність

виробництва

у

формуванні

на сучасному

етапі

належить не стільки нагромадженню основного капіталу та залученню
додаткової робочої сили (екстенсивним чинникам), скільки перерозподілу
наявного капіталу та робочої сили з менш ефективних сфер економічної
діяльності до більш ефективних. Формування ефективної структури економіки
в напрямі переорієнтації на високотехнологічне виробництво є характерною
рисою сучасних трансформаційних процесів у розвинених країнах [11, с. 70].
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Метою

структурної

політики

має

бути

приведення

структури

національних секторів економіки у відповідність до ринкової моделі
господарювання; досягнення високого ступеня відкритості національної
економіки

й

необхідності

у

зв’язку

з

цим

забезпечення

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва як на зовнішньому, так і
на внутрішньому ринках. У зв’язку з цим основним напрямом структурної
політики держави є підвищення конкурентних переваг економіки країни через
досягнення таких взаємопов’язаних цілей:
−

сприяння

підвищенню

конкурентоспроможності

вітчизняних

виробників товарів і послуг на внутрішньому та світовому ринках і
забезпечення структурного маневру в бік підвищення частки тих видів
економічної діяльності, що виробляють продукцію з високим ступенем
переробки;
−

виправлення

накопичених

структурних

деформацій

–

реструктуризація збиткового сектора економіки, штучно підтримуваного
системою бюджетних субсидій;
−

завершення трансформації малоефективних інститутів економіки

«перехідного типу» (структури державної власності, товарних і фінансових
ринків, інноваційних механізмів, системи державного регулювання та низки
інших) в інститути, що відповідають вимогам сучасної ринкової економіки;
−

прискорений

розвиток

і

перебудова

економічної

системи,

підприємств і ринків у процесі загальносвітової економічної трансформації, що
відбувається на базі нових інформаційних технологій, посилення глобальних і
регіональних інтеграційних процесів [12, с. 179].
Важливим аспектом економічного розвитку держави являється його
відповідність процесам еволюції економічних систем сучасності, які створюють
тенденції щодо універсалізації напрямів вдосконалення функціонування
економічного середовища. Тобто, підвищення рівня адаптації національної
економічної системи до міжнародного поділу праці, а також до інтеграційних
процесів регіонального та глобального масштабу є основною передумовою
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довгострокової перспективи економічного розвитку. В даному випадку
важливого значення набуває не тільки реалізація основного економічного
потенціалу країни, а і синхронізація розвитку структури національного
господарства відповідно до вимог функціонування глобальної економіки.
Отже, розвиток економічної системи пов’язаний з багаторівневою
системою детермінант, які здійснюють вплив на її трансформацію. Враховуючи
постійно зростаючий вплив глобалізаційних процесів на економіку окремої
країни, можна зазначити, що національна економіка трансформується у
відкриту систему,

а її адаптаційні характеристики по відношенню до

глобального економічного середовища є визначальним в процесі формування
оптимальної

економічної

економічного

розвитку

структури.
змінюється

Інтенсивність
в

залежності

багатьох
від

факторів

загальносвітових

економічних тенденцій, а отже сукупність можливих проявів впливу тих чи
інших детермінант на розвиток національної економічної системи залишається
важливим питанням економічної науки. Трансформація та оптимізація
структури національної економіки є провідним напрямом на шляху розвитку
економічної системи, а також її інтеграції в міжнародні економічні відносини з
метою досягнення максимального позитивного соціально-економічного ефекту.
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БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
Штока Є.Т.
здобувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Одеський національний економічний університет

З розвитком суспільства як джерело прибутку все більше виступають
знання, інновації та способи їх практичного застосування. Придбання нових
знань, інформації, умінь, навичок, орієнтація на їх оновлення і розвиток стають
фундаментальними характеристиками працівників в економіці, що заснованана
знаннях. Знання стають основним ресурсом економічного розвитку і зростання,
займають все більшу питому вагу в структурі вартості продуктів і послуг.
Треба зазначити, що менеджмент знань – досить молода концепція, що
з'явилася лише в останні 10-15 років. Одна з перших книг з менеджменту знань
була опублікована у 1987 році. Тоді ж відбулася перша наукова конференція,
присвячена цьому питанню. З 1994 року на Заході великі консалтингові фірми
пропонують для своїх клієнтів послуги та семінари в сфері менеджменту знань.
До процесу управління знаннями мають відношення такі популярні
концепції сучасного менеджменту, як:
а) інтелектуальний капітал;
б) організація, що самонавчається;
в) застосування інформаційних технологій;
г) бенчмаркінг, використання передового досвіду;
д) формування команд та групова робота.
В останні роки відбулися великі зміни в економіці і бізнесі, які
стимулювали інтерес до управління знаннями. До них можна віднести наступні:
а) знання стають основним ресурсом економічного розвитку і зростання;
б) галузі, що базуються на знаннях стають провідними;
в) знання займають все більшу питому вагу в структурі вартості продуктів
і послуг.
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Таким чином, сьогодні менеджмент знань вже не новина. Це хоча і
молода, але вже сформувана наукова дисципліна і область управлінської
практики.
Менеджмент

знань

–

це

систематичний

процес

ідентифікації,

використання і передачі інформації і знань, які люди можуть створювати,
удосконалювати і застосовувати [1, с. 120]. Управління знаннями можна
визначити як мистецтво створювати вартість з нематеріальних активів
організації, як цілеспрямований процес конвертації знань у вартість.
Менеджмент знань призводить до змін в способі мислення багатьох
менеджерів, до відходу від різних застарілих, ортодоксальних підходів. Головна
мета управління знаннями – це створення нових і більш потужних
конкурентних переваг.
Менеджмент знань [2, с. 129-130]:
1) трансформує їх у практику роботи організацій. Пошук кращого досвіду
і його використання стають ключовою стратегією розвитку організацій;
2) формує і розвиває знання про клієнтів за допомогою побудови
відповідних баз даних, профілів споживачів, систем підтримки продажів;
3) сьогодні, коли знання представляють реальну владу, ця влада
поступово переміщається до споживачів, надаючи їм можливість сильно
впливати на продавців і виробників;
4) формує і використовує інтелектуальний капітал організації (людський,
організаційний, споживчий), підвищує віддачу наявних нематеріальних активів,
поширює результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
(НДДКР) на подібні проекти;
5) створює умови для отримання нових знань і впровадження інновацій,
сприяє формуванню інноваційного клімату, підтримує конкретні інноваційні
проекти.
Для успішного здійснення менеджменту знань необхідні:
- певна технологічна інфраструктура, що дозволяє за допомогою
комунікацій ефективно переносити і поширювати знання;
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- висока організаційна культура, яка сприяє переносу знань від одного
працівника і підрозділу до інших;
- безперервне та кваліфіковане навчання персоналу.
Управління знаннями для кожної організації дає можливість [2, с. 130]:
- швидше відповідати на вимоги клієнтів за допомогою більш ефективних
інноваційних рішень і перешкоджати тому, щоб клієнти шукали ці рішення у
конкурентів;
- швидше втілювати інновації в продукти з тим, щоб поставити їх
клієнтам;
- використовувати інтелектуальні активи партнерів, здійснюючи спільну
технічну, функціональну, галузеву експертизу;
- прискорювати навчання і передачу навичок для персоналу;
- економити ресурси за рахунок повторного використання одного разу
знайдених рішень.
Знання – це вид ресурсу, який істотно відрізняє один бізнес від іншого;
ресурс, який не піддається відтворенню конкурентами. Компанії, які вміють
ним керувати, отримують унікальні і стійкі конкурентні переваги [3, с. 150].
Система знань повинна відповідати таким вимогам:
- забезпечення кваліфікаційного рівня персоналу, виконання ним своїх
функцій, операцій, бізнес-процесів і проектів;
- узагальнення наявного досвіду вирішення завдань, виконаних проектів;
- реалізація функції бенчмаркінгу;
- формування інтелектуальної бази щодо забезпечення різними видами
ресурсів;
- виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх тенденцій по
слабким сигналам і забезпечення прогнозування майбутньої ситуації;
- формування і розвиток знання персоналу підприємства;
- забезпечення безперервного самонавчання підприємства в цілому;
- розвиток стратегічного бачення майбутнього;
- забезпечення розвитку та зміна організаційної культури.
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Реальні шанси на успішне створення і впровадження нових знань і
проривних розробок з'являються, коли є дієві механізми, які стимулюють
загальну інноваційну активність. При цьому ключову роль відіграє подолання
впливу різних інституційних, інфраструктурних та інших бар'єрів, що
перешкоджають ефективному інноваційному розвитку. Орієнтовний перелік
таких бар'єрів, в певній мірі узагальнюючий можливі перешкоди на шляху
набуття нових знань, наводено на рис. 1.
У сучасній організації різко зросла роль знань при виробництві нових
продуктів і послуг, знання стали основою в створенні споживчої цінності.
Перетворення знань в головний економічний ресурс призводить до того, що
лідерами нової економіки стають компанії, які ефективно управляють
знаннями.
Система управління знаннями на підприємстві останнім часом набуває
все більшої значущості в комплексному управлінні проектним підприємством,
що пов'язано, перш за все, з чітким розумінням і сприйняттям її як ефективного
інструменту конкурентної боротьби.
В умовах нової економіки управління знаннями – елемент ділової
стратегії, який дозволяє підприємствам швидше вирішувати ринкові завдання
за рахунок використання найбільш цінних ресурсів: колективних ноу-хау,
здібностей і досвіду працівників. Саме тому важливим є застосування на
підприємствах стратегій управління знаннями.
Оскільки управління знаннями охоплює культурні, стратегічні, виробничі
та технологічні аспекти, необхідно всім співробітникам надати можливості і
засоби для спільного використання своїх знань і при розробці ними рішень
орієнтуватися на конкретні проблеми бізнесу.
При створенні системи управління знаннями, орієнтованої на реальні
стратегічні потреби бізнесу, слід розглянути області вирішення наступних
завдань:
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Рис. 1. Перешкоди на шляху придбання і використання знань

а) забезпечення відповідності між системами управління знаннями і
конкретними бізнес-процесами;
б) організаційної динаміки і усунення тих бар'єрів на шляху спільного
використання знань, які заважають розвитку новаторського підходу;
в) забезпечення можливості спільного використання знань за допомогою
відомих методів і засобів
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Сутність концепції управління знаннями полягає у виявленні у
співробітників прихованих знань, що сприяють ефективному виконанню ними
своєї

професійної

інтелектуальний

діяльності,

актив,

при

документуванні
цьому

необхідно

їх

і

перетворення

здійснювати

в

постійний

моніторинг професійної компетентності всіх співробітників і своєчасне
підвищення їх кваліфікації.
Стратегія управління знаннями включає в себе наступні організаційні
принципи.
1. Діяльність з управління знаннями повинна бути спрямована на
подальший розвиток і просування підприємства на ринку, генерацію нових ідей
і впровадження інновацій.
2. На основі накопичених знань підприємство повинно швидко реагувати
на непередбачені обставини, тенденції розвитку ринку і реалізовувати я при
цьому нові можливостіві, що відкриваються, у власних інтересах.
3.

Збільшення

ефективності

роботи

здійснюється

за

рахунок

використання зафіксованого в базах знань попереднього досвіду.
4. Віртуальне навчання співробітників відбувається без відриву від
основної роботи, формується культура передачі знань між співробітниками
всередині підприємства.
Крім того, вважаємо, що стратегія управління знаннями повинна
враховувати:
- області діяльності підприємства, в яких будуть використані принципи
управління знаннями;
- способи управління знаннями (по ділянках, напрямках, комплексного
управління);
- довгострокову організаційну політику (комплекс внутрішніх стандартів
з управління знаннями,що підтримується на підприємстві);
- обмеження (фінансові, тимчасові тощо);
- умови, при яких змінюється стратегія управління знаннями;
- аналіз результатів управління знаннями;
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- процедуру управління знаннями.
Як вже було сказано, стратегія управління знаннями, в першу чергу,
повинна відповідати пріоритетним завданням бізнесу підприємства. У поняття
стратегії також повинні входити шляхи досягнення цієї відповідності.
Стратегічний

план

управління

знаннями

повинен

складатися

з

урахуванням наступних факторів [4]:
- середнього періоду між зміною технологій основного виробництва;
- середнього часу життя продукції, що випускається підприємством і їх
модифікацій;
- анонсованих довгострокових планів постачальників технічних рішень
по їх розвитку;
- зниження частки нестандартизованих компонентів на всіх рівнях
(інтерфейси, контролери, операційна система тощо);
- розширення типів сумісних платформ;
- стратегічного плану розвитку підприємства, включаючи плани злиття і
поділу, зміни чисельності та номенклатури продукції, що випускається;
- планованих змін функцій персоналу.
Це означає, що управління знаннями – один із способів досягнення
стратегічних бізнес-цілей, а не процес, що розвивається за своїми внутрішніми
законами. На чолі стратегії управління знаннями повинна лежати стратегія
бізнесу підприємства: місія підприємства, напрямки та модель бізнесу. Таким
чином, стратегія управління знаннями є план, узгоджений за термінами і цілям
зі стратегією організації.
Іншою особливістю є ступінь відповідності пріоритетів управління
знаннями та стратегії бізнесу цілям, які повинні бути досягнуті:
- зниження вартості продукції;
- збільшення кількості або асортименту;
- скорочення виробничого циклу;
- розробка і вихід на ринок з новими товарами і послугами;
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- перехід від «виробництва на склад» до виробництва під конкретного
замовника з урахуванням його індивідуальних вимог тощо.
До основних обмежень, які необхідно враховувати при виборі стратегії
управління знаннями, відносяться: фінансові, тимчасові, пов'язані з впливом
людського фактора, технічні.
Фінансові

обмеження

(визначаються

величиною

інвестицій,

які

підприємство здатне направити на розвиток управління знаннями).
Тимчасові обмеження, зазвичай, пов'язані з наступними факторами:
зміною технологій основного виробництва, ринковою стратегією підприємства,
державним регулюванням економіки.
До обмежень, пов'язаних з впливом людського фактора, відносяться
наступні: корпоративна культура – ставлення персоналу до управління
знаннями; особливості ринку праці; трудове законодавство.
Корпоративна культура – це, в першу чергу, ставлення персоналу до
управління знаннями, звичка працювати за стандартизованими процедурами,
виконавська дисципліна, інформаційна грамотність.
Управління

знаннями

інформаційними

припускає

комп'ютерними

вільне

володіння

технологіями.

персоналом

Значна

частина

регламентованої інформації і знань повинна вводитися в процесі виробничої
діяльності.
При виборі стратегії управління знаннями істотну роль грає вибір
інформаційної технології управління.
Стратегія

управліннями

знаннями

включає

в

себе

ряд

дій

господарюючого суб'єкта, що спрямовані на трансформацію інтелектуального
капіталу для досягнення більш високої стратегічної конкурентоспроможності.
В цілому виділяють основні організаційні принципи, на яких має базуватися
стратегія управління знаннями, такі як:
- впровадження інновацій;
-

зростання

ефективності

підприємств

зафіксованого в базах знань попереднього досвіду;
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за

рахунок

використання

- формування культури передачі знань між співробітниками всередині
підприємства.
Відзначимо, що стратегія управління знаннями, яка формується кожним
господарюючим суб'єктом, покликана дотримуватися цих принципів. Ряд
фахівців в області менеджменту знань (Б.З. Мільнер [5, с. 39], А.Л.Гапоненко,
Т.М. Орлова [6, с. 59]) виділяють сім базових стратегій управління знаннями.
Нами систематизована класифікація стратегій і представлена на рис. 2.

Рис. 2. Стратегії ефективного формування та використання знань в
організаціях [2, с. 135]
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Стратегії управління знаннями спрямовані на те, щоб створити нову
вартість,

реалізовану

в

продуктах, людях

і

процесах

за допомогою

раціонального формування і використання знань в організаціях. Основна мета
цих стратегій – підвищення ефективності використання всіх наявних ресурсів
організації,

отримання

обслуговування

клієнтів,

кращих

і

зниження

швидших
втрат

інновацій,
від

поліпшення

невикористовуваних

інтелектуальних активів [2, с. 134].
Як бачимо, три з них полягають у тому, щоб ефективно формувати і
використовувати знання в рамках одного з видів інтелектуального капіталу
(індивідуальна компетенція, внутрішня структура і зовнішня структура). Ще
три стратегії припускають досягнення позитивного ефекту від взаємодії між
двома різними видами інтелектуального капіталу (індивідуальної компетенції і
внутрішньої структури, індивідуальної компетенції і зовнішньої структури,
внутрішньої і зовнішньої структури).
Нарешті, остання, сьома стратегія будується з урахуванням одночасної
взаємодії всіх трьох елементів інтелектуального капіталу (ці стратегії умовно
зображені на малюнку 3 у вигляді стрілок різної форми). Згадані базові
стратегії у власній основі мають рух знань (рис. 3):
1) між окремими працівниками (в рамках індивідуальної компетенції);
2) між окремими елементами внутрішньої структури;
3) між окремими елементами зовнішньої структури;
4) між елементами зовнішньої структури і працівниками організації;
5) між елементами внутрішньої структури і працівниками організації;
6) між елементами внутрішньої і зовнішньої структури;
7) одночасно між усіма видами інтелектуального капіталу.
Розглянемо зазначені базові стратегії більш докладно.
Стратегія, що заснована на формуванні та використанні знань в рамках
індивідуальної компетенції (перша стратегія) відповідає на питання: «Яким
чином відбувається обмін знаннями між працівниками організації, як
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підвищується їх компетенція і як вона використовується в цілях підвищення
конкурентоспроможності організації?».

Рис. 3. Базові стратегії управління знаннями в організації [2, с. 135]

Вона спрямована на розвиток індивідуальної компетенції працівників шляхом
їх навчання, проведення тренінгів, формування відповідної корпоративної
культури.

Навчання

співробітників

стає

найважливішою

функцією

менеджменту в цілому і менеджменту знань зокрема. Практично всі провідні
компанії світу створюють у себе цілісну систему розвитку персоналу, його
навчання і підвищення кваліфікації.
Щоб адекватно відповідати на виклик сучасності, кожна компанія
повинна перетворитися в організацію, де відбувається безперервний процес
навчання всіх працівників з усіх підрозділів
Таку організацію характеризують:
- формування бачення майбутнього цієї організації, що розділяється
більшістю;

- здатність передавати знання від одного працівника до іншого і
навчатися командою;
-

здатність

оцінювати

і

впливати

на

ментальні

моделі

своїх

співробітників;
- стимули вдосконалення майстерності;
- системне мислення, тобто здатність бачити події і речі не як ланцюжок
подій, а як складну структуру, характер взаємодії елементів якої не циклічний.
Організація, що навчається, здатна вдосконалювати вміння і навички на
індивідуальному

і

колективному

рівні

(думати

разом

і

продуктивно

взаємодіяти). Одночасно така організація удосконалює специфічні здібності до
навчання, що включають здібності робітників розуміти взаємозалежність явищ
в світі і розвивати системне мислення. В рамках такої організації навчання
відбувається не тільки в традиційних формах семінарів, тренінгів, а й в процесі
регулярної діяльності, коли люди діляться своїми знаннями, допомагають один
одному для поліпшення своєї взаємодії. Турбота про навчання, безперервне
підвищення кваліфікації кожного – неодмінний атрибут будь-якої успішно
діючої компанії.
Відомі

два

види

навчання:

«зберігаюче»

і

«інноваційне»

[7,

с. 313-314]:
1. «Зберігаюче навчання» – це засвоєння фіксованих поглядів, методів і
правил для того, щоб діяти у відомих і повторюваних ситуаціях. Цей вид
навчання залишається незамінним для підтримки функціонування і збереження
стабільності в будь-якому суспільстві. В багатьох діючих організаціях
підтримуюче навчання добре розроблено та впроваджено в структуру
організації. При цьому сьогоднішня робота порівнюється тільки з роботою в
минулому. Заходи щодо коригування спрямовані на виправлення виникаючих
невдач, а не на використання нових можливостей і переваг організації.
2. «Інноваційне навчання» направлено на підготовку організації
(підприємства) до роботи в нових умовах. При цьому потрібно передбачити,
яким буде оточення, яке ще не сформоване. Не існує і більш-менш точного
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опису майбутньої ситуації, в якій повинно здійснюватися інноваційне навчання.
Більш того, конкретне уявлення таких ситуацій і є одним із завдань цього
навчання.
Інноваційне навчання має справу з майбутніми проблемами:
а) які можуть виявитися унікальними, і тому не буде можливості вчитися
на основі спроб та помилок;
б) рішення яких ще не відомо;
в) формулювання яких може викликати суперечки і сумніви.
Відсутність в організації інноваційного навчання створює серйозні
труднощі, що пов'язані з пристосуванням до змін в оточенні. Менеджери, як
правило, добре підготовлені до підтримуючого навчання, а в обов'язки лідера
входить забезпечення інноваційного навчання.
Формування організаційної культури, націленої на обмін знаннями між
співробітниками, – ще одна важлива складова першої стратегії. Такі складову,
наприклад, застосовує фірма «Х'юлетт Паккард», що широко відома своєю
культурою

співробітництва,

обміну

знаннями,

заохоченням

ризику

і

самостійних рішень на всіх рівнях управління.
Істотним фактором формування відповідної організаційної культури є
мотивація вільного обміну знаннями між співробітниками. У зв'язку з цим
важливий елемент управління знаннями – це довіра між співробітниками.
Діалог в режимі довіри цінніший, ніж в рамках його відсутності. Інвестування в
збільшення довіри в сучасних організаціях має іноді більше значення, ніж
інвестиції в обладнання.
Стратегія, що заснована на формуванні та використанні знань в рамках
внутрішньої стратегії (друга стратегія), відповідає на питання: «Яким чином
використовується обмін знаннями між окремими елементами внутрішньої
структури організації з метою підвищення її конкурентоспроможності?». До
елементів внутрішньої структури відносяться інформаційні системи, бази
даних, оргструктури, авторські права, патенти, ноу-хау, ліцензії тощо.
Інформаційні системи і бази даних зайняли значне місце в сучасних
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організаціях завдяки швидкому і успішному розвитку комп'ютерної техніки і
програмного забезпечення. Сучасні технічні засоби надають новий імпульс
зростання значущості знань і інтелектуального капіталу в організаціях.
Програмне забезпечення стало ключовим елементом інноваційного процесу і
важливим самостійним чинником економічного розвитку. Розвинені країни
витрачають значні кошти на інформаційні технології, в тому числі й на
програмне забезпечення.
Саме сучасне програмне забезпечення породжує нову парадигму
інноваційного процесу у вигляді самонавчальної системи. Інформаційні
технології скорочують час інноваційного процесу, вони стають своєрідною
поєднуючою ланкою між джерелами знань та їх споживачами. Таким чином, в
рамках другої стратегії можна формувати і розвивати внутрішньокорпоративні
інформаційні системи, здійснювати їх наповнення даними про технологічні та
маркетингові можливості, а також про передовий досвід здійснення тих чи
інших функцій.
Формування прогресивної організаційної структури, що орієнтована на
інтенсивний обмін знаннями всередині організації – один із напрямів реалізації
другої стратегії. Прикладом є формування мережевих організацій, які часто
мають риси «оболонкових корпорацій». У цих організаціях виробництво як
таке відсутнє – воно передається іншим організаціям на умовах субпідряду, а
всередині корпорації залишаються лише загальні необхідні для будь-якого
бізнесу функції: стратегічне планування, управління фінансовими потоками,
маркетинг і частково НДДКР. Основними функціями цих організацій стає
НДДКР, системна інтеграція, логістика, маркетинг, збут і обслуговування.
Мережеві організації відмовляються від ієрархічної структури, в них превалює
проектний принцип побудови власних підрозділів. Це скоріше інтелектуальний
холдинг, зайнятий не тільки безпосереднім виробництвом, скільки здійсненням
центральних бізнес-процесів і обслуговуванням [8]
Ще одна форма реалізації другої стратегії полягає в діях, спрямованих на
збільшення віддачі від наявних нематеріальних активів. Наприклад, система
117

офісного управління може бути продана іншим фірмам. Можуть бути продані
також патенти і ліцензії. У тому випадку, якщо кількість патентів, якими
володіє організація, значна, корисним стає формування спеціальної системи
управління процесом їх продуктивного використання. У багатьох організаціях
вводяться системи управління патентними портфелями [9].
Стратегія, що заснована на формуванні та використанні знань в рамках
зовнішньої структури (третя стратегія) відповідає на питання: «Яким чином
використовується обмін знаннями між елементами зовнішньої структури
організації?». До елементів зовнішнього структури, як відомо, відносяться
зв'язки

із

клієнтами,

постачальниками,

конкурентами,

місцевим

співтовариством, а також торгівельні марки та імідж організації. Ця структура
спрямована на побудову ефективних зовнішніх зв'язків організації, які
збільшують

її

конкурентоспроможність

та

сприяють

ефективному

використанню її переваг. Така стратегія спирається на маркетингові технології,
що націлені на розвиток відносин з постачальниками, працівниками,
акціонерами, місцевими громадами тощо.
Дослідженню

конкретних

прийомів

і

управлінських

технологій

формування конструктивних і ефективних зв'язків організації з зовнішніми
контрагентами присвячені численні дослідження з теорії та практиці
маркетингу. Центральним моментом цих досліджень є методи і підходи, які
дозволяють глибше розуміти потреби клієнта, визначати його приховані
потреби, шукати нереалізовані можливості в обслуговуванні і на цій основі
розвивати відносини з клієнтами. Можна виділити три аспекти третьої стратегії
– формування іміджу, управління торгівельною маркою, а також управління
взаємодією окремих елементів зовнішнього середовища організації
Важливим елементом третьої стратегії є дії, спрямовані на розвиток
позитивного іміджу організації. З метою формування такого позитивного
іміджу використовуються різноманітні спеціальні PR-акції, а також особливим
чином координується вся діяльність організації, пов'язана із її зовнішніми
контактами.
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Самостійним і важливим елементом третьої стратегії є вдосконалення
торгівельної марки. У ряді випадків торгівельна марка складає значну частку
інтелектуального капіталу фірми.
У вітчизняній практиці спостерігається все більш пильна увага до
управління торгівельною маркою, а також до управління брендом. У наукових
журналах налічуються публікації, присвячені проблемам оцінки торгівельної
марки [10].
Проте, багато навіть успішно діючих вітчизняних підприємств поки що
не повністю оцінили важливість такого управління. У ряді випадків третя
стратегія пов'язана з організацією взаємодії між окремими елементами
зовнішньої структури. Як приклад можна привести читацькі конференції, які
влаштовують

видавництва,

редакційні

ради,

збори

споживачів

послуг

консалтингових компаній, асоціації випускників вузів тощо [11].
Стратегія, що заснована на обміні знаннями між індивідуальною
компетенцією співробітників і зовнішньою структурою організації (четверта
стратегія) відповідає на питання: «Як співробітники підвищують компетенцію
споживачів, постачальників і інших контрагентів, а також як споживачі,
постачальники та акціонери, в свою чергу, підвищують компетенцію
персоналу?». Вона містить в собі прийоми і методи взаємодії зі споживачами,
які підвищують індивідуальну компетенцію співробітників організації. Це може
відбуватися різними шляхами, насамперед, шляхом прямого контакту зі
споживачами. Однією з популярних технологій управління знаннями, які
отримали останнім часом широке поширення в світовій практиці, став
бенчмаркінг.
Бенчмаркінг – особлива управлінська процедура, яка полягає в тому, що в
практику роботи організації впроваджуються технології, стандарти і методи
роботи кращих організацій-аналогів. В процесі бенчмаркінгу здійснюються
пошук організацій (підприємств), які показують найвищу ефективність,
навчання їх методам роботи і реалізація передових методів у власних умовах. В
процесі бенчмаркінгу аналізується практика кращих організацій, йде пошук
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відповіді на питання: що, як і чому роблять організації-лідери в процесі
задоволення потреб споживачів? Це процес виявлення кращих організацій,
оцінки їх продукції і методів виробництва з метою використання передового
досвіду цих організацій [2, с. 146]. В основі бенчмаркінгу лежить концепція
безперервного вдосконалення діяльності, яка передбачає цикл планування,
координації, мотивації і оцінки дій з метою стійкого поліпшення роботи
організації.
Можна

виділити

конкурентний

і

функціональний

бенчмаркінг.

Конкурентний бенчмаркінг розглядає вироби, послуги і процеси роботи прямих
конкурентів організації. Функціональний бенчмаркінг розглядає вироби,
послуги, і процеси роботи організацій, які не є прямими конкурентами даної
компанії.
У вітчизняній практиці минулих років бенчмаркінг більш відомий як
використання

передового

досвіду

кращих

підприємств

в

рамках

соціалістичного змагання у бувшому СРСР. Однак є важливі відмінності
бенчмаркінгу, що використовється в ринкових умовах, від впровадження
передового досвіду в рамках соцзмагання при централізованій економіці.
Відмінності цих підходів полягають в наступному:
1) при соцзмаганні найчастіше кращі зразки досвіду нав'язувалися зверху,
а бенчмаркінг проводиться на ініціативної основі;
2) бенчмаркінг використовує передовий досвід не тільки аналогічних
підприємств, а й підприємств з інших галузей і сфер;
3) бенчмаркінг не шукає найкращих зразків для наслідування, йому
достатньо використовувати досвід діяльності, який за тими чи іншими
параметрами виявився кращим, і на цій основі проводить вдосконалення
власної діяльності;
4) бенчмаркінг здійснюється, як правило, безперервно. Щоразу після
впровадження тих чи інших нововведень проводиться новий пошук кращих
зразків для їх використання в певній організації [12].
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Як вже зазначалося, бенчмаркінг – управлінська технологія, що
наближена до технологій навчання персоналу. Іноді навчання персоналу
використовує можливості зовнішньої структури організації. В останні роки
стало можливим здійснювати дистанційне навчання співробітників компанії,
яке організовується професійним виробником і постачальником освітніх
послуг. Широко поширюється дистанційне навчання із застосуванням засобів
передачі даних через Інтернет. Багато великих корпорацій стають споживачами
нових послуг в області навчання, що пропонуються великими виробниками
освітних послуг.
Стратегія, що заснована на обміні знаннями між індивідуальною
компетенцією і внутрішньою стратегією (п'ята стратегія) відповідає на питання:
«Як індивідуальна компетенція співробітників сприяє побудові елементів
внутрішньої структури організації і, відповідно, як можна підвищити
індивідуальну компетенцію за допомогою елементів внутрішньої структури?».
П'ята стратегія має справу головним чином із перенесенням індивідуального
знання у внутрішні корпоративні системи і закріпленням його там з метою
широкого
компетенції

використання
до

іншими

внутрішньої

співробітниками.

структурі

йде

потік

Від
знань,

індивідуальної
який

потім

закріплюється в інформаційних системах. У той же час не всі організації і не
завжди зацікавлені в потоку знань саме в даному напрямку. Справа в тому, що
конкурентоспроможність будь-якої організації визначається в тому числі й тим,
наскільки унікальнми є ті ресурси, якими вона володіє. Чим більш унікальний
ресурс, тим в більшій мірі у організації залишаються можливості зберігати
свою конкурентоспроможність та монопольне становище на ринку. Якщо мова
йде про такий ресурс, як знання, що існують у вигляді неявних знань
конкретних співробітників, то не завжди організація буде зацікавлена в тому,
щоб перевести ці знання в явну форму, яка піддається тиражуванню і вільному
переносу. У цьому випадку фірма може втратити свій унікальний ресурс. Тому
деякі фірми часто зацікавлені залишати знання в неявній формі, коли його
важче передати конкурентам.
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Стратегія, що заснована на обміні знаннями між елементами зовнішньої і
внутрішньої структури (шоста стратегія) відповідає на питання: «Як
здійснюється потік знань із зовнішніх у внутрішні структури і, навпаки, з
внутрішніх у зовнішні?». Дана стратегія має справу головним чином з
перенесенням знань зі сфери взаємодії із зовнішніми контрагентами організації
у внутрішні корпоративні системи та закріпленням їх там з метою широкого
використання

співробітниками.

В

рамках

цієї

стратегії

здійснюються

систематичні опитування споживачів, формуються бази даних про споживачів
та про їх потреби. Шоста стратегія використовується в цілях підвищення якості
обслуговування споживачів.
Зовнішня структура – це не тільки клієнти, але й конкуренти, тому в
рамках шостої стратегії зустрічаються дії, що спрямовані на перенесення знань
від конкурентів в усі внутрішні структури організації. Зокрема, останнім часом
багато великих корпорацій стали вдаватися до такого прийому, як створення
альянсів з конкурентами для спільного проведення НДДКР. Справа в тому, що
конкурентні переваги часто криються в знаннях, отриманих не тільки в процесі
НДДКР, але й в інформації щодо конкурента, щодо способів організації його
бізнесу, щодо неявних знань його персоналу тощо.
В межах шостої стратегії здійснюється також збір даних щлжл продажів з
метою раціоналізації виробничого процесу, зниження втрат і оптимізації
запасів [11].
Таким чином, знання із зовнішніх структур перетікає у внутрішні, що
набуває вигляду потужної конкурентної переваги.
Стратегія, яка спирається на рух знань одночасно між усіма видами
інтелектуального капіталу (сьома стратегія). Одним із проявів того, що фірма
здійснює сьому стратегію, є постійний моніторинг інтелектуального капіталу.
Питання оцінки інтелектуального капіталу на сьогоднішній день дуже
актуальні: на сьогоднішній день оцінку інтелектуального капіталу проводять не
тільки на рівні підприємств, а й на рівні урядів (наприклад, урядом Данії).
Вперше проблема моніторингу інтелектуального капіталу постала особливо
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гостро, коли з'явилися компанії з невеликими матеріальними активами, але
високим

потенціалом

розвитку

саме

за

рахунок

високого

рівня

інтелектуального капіталу. В окремих організаціях інтелектуальний капітал
(невраховані активи) дорівнюють матеріальним (врахованим) активів або
перевищують їх.
Можна

виділити

основні

причини,

які

викликали

необхідність

моніторингу інтелектуального капіталу:
- оцінка нематеріальних активів дозволяє вимірювати так звані «рушійні
сили», які впливають на результативність компанії;
- моніторинг інтелектуального капіталу дозволяє більш точно оцінити
вартість компанії, а також розгорнуто представити систему звітності,
пропонуючи інвесторам більш повну інформацію про підприємство для аналізу
ефективності інвестиційних програм;
-

моніторинг

сприяє

підвищенню

ефективності

управління

інтелектуальним капіталом, що впливає на підвищення рейтингу компанії.
Сьогодні існує цілий ряд комерційних підприємств, які регулярно
оцінюють свій інтелектуальний капітал. У ряді випадків організації, що мають
досвід управління знаннями протягом декількох років, впроваджують у себе
інтегровані стратегії, де задіяні всі елементи інтелектуального капіталу
одночасно.
Управління знаннями в сучасних умовах стає провідним фактором
конкурентоспроможності
стратегічного

підходу

організацій,
в

управлінні

країн

і

регіонів.

організаційним

Використання

знанням

дозволяє

менеджменту фірм чіткіше ідентифікувати поточну позицію і модель власної
стратегічної поведінки в досліджуваній сфері, визначити пріоритети управління
організаційним знанням з метою підвищення ефективності використання цього
найважливішого стратегічного ресурсу.
Базові стратегії спрямовані або на обмін знаннями в рамках одного виду
інтелектуального капіталу з метою його збільшення, або ж на ефективне
перенесення знань з одного виду інтелектуального капіталу в інший.
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Організація ефективної взаємодії та обміну знаннями ні тільки між
конкретними співробітниками певної організації, але і між структурними
підрозділами цієї організації та суб'єктами й об'єктами зовнішнього середовища
відповідає

тенденціям

розвитку

інформаційного

суспільства

та

надає

можливість компанії бути конкурентоздатним, успішним підприємством.
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