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МЕТОДИЧВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЕМАТЕРІАЛЬПИМІJ

та посmриватизаційноrо їх розвитку, розробка стратепї внкорнстання

капіталу в nроцесі створення nрограм інноваційного розвн-п.у

АКТИВАМИ ПА ПІДПРИЄМСТВАХ

•є:мсrва гірничо-металургійного комnлексу (ГМК) .

ГІРВИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

.-uн•~,'UІ.c:-tu вивчеІUUІ нематеріа..'Тhних активів як ол.ного з вихідних складо

аюпІІва.Іщ .модед ·
Іtlif).
.
. ОСІІООU упраміния нематеріальними
r . .теоретичні
. Розроблені

номtчно оцтки 1 стратегІЯ використання нематерІальних ахтивів.

Кл~ові СJJОІІа:. atcruви, иематері~ьні акти.ви, інтелекrуальниІі k!U!італ, вартість
пемаrерІальних активІВ, методи управЛІння.

розробки стратеrїі. Приведемо меrодкку ідентифіІ\."tщїі поточного заnа.су
81lLІІJ>ktnJІ і нематеріал.ьиих актпвів nідприємства ГМК і дамо деяЮ реJ-"Омен
визііачсиwrм потреби в цих акntвах. Розглянемо й інші В8.ЖJ\и.ві асnекти,
II'U'JJUJ~tю враховуваІ'И при розробці карти стратегічного розвитку підnриєм-

І. ВстуtІ . Нематеріаль ні активи nривертають значну увагу менеджерів
rriдtrp«ємcrв у зв'изку 3 тм, що ооuи с важлwвкм Jl){\."Cf1CJIOM С'І'іпкю: 1\\"Н!К)'!JеІІТ·

них переваг. Якщо знайти сnосіб визначення цінно(.-ті нематеріаJІМІИХ активів, то

Результати. В nроцесі уnраnління під11рисмством rірничо-металурrій

комnлексу, менеджмен't)' необхідні матеріальні активи- І'роші, люди,

менеджери зможуrь JІСІ'І<О і ючно оцінити конкурентну позицію піднrнн·\1ства n

устаткунання і технології. Однакдля ефективно! 'О розвитку бізнес

впровадження С'І pm сnї't<ор

в умоnах впсокої КОНІ\'УJ)енції, матеріальних аю·пвів може виявитися не-

умовах реструктуризації і реприватизації r'dJI)'Зi

[11,

поративного менеджменту тощо.

Підходи до оціню-І вартості нематеріальних активів, яхі викорІІСГОD)'І<'ІlІ>СЯ

на nрактиці, орієнтовані

ua

міжнародні стандарm оціІUСИ майна

MSO,

розроб

леІші міжuарод~n~м комітетом зі стандаргів оцішш майна (ПAVSC') і введені в
дію в

1994

році

лідnрисмства за рахунок йоrо иематеріал.ьних активів, які nрсщстав·

(2, с. 144].

В зарубіжній nрактиці оціику нематеріальним активам пов'язують з внзІІЗ·

чеНWІм ціпності таких нематеріальних активів, як .'\ЮдСЬЮіЙ, інфор\нщіііІІІІІі і
організаційний калітал на основі аналізу ТОП-характеристик підприсмств (ІФ~·

самостійно або залучеЕrИМ11 для створеRНя нової вартості

(4].

інтепекrуального каліталу віднесені відносІПІк з nостачальниками і nар
знання по виникаючим рИНtm.\1, імідж і реnуrація в ур.ІШОВИХ. структурах

паній) [3).

Відносна важливість JСЗТеrорій акт11вів за останнє десятиліття в значніn мірі

з:о.fіюшася. Тепер матеріальні активи не є основними е1<0номічними Іlо"-азнн~ '
11

111

за доnомогою яких орrаuізація nрагне одержати nереваги і утримати споЖJоІВ.'Ічі&.
Зам.ість нпх на ведучі позиції виходnь аrсrиви, nо&'изані зі сприйаІИТТЯМ (prnyro·
ція в споживачів, каналів і конкурентів), і активн, nов'язані зі знаннями (рОЗ)tr.tіІІ·
ня як і чому споживачі реагу10ть на різні проnозиції конхурен·rіn), ate стІІЄ більІІІ
важливим

~.щ~;ькиJ>1 і М81ШіRНим інrелеІ<ТОМ, а також інтелектуальними продуктами,

"') нО рІіtІJ<У·
.
· пщnриємства
(ко~панІІ
ф актором 1• вш•ивас на І<ОнкуренцІю

О Хоропьсь~І В.Л., Ромаuчеико ІІ.В., ДЬ.вое ІЛ.,

2004

ІDЖнв:ачів. ОДІІаз фундаментальних задач, nов'язаних зі стратеrі.ямн, з ЯККМJІ

ua

етаnах влроваджсtІWJ 1<0рnоратнвного

- це ідентифікаuія, розробка і

підтримка в необхідnому стані активів

кожне nідnриємство ГМК

МЩІОРМУВ8.І:ІІІЯ в Тоn-характеристики) nідприємств гірничо-металургійного
(ГМК) України.

Тоn -характеристик нематеріЗJІьн.их аю'Ивів будемо відносити сукушіЇСТЬ
оснащення, організаційн ої с-груктури і nрофесійної майстерності, що

необхідні nеретвореюІ.Я і узгоджеаня в системі управління, а також

Ековомі~еа:

4:::о
·
процеСІ!, які сприяють розвнтку іннованійннх проектів в період змін зов HІJJJньoro
середовища.

Прнклмом діІ! підпрнсмств металургійного ко~щлексу .в та~енх умовах м

та

j уnравліttня процеса.\fИ їх використання з мстою капітапізації лjдприєм

.......,.,"''"""1, що зустрічwоться при авалізі акт.ивів і операнійних процесів,
через те, що будь-який nроцес виробництва nродукції завжди може

о-

оm~е>ВІJmям в процеси більш висо~rоrо рівня або взагалі буде розглядатися

роз.

макросередовища. Але можна цей процес розбити на окремі складові .
упраwrіния відrюсинами зі спожива•Іами можна розділити на наС1)'nні

верснфІІ\'1U\ІІ може забезnечити веJJикі вигоди тнм nідпріИємствам • які нав",ищ,сь

ідентифікація потенційних та нових споживачів; вивчення варіаJІТів
'--~'"'" продуКІJ.Їі; розробка і ремізація nрограм обслугоR)'вання; nідви

ти, навчати (перенавчати) персонал. Лише досвідчений персонаJІ буде займатис.е

• .а,u"''Іл• і лояльності сnоживачів.
оnераційні nроцеси самі 11очинають вDJІивати иа сукупність окре..'-fих

жуrь служити днверснфі~rовані nідnриємства типу ВАТ " Суха Бал""'"
"а ,

яке заІj.

масться не л.нше виробництвом аrлоруди, а.1е стає онлайновою струкrурою

.б

.

.

др1 ни~ п~ажш товарш (пиво, продуктн харчування.). Досягнення cтpa-rena· Ан·

здобувати, створювати і r1ідтримувати нематеріальні активи: nр01·рамні npoд.Yk·
маркеnт гом, роз~оділом, nродажем товарів і обслуговуванням зростаючого асор.
тименту uродукuн.

Розnочнемо вивчення цих важливих для менеджерів підnри<.мств ГМК 11 и.

Так, nроцес розробки нової продукuії, як nравило, nриводить до одер

нових знань про сnоживчі заnити, зміни ринку і нові технолоrічпі розроб-

тань з ролj і важливості активів.

До матеріальних активів відносяться кошти nідприємства n устаткування,
будинки і сnівробітники; до нематсріа.!1ьннх -знання і набір навичок і умівь
окремюс сnівробітників організації і їхніх груп; відносипи з зовнішніми стр)ТІ)··
РЗ.\fІІ

-

nривее1н ще один подібниІ! r1риклад- нроцсс управління ланцюгом
.яхиf.І може nривести до створення більш різно~1ЗJ1ітних відносин з

вчвІЛЬІІUІІСВМІИ і виробниками, до збільшення обсягів готової nродукції, ство-

сnоживачамн продукції, каналами і сприйJUГrТя ор11Ш ізації і їі прозукuіі

металургійними nідІІрис.\fствами.

Активи мають цінвіс1ь, якщо їх MO"J!(JІ& вюrорисговуватн для того чи іншоrо

стратеrічмого призвачення, наприклад, безсумнівно, один з найважливіших ак
тивів ВАТ "КриворіЖСТЗJІь" * це його бренд.

Баrато підлрисмств металургійного комллехсу УкраїRИ з мстою вивченІІІ
вnливу іurелеІС1)'ЗJІЬного КЩІіталу не можуrь провесm чіткого розходжеННJІ між
акти~~&Іlt і нематеріальними активами, і тому не враховують усіх наявних у себе
активів, не nовною мірою розробляють і використовують потсиціал своїх сnівро·

бітників. На практнuі активізаціао матеріальних і нематеріалЬІrих актквів займа·
ються менеджери.

Для всіх робіт, процедур чи інших видів діяльності важливу роль відіграють
ахтнви. МенедЖери І1оєдІІ)'ІОТЬ капітал, співробітників, Шдприємства й усrат'-~
ваиня, знавня, сrrрийняпя зовнішніх струІІ.'ТУР і відносини з ними в едине uілс.
що дозволяє створювати і нарощувати операцінні процеси - розробку 110вої про

дукції, керування ланщогом nостачань, керуваІіНJІ відносинами зі споживачамІІ.
наймання, )'ТрІfМашtя і моntвацію персоналу, придбання технологій, їхнr роз'Іі·
1000

JІ'СРІВJІЬJІіИJ~, так і всматеріалr.н их активів.

ПоказнкКО!\4.ІІаскільки добре орrанізація злійсюоє ті чи інш і оuераціАиі rtpoїi Топ*характеристики

[3).

уnравліпня nроцесом ви~rористашrя активів вве.демо категорії і nроведе
:kІlас•ІФІ.КЗJ:цк>.Різні автори, консалтнНІ'Ові фірми й організації вводять катекласи фікують активи різними сnособами. Один з nідходів ідентифікувшшя
поляrає в розподілу на категорії, класи і тили (табл. 1).
сnисок включає ш..-тиви фінансового, тодського і фізичного характеру,

можуть бути використані А інші катеrорu активів, налриJUІад ві.дноси1101:тrч.аІІЬИИJОіІМІf. дистриб'юторами, замовниками й урядовими струІСІ)'ра*

зuанпя про сnоживачів, ринки і технології.

класів активів, що входя"Іь у кожну категорію, жадає від мен<Щ·

і іІfШИх співробітників одночасно ~rонкретного і творчого nідходу. На
виділяючи КJІаси в такій катсгорїі активів, як знання, менеджери МО*

1001
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жуть вшrорнстовувати знання про різні зовніпші чи внуrрішні СТРУК'І)рн з~:
~а~в.nеннх сторін

-

nоказус, шо без створемка активів, нсобхідJІих дпя nJЮведепtІЯ ont>
nроцесів неможливо удосконалювати орrанjзаційні Тоn-харахтсристн·

споживачах, каналах, постачальннках, конкурентах, УРядо.

вих струкrурах і грунах rромадсь""ОС1і Вони можуть також розr~щаан1 зн!UJ
11-

іІlnІРИЄ:мства ГМК. яке не зможе функціонувати сфекnmно в умовах високої

них ціюtостеі:і, технолоr·Нt, зшФнодавства.

Приведені нижче концеnші показують важливість активів як вихід
..,,_,,о .. х, що необхідні для форм)'1rюванн.я і реал ізації страте1·ії.

npo тpeffJUІ і зразки окремих зовІІішttіх сфер: демографії, відnочиюсу. соuіа.'!І.
Звернемо

ynary па важливість анмізу ахтивів на рівні тинів, тому що це

дозво!U!є менеджерам одержати основні вихідні складові, які необхідні ді!а

Ssc~tJІCМIOyвary на роль нематеріальних активів в умовах персщ nриватизацій
nриватизаційних nеріодів корnоративного розвитку n.ідлрисмств rмк.

nриJtнятrя рішень. Якщо t'ОворитІJ про конкурентів, як про окремнА kлас

їсть підприємсто ГМК вимаrас вкладеюнІ двох видів каnіталу (активів):
om.ur>гn (ОСНОВІІОГО і оборопюrо), і нематеріальноrо (ораво rtрОМИСЛОВОЇ

ЗІІВ1іь, мепсджсрам, можливо, буде потрібно розробити окремі типи uьoro
класу: знання стратегій, заС1'0совуваних конкурент~пІ на ринку: знання

родовІJщ залізистих кварцитів). В цьому виnадку загальний nрибуrок

npo

їхні до11ущеиня; про ви користовуваf!У т·ехнолоrіІО і про nотенційні nаріщ ти
1

стратегій. Кожен такий ти п знань може внести свій внесок у те чи інше nрнІі

можна nоділити на nрибуток, що є нормативвою віддачею BJ(JJaдeнoro (нор

) матеріального каnіталу (П..) і nрибуrок лонаднормативнн і:t, який можна

вяте рішенн я .

одержаним за.ацяки ви~rористатuо нематеріа.JІЬІJОГО активу (П,..):
Таблиuя І . КВ'rеrорії, КІНІСИ і -nun1 аJmІвів

Катеrоріі

Класи

Типи

Зобов'.:Jа)ІВJІ
Фішшсова

Ка.цроsа

Tиrm зобов'•заm.:

.•

Калітал
ЛіквіD.ІІ іСТІ.

П(D.прнсмство

uіцносини

зовнішн іми струІСТ)'рами.
Неформ ІІЛЬКj

в(D.косини

зовнішніми

СпрІ!ЙJі.Я'ТП

СпрніІнІІТІ'JІ

П,...

•

Системи
Структура
КуJІЬ'І)'р3
Процеси ухвалення рішенкJІ

про "Т1ПІІІ купіве.~ьноrо nоводжснИJ

В (D.косннк з КІІН&.'UІ.\411

.

• внуrріwнс портисрсrво
ин

Cnpиliшnn сложивачів:

• nроду~<ціі компанії
• І"ОТОвності ІСОМПанії ВІдПОВі.:Jт.11
J:ОІUСVDеПТЇВ

Тиnи систем:

• інформоцідна
• по ЗЗІ(уnЇВJІях
• KOI!'lp()JU,кa

- nрибуrок, одержаний від використання нематеріального активу в

підnрисмство ГМК має nраво па використшшя розробки родов.ища, як

розn оді.'!)':

3

(З)

-nеріод використання нематеріальноrо акrиву, років.

• ІфИТеІ)U UO«YІJO!(
з

(2)

-ставка дисконту, яжа дорі внює нормативній ефективності каnіталоnкла-

З118mfJI про сnоживачів:

• про їхнє розміщеннJІ

зовнішніх

струЮ)'р

ОрганізаціАні

І

• nродуЕЦЇJІ, ЩО ВипусІСІІЄТЬСJІ

Про nроцесн/снсте)(ах
Про .uщцаІnі>1ЯХ

(відносини)

НА=!п ...,(І+Ен)- 1 ,

• технологічwі nроцеси

Готова т:юдVКU.іІ:
Про зовнішні структури

... ~ л,аr- л •.

Тепсріщня вартість nрибутку о ід ви користання нематеріальноrо активу, яка є
еmномічною оцінкою (НА), визначаєrься за формулою:

Тиnи nіцnрІІ~ства;

ЛостачаннJІ

Формальні

середньостроко в~

ЧксеJІЬJІЇС'n. nер<:овалу.

Зanacu

Політкчні

ІСОроткостроков~

• на фущщіональвому рІвні
• рІ3нови.цу навичок і. умІНь

УстатqаанJІJІ

Знання

п

по джерелах

ДОВГОСЛ'РОІСОВЇ

Пер<:оиаn
Наnнчt:.и іІ уЮннJІ

Фізична

(1)

-

активу на стратегічному періоді НЮ років, а річний чнсткІі дохід

то формулу каnіта.J1ізації залmпемо:

і!

-

tiJ )ІІ

(4)
".,..,n.,, ио прибуrок п. ІІа вкладеuиА основн ий і оборотний каnітал виз
виходячи із того, що використання капіталу у сфері розробкІJ родовищ
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і переробки руди в коицеtгrрат (обкотиші) nовИЮІо забезпечити чистий дoxL:t не
меnшнй, ніж від апьтсрнаrивної мож.:шоо сті його використання, однШ«>ІЮї за

П.=К хЕ .. ,

(5)

- нормативна величина залученого основного і оборотного tеаліта.l}

(нормативна калітn.лосмність ВИІІ."ОристанІІЯ розробки родовища) .
Е.

ІfОрмсrrив економічної ефективності каnітал.ов1СЛаде11ь в однІUrоВ)' за

-

однаrооих за рівнем ризику:

Е. = р+

рівнем ризику:

де К

Ставка каліталізації nовинна вілповідати віддачі оід каліталу у сферах діяль

рівнем ризику сферу діяльності.

(8)

n-i
р = 100+ ї
де

n-

R(6)

Під час визначення економічlіОЇ опінки виробн:ицтва rоицентрту (обКQТИІІІів),

[7,

с.

276]:
(9)

номінальна річна процентна ставка,%

і - річне зростання цін.

Таким чином одержимо:

НА= П "r - Е,. . К =П,.г - К.
Ек
Є"

R,

дер- реальна безлтна ставка, я-ка визначасться за формулою

%

nлата за ризик, пов'язаниіt з уnравлінням інвесrнціями, інфляційними

куваннями, станом економіки галузі.

В формулі (7) ПІфQІІ, ПдФnрао' Пт, П; оціпюються кількісно, а nараметри П;.• П"",
оцінюютr.ся ексnертним шляхом

(8] на осuові ідентифікації категорій, класів

тобто розробки родовиu:t криворізьrого басейну необхідно врахувати нотеІщіІі·

ів активів (див. таб. 1).

н~й nрибуюк від викорисrаиия crpareriї технологічної дизерсифікацїі [5] 1а всіх

Розглянемо вnлив людсьrоrо каnіталу (ЛК), іnформаційноrо каліталу (ІК),

досrуnнпх ресурсів nідnриємства ГМК. Тоді прибуток від видобутку залізної руди

каnіталу (ОК) на розвиток корnоративної С1'Ратсrії підnриємства.
Людський калітал (ЛК) визначається наявністю у слівробітників навиків,

та їі переробки в ме-галургій ну сировину оціgимо:

Пщ

=nnp<>д+ ПдФnро.о.+ п т + П, + п іх + ПJtk +ПОКІ

де Пцро.о

-

(7)

nрибуток від реалізації nродукціІ, грн;

вмінь, які ідснтнфікують сnеціаліста с nозиці'і участі 1\ОІ'О в інноваційному
811вит~n~ nідприємства ГМК. Першим кроком nри оцінці готовності ЛК є ідекти

стратегічн-их rpyrr - носад, займаючи які слівробітпики будуть мати

пд~ - прибуток від реалізації диверсифіrованної продукції, грн;

· навІІчкп і вміння для підвищсШlЯ ефектионості технологічних nроцесів,

Пт- nрибуток від ноу-хау технологічних проектів, грн;

П, - nрибуток від володінІUІ інформацією про eroлori<unm стан та потенuіа.1

виутрішніх процесів оnераційного та бізнес--nроцесів уnраміRЯЯ

• НастуІІRИЙ

мінерал.ьно-сировинної базк nідприємсrва, грн;

п~.

-

nрибуток від виrористаJІПЯ інформаційвого калітwІ)': проrрамІІИХ за·

крок nолягає у визначсині набору сnецифічних ком

які необхідні сnеціалісту дл.я викоиаш1я кожного страrегічвого виду

Різикця між рівнем вимог, необхідних для ефективного викоиаипя робіт і

собів, інформаційtrих систем, бази да.mх, бази знань, мереж nepeдa.U да.ІЮС.

.. - nрибуток від виrористання лкщського каnі1'ВЛ)': талаот, знаиня і навич·

п

({И, компетенц.ія, які мають сnівробіттпси nідприємств ГМК. грн;

рівнем здібносrек спеціалісrів вази-вається poзplfflOм, характеризуючим
ЛК до впровадЖеJПІя івноваційя.их nроектів.

П.,. - nрибуток від викорисrання організаційвого каnіталу: орnurїзаuіАІІВ

інформаційний каnітал є мірою того наскільки добре стратегічний порт

купьrура nідnрисмств, лідерство, узrодженісrь дій сnівробітників із страrеl;ФІІІ·

інформаційних технологій, здатність АСУ - АСУТП - АРМ реагувати па
зовнішніх і виутріUІВіх збудників і відловідатlІ сучасним вимогам адап-

ми цілями розвитку nідnриЄМСІ'В, вміння поділитися знаннями грн.

Вели•umа залучсrюго матсріал:ьноrо (основного і оборотноrо) юшітзлУ К)
формулі (6) nовинна відnовідати нормативній. капіталомісrкості розробк•І родо

.sища в умовах nогіршення яrості сирої руди L6) і виnуску nродуІЩі'і, що відІ1° '
81

дає заnитам Меt1UtургН\них комбіюnів.
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rо управлію·ІЯ скsІадtщми nроцесами виробtшцтва задаиої ЯJ<oC'ri nро

наявиості nро1"Рамиоrо забезnечення, використання

Jnternet створює ті

внутрішні процеси, що визначають конкурентосnроможність nідnри
ГМК.
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Економ іка: аробnе•• теорії

ra практ•••

Ековоміка:пробn•••
Ці нність вемапріал:мuп аІС1"КІІів д,'ІJІ акціоuерін

ІнформаІ\інний калітал в сnою чергу вкmочає технічнj засобн (цен1'\>аJJьни

сервер і мережі передачі даних}, а також спеціальІІі знання персоналу, що nов'я~
_еrратеrім росту rа родах

зані з розвитком підnриємства і управління бізнес--nроцесами, вnровал.жещ, ..

"Yll·

равлінських технологій, управліяНJІ в nеріоди обмежень сировини, енерrстичJі}{)(

ресурсів. До них відносяться знwшя системи економічної та енергетичної безnе.

Аналіз струкrурІІ

ЕфеІmІ:аність

Підвишеюrя

Розширсю<я

витрат

внкоркстанІІЯ

цінносrі дru1
сао-АСІUІа.Uв

оортсj>с;tю

акmвіе

ки, розробки родовищ в умовах значних rnибип тощо.

8

замомень і
одержавн.о:

прибуn')' на

Організаційний каnітал (ОК) є найбільш важким для його виміру. ІЗ умовах

масwтабах

впровздженНJІ корnоративного уnравліmІЯ на підnриємствах ГМК останній зале

Ціннісна проnозиція д.1Я сnоживачів

жить від корпораrиввої І.<УJlЬтури, процесів прийняття рішень, лідерство в галузі,

компетенцій, пов'язаних з організацією роботи nідnриємства на сnоживача,

Ціна

Якість

Дооусt1І·

м:ість

Вибір

Функціо

Обслуго-

Ларmер-

нал:ьЮсть

11)'8аRІІЯ

ство

змі цненНJІм командної роботи та влровзджеnвям сучасних комуиікацій обміну
Взаємодія

ЗНІі/ШЯ:МИ ТОЩО.

Після оцінити немаrеріальн:и.х акгивів з позиції ринкової вартості nідnриєм

Державне

Улравлінш
операціями

УправліІШR

ІнноваціІ

ства ГМК розробляють "Карту стратегії розвитку підприємства". Вона розробле

відносинаМи зі

ВпроІЩДжеяна

регулювання і

на па основі використання методики наведеної в

ЛоІ;стиІ<а
продукціІ

сrюживачами

іиноваціІ!НІІХ

управліJІНJІ

ЛіІ.ІВИЩСННJІ
акосrі продухціr

технологій

соціальною

збагачених руд

сферою.

[9, с. 88]. На рис.1

представлена

карта страrегії розвитку nідприємств гірничо-збагачувальної галузі, яка дає змо

Підаищеrmя

гу оцінити ті немаrеріальні активи, які впливають надіяльність nідnриємства, підви·

яхості жmт.11 і
мінім ізаціf

щуючи ефективність внутрішніх nроцесів найбільш важт1вих при створенні

забруднепь

теркrоріІта

цінnосrі длІІ споживачів nродукt\Їі і акціонерів. Побудова карти страrегії пОЧШіається

НВВЬ."ОЛИWНЬОГО

з аналізу довrострокових фінансових цілей, яхадозвомє сформулюmrги іююваційкі
проnозиції, що забезnечують зростшшя випуску nродукції і виручки від лродщ
концентрm:у і обкотишів. В подальшому ІЩZІ,ЇJІЯІОТLСЯ найбільш важливі для ство

Стратегічний

реlІНЯ ітюваційвої nропозиції nроцеси, а потім визначається тодський, інформа

інформацій.Іtих

ційnий і організаційний l<ЗІUтал, що nотрібний для виконання цих проектів. атжс,

технологій

порrфель
змів

ЮІр1'З страгеn-і розвитку nідnриємства тісно пов'язана з упра:влішJям нематеріаf!Ь"

ними акrивами, які в свою чергу визначають юuоч:ові фактори успіху (КФУ) пі,ІlnРІІ·

ємства. Сrупінь вnливу паявnих активів на ефективність КФУ дає змогу оціюІтІІ
нематеріальні акгиви з nозиції риuховоі' вартості nідприємства.

.

На страrегічному nеріоді до 2011 року, в зв' язку з реструктуризацією галУ3'
ступінь вшхму нематеріальних активів буде збільшуnаrись за рахунок вщJОва.'І"

ження інноваційних nроектів [6], то ЩО параметри ПДФnро.>' п., п], п.,., n.. 1'а:
буду1'ь збільшуватися від но~інальних по галузі, а отже буде збільшува'l'ІіСЬ р
кова вартість nідnриємства ГМК.
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І

Людськи!! каnітал

Інформаційпий ІаШітал

Організаuійний калітал

НаВИЧІ(Н

Системи

Організаційна культура

Умuшя
ЗнаННJІ

Бззи даних

Лідерство

Мережі

Відоовідиісrь стратсrіІ
Командна робота

Рис. І . Карта стрІПегії розвить.-у підприємства

Вас:вов~а~. В статті розmянуrі системні методичні основи управлЇННJІ нема
активами на nідnриємствах гірничо-металургійного ком.плексу. Немате
DkТИ.ви визначені як сукупнjсть категорій, класів і типів аю'Ивів пов'язаних з

1007

ЕJсовомікаz про6пема теорії та прапмка
ТОЛ-характерІІсnооt\fИ підnриємства. і дади З}Іоrу розробити баrатофзюпnн,
_, . • , 10.

К.е.н. Осюпчеоко Л.М.

дe.rn. ЗЗІWІЬноru nриб)'ТК) nідnрнС\fства від факrорів, шо іденrnфіІ<)lОТЬ поrщзноrt-~а

Ки 8ський паціональний е~<:она:wічний уиіверситет

ТНВJй nрибуткн, одержані за JXIX>liOІ< врах)'ВаННJІ не.,tаrеріа.1Ьного акrкв).

Побудована карта стратегії розвнтку підприємства, яка дозоомс оцінити не

матеріальні актион шляхом визначення людського, інформаційного і орrаніj<tцін

1

Криворізький еконамічний інститут КНЕУ
_"".,..,....,.......~-.х. АУДИТ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АУДИТУ В

УКРАіІП

ного капіталу і розробити стратегію інноваційного розвитку nідnрщ:мства.

Визначено OCJІOtiOfi<J.10ЖНi wнцепцzТвнутрішнього~ складові елементи струк·
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nідrrриємства. спрямовані на поnереджеrшя, виявлення і виnравлення

ІlОМИJТОК та відхилень від норм, які можуть з'явитись у фі•tансоnих звітах.
цьому основоnоложні концепції аудиту передбачають, що саме адміrйстра

а не аудитор повинна встановити належR)' систему КІ)ІІТролю і забсзІtечити їі
ІІІЯ. Це відnовідає загальному концетуальному ІТідходу, згідно з яким

РJС~щі:~. а не аудитор несе відnовіда.LЬність за nідготовку фінансової звітносrі
до nрийнятих бухталrерських nршщиnів. У зв'ЯЗІІ.'У з цнм адміністра·
рд!Ір\1ІЄМС11ІЗ nовинна розробити таку систему внутрішнього контролю, яка б
забезnечити достатню уnевненість у тому, що фінансова звітність nред·

об'єктивно.
системи внутрішнього контрото має неоні обмеженНJІ. Так, адм
ч.асrо не xoqe вдаватись до ідеальної системи, оскільки їі вартість може

їі користь . .Ію."Оли дешевше замовити обширrmй аудит, ніж стоорю
внутрішнього контролю, яка дорого кourryє.

Поставовn заІЩаНШL Основною мстою дослідження є виnчення особ
організації внутрішнього контролю иа підлрисмстві . Для досягнення
мети слід виконати ряд постШJЛених завдань:

нормативних документів, яЮ рстаментують організацію зовніш
DІ)утрішньоrо аудиту;
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