Тезисы выступления посвящены вопросам решения конфликтов профессиональных
интересов в аудиторской фирме с помощью использования методов социометрии.
Дано понятие конфликта, предложено использование неформальных групп как зародыш механизма формирования бесконфликтного коллектива
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На виконання статті 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від
22 квітня 1993 року № 3125-XII, а також відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту, Аудиторська палата України затвердила Положення з національної
практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими
фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг».
Згідно з Положенням [3] політика та процедури контролю якості встановлюються аудиторською фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість – це головне при наданні аудиторських послуг. Саме керівник аудиторської фірми зобов’язаний створити відповідне середовище контролю якості, яке в першу чергу включає в себе розробку ефективної
кадрової політики на фірмі.
Серед основних чинників кадрової політки не останнє місце займає внутрішня система комунікацій між персоналом. І ось тут, на нашу думку, вирішити
питання ефективної праці в колективі аудиторської фірми керівництво може у
трьох аспектах: по-перше, дослідивши реалізацію орієнтованої на кінцеві результати трудової діяльності працівників, що досягається за допомогою чітко
діючого регламенту – організаційної системи, що базується насамперед на об'єктивних оцінних технологіях і правильному формуванні корпоративного «духу»
доцільної діяльності фірми; по-друге, здійснивши мотивовану на результати
трудову діяльність працівників; по-третє, створивши систему безконфліктного
керування колективом фірми.
Під конфліктом інтересів слід розуміти різні підходи або інтерпретації
однієї ситуації різними членами групи з надання впевненості або відповідальними за надання послуг.
Оскільки нас цікавить аспект безконфліктного керування в аудиторській
фірмі, пропонуємо керівництву своєчасно виявляти психологічні особливості
колективу за допомогою методу соціометрії [1]. Соціометрія вивчає шар міжособистісних відносин, що пронизаний емоційно-суб'єктивними перевагами, тобто симпатіями й антипатіями, в основі яких лежить сумісність людей, змушених
взаємодіяти в силу обставин.
По соціограмі необхідно визначити чотири типи позицій у неформальній
групі: перший статус – «зірки», яких іноді називають «лідерами». Це члени гру-

пи, що одержали найбільшу кількість виборів по ряду критеріїв. Другий статус
– «популярні», або кращі. Це члени групи, що одержали трохи менша кількість
виборів. Третій статус – «відкинуті», або менш популярні, четвертий – «ізгої»,
або «ізольовані». Останні одержують по одному-двох виборів або не одержують жодного. Ось тут керівнику аудиторської фірми необхідно пам’ятати, що
неформальні угруповання, об'єднані на основі соціально-позитивного взаємного тяжіння становлять зародок механізму формування безконфліктної команди
високого рівня аудиторської фірми.
Список літератури:1. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивація
та оцінка персоналу. К. – 2007. – 248с.2. Рідько О.Ю., Шпаковська Т.Л. Незалежність та
контроль якості в аудиторській діяльності. К. – 2006. – 102 с.3. Рішення Аудиторської
палати України Про затвердження Положення з національної практики контролю якості
аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗДІЙСНЕННЯ УГОД В ОБЛАСТІ ЗЛИТТЯ Й
ПОГЛИНАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У роботі аналізуються причини недостатності кількості реалізованих угод в області злиття та поглинання в період економічної кризи, розглядані основні тенденції
здійснення угод злиття та поглинання у світі.
В работе анализируются причины недостаточности количества реализованных
сделок в области слияния и поглощения в период экономического кризиса, рассмотрены основные тенденции осуществления сделок слияния и поглощение в мире.
In work the reasons of insufficiency of quantity of the realized transactions in the field of
merge and absorption in an economic crisis are analyzed, the basic tendencies of realization
of transactions of merge and absorption in the world are considered.

Сучасна економічна криза для одних компаній стала провісником банкрутства, для інших вона стала привабливим середовищем покупки інших компаній за цінами нижчими від ринкових, вона створила гарні можливості для
збільшення своєї частки ринку, у тому числі шляхом злиття й поглинання.
Сьогодні злиття й поглинання (M&A) багатьма компаніями розглядаються як основний напрямок швидкої оптимізації матеріально-виробничих
активів. Тому для багатьох компаній такі умови є важливими засобами здійснення корпоративної стратегії, одним з головних шляхів реалізації конкурентних переваг.
Незважаючи на те, що більшість інвестбанкірів очікували росту числа
угод в області M&A на самому початку кризи, можна констатувати стагнацію
цього ринку. Загальна сума угод M&A у світі склала в 2008г – 549 млрд. дол.,
що на 55 млрд. дол. менше 2007 року. Переважну частку зазначених угод ста-

новлять угоди, які були начаті ще до осені 2007 року й завершеними в 2008 році
їх можна вважати тільки технічно.
Світові інтеграційні процеси, що протікають у всіх галузях економічної
діяльності, не могли обійти стороною й Україну. Здійснення угод злиття й поглинання, що відбуваються на українському ринку, свідчать про те, що багато
українських компаній активно включаються в процес глобалізації, переймають
закордонний досвід, використовують новітні технології розвитку бізнесу.
Однак український ринок злиття і поглинання після рекордного росту
показав провальні результати. За даними аналітичної групи M&A-Intelligence
місткість ринку зменшилась майже в 6 разів. Однією з причин такого спаду може бути нестача доступних кредитних коштів на проведення угод у зв'язку з
поглибленням світової фінансової кризи.
Головною причиною вузькості ринку M&A України, як було відзначено
раніше, є недолік коштів для проведення угод. Більшість таких операцій проводиться із залученням кредитних ресурсів, недолік у яких і приводить власників
до ідеї продажу активів.
Часто умовою угоди виступає навіть не ціна, а готовність покупця гасити
борги, які має компанія. Однак на свій пік злиття й поглинання бізнесу в Україні
ще не вийшли. Серед причин цього також високі вимоги продавців при реальній
низькій ринковій вартості активу, що продається. Багато власників бізнесу відтягають продаж до останнього, продовжуючи чекати стабілізації макроекономічної ситуації. Це характерно для сфер, меншою мірою підданих кризі – харчової, роздрібної торгівлі й ін.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В докладі розкрито сутність фінансового контролінгу, його мета, завдання та функції, розглянуто основні принципи та етапи побудови системи фінансового контролінгу, обґрунтовано доцільності впровадження системи фінансового контролінгу на
підприємствах України.
В докладе раскрыта сущность финансового контроллинга, его цель, задачи и функции,
рассмотрены основные принципы и этапы построения системы финансового контроллинга, обосновано целесообразность внедрения системы финансового контроллинга на предприятиях Украины.

In work the essence of financial controlling, its purpose, problems and functions is opened,
main principles and stages of construction of system of financial controlling are considered,
is proved expediency of introduction of system of financial controlling at the enterprises of
Ukraine.

В умовах фінансової кризи перед підприємствами дуже гостро встає
проблема забезпечення ліквідності та платоспроможності, шляхом відповідного керування фінансовими та іншими ресурсами підприємства. Одним з інструментів, за рахунок якого на мою думку можна з успіхом вирішувати цю
проблему, є фінансовий контролінг.
Проведений аналіз концептуальних основ та підходів до сутності фінансового контролінгу в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [1,2], дозволив
визначити, що фінансовий контролінг – це саморегулююча система методів і
інструментів, спрямована на функціональну підтримку фінансового менеджменту шляхом концентрації контролюючих дій за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її
результатів від нормативних (планових) і вжиття оперативних заходів для нормалізації процесу управління фінансами.
Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського
процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику, збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства.
Аналіз функцій та основних завдань фінансового контролінгу дає змогу
стверджувати, що він є ефективною координуючою системою забезпечення
взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом,
фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим контролем на підприємстві.
Формування системи фінансового контролінгу на підприємстві є
складним і послідовним процесом. На основі аналізу підходів щодо
формування фінансових механізмів розроблена структура системи фінансового
контролінгу, яка включає в себе: цілі, завдання, суб'єкти і об'єкти фінансового
контролінгу; методичне та інформаційне забезпечення; управлінський
регламент контролінгу.
В результаті досліджень літератури [3] по даному питанню визначено
послідовність етапів побудови системи фінансового контролінгу, орієнтованої
на моніторинг та контроль результатів діяльності підприємства.
Побудова системи фінансового контролінгу базується на певних принципах, основними з яких є: багатофункціональність; орієнтованість на кількісні
показники; відповідність методів фінансового контролінгу специфіці методів
фінансового аналізу і фінансового планування; простота і гнучкість побудови;
економічна ефективність впровадження системи контролінгу на підприємстві.

