
льниками цієї концепції є відомі американські економісти П.Самуельсон, В.
Нордгауз [6].

Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в
процесі суспільного відтворення. Виходячи з комплексного розуміння сутності
заробітної плати, з’ясуємо значення притаманних їй функцій. Виняткова важли-
ва роль заробітної плати в механізмі функціонування ринкової економіки зумо-
влена тим, що вона має виконувати багато функцій. Як важлива соціально-
економічна категорія заробітна плата в ринковій економіці має виконувати такі
функції:

- відтворювальну – як джерела відтворення робочої сили і засобу за-
лучення людей до праці;

- стимулюючу – встановлення залежності рівня заробітної плати від
кількості, якості і результатів праці;

- регулюючу – як засіб розподіл і перерозподілу кадрів по регіонах
країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон’юнктури;

- соціальну – забезпечення соціальної справедливості, однакової ви-
нагороди за однакову працю [1].

Організація матеріального стимулювання праці на підприємствах неза-
лежно від форм власності передбачає вибір і застосування найбільш раціональ-
них форм і систем індивідуальної та колективної оплати праці, удосконалення
існуючих методів матеріального заохочування, матеріальної відповідальності
робітників, а також застосування прогресивних способів матеріального, мораль-
ного стимулювання трудових колективів. Важливе значення в організації заро-
бітної плати має впровадження її різноманітних форм і систем. Залежно від то-
го, що є основою визначення розміру заробітку обсяг виконаної роботи чи відп-
рацьований час, виділяють дві основні форми заробітної плати: відрядну й пого-
динну [2].

Відрядна заробітна плата нараховується у визначеному розмірі за кожну
одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, вираженої в натуральних
одиницях виміру. При застосуванні відрядної форми оплати праці розмір заробі-
тної плати залежить від кількості та якості виконаної роботи чи виробленої про-
дукції.

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств
усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати
та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, пра-
цівників підприємств, регулювання фондів оплати праці працівників підпри-

ємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України, а також шляхом оподаткування доходів працівників [6].
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Розглянуті питання про зміст та основні напрями політики управління необорот-
ними активами, а саме: забезпечення їх оновлення, підвищення ефективності вико-
ристання, визначення розміру потреби в прирості необоротних активів, а також
формування оптимальної структури джерел фінансування.

Рассмотрены вопросы, касающиеся содержания и основных направлений политики
управления необоротними активами, а именно: обеспечение их обновления, увеличе-
ние эффективности использования, определение размера потребности в приросте
необоротных активов, а также формирование оптимальной структуры источников
финансирования.

The questions about the content and main directions of policy management non-current
assets, namely: to ensure their updates, increasing efficiency, determination of needs in the
growth of fixed assets, and also forming of optimum structure of sources of financing.

Політика управління необоротними активами – це частка загальної
фінансової стратегії кожного підприємства, що полягає в забезпеченні їх
своєчасного відновлення і високої ефективності використання.

Вона передбачає :
1. Забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів в процесі

їх використання.
2. Визначення розміру потреби в прирості необоротних активів.
3. Визначення форм задоволення потреби в прирості необоротних активів.
4. Забезпечення підвищення ефективності використання необоротних

активів.
5. Формування оптимальної структури джерел фінансування неборотних

активів.
Оновлення необоротних активів підприємства здійснюється на простій і

розширеній основі.
Просте відтворення необоротних активів може здійснюватися в межах

амортизаційного фонду в наступних формах: поточного ремонту; капітального



ремонту; придбання нових видів необоротних активів з метою заміни цілком
зношених у межах сум накопиченої амортизації.

Розширене відтворення необоротних активів здійснюється не тільки за
рахунок сум накопиченої амортизації, але і за рахунок інших фінансових дже-
рел.

Результати оновлення необоротних активів підприємства характеризу-
ються такими показниками:

 коефіцієнт надходження необоротних активів;
 коефіцієнт вибуття необоротних активів;
 коефіцієнт оновлення необоротних активів;
 швидкість оновлення необоротних активів.
Потреба в прирості необоротних активів може бути задоволена двома

шляхами:
а) шляхом придбання нових видів необоротних активів;
б) шляхом їх оренди на визначений період.
Заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання необоро-

тних активів можна розглядати як заходи щодо зниження потреби в позиковому
капіталі і підвищенні темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш
раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Підходи до формування оптимальної структури джерел фінансування вла-
сних необоротних активів зводяться до двох варіантів. Перший – весь обсяг не-
оборотних активів фінансується винятково за рахунок власного капіталу. Другий
– на змішаному фінансуванні необоротних активів за рахунок власного і
довгострокового позикового капіталу.
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затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р. 2. Положення
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ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В докладе раскрыта сущность факторов стоимости в системе оценки эффективно-
сти деятельности предприятия, основные показатели, составляющие их и ключевые
моменты, на которые необходимо обратить внимание при внедрении системы.

В доповіді розкрито сутність чинників вартості в системі оцінки ефективності дія-
льності підприємства, основні показники, що складають їх і ключові моменти, на які
необхідно звернути увагу при впровадженні системи.

Cost factors that are part of evaluation of enterprise activity effectiveness are examined in
report. The main indicators that make them and key points that need to be taken into account
when implementing the system are considered.

Современная ступень эволюции хозяйства, характеризующегося дина-
мизмом и глобализацией, требует новых подходов к оценке эффективности
бизнеса, которые в отличие от традиционной системы позволили бы принимать
во внимание влияние внешних факторов и определять результат деятельности
фирмы в долгосрочном периоде.

Проблемам оценки эффективности деятельности предприятия уделяла
внимание как зарубежная (К.Маркс, Т.Коупленд, Т.Коллер, Д.Мурри,
М.В.Мейер, Р.Каплан, Д.Нортон, М.К.Скотт), так и отечественная
(О.С.Виханский, В.Г.Белолипецкий, А.Д.Шеремет) наука. Результаты исследо-
ваний ученых показали, что наиболее эффективной является система оценки
эффективности деятельности на основе стоимостного анализа. Эффективность
деятельности с позиций стоимостного анализа заключается в увеличении стои-
мости компании. Эффективность оценивается по ключевым показателям дея-
тельности, выделенных на основе факторов стоимости.

Большинство подразделений организации не могут использовать пока-
затель стоимости напрямую. Следовательно, система оценки эффективности
компании должна состоять из ключевых показателей деятельности каждого
подразделения (KPI). Выделение этих показателей происходит на основании
выявленных факторов стоимости компании.

Факторы стоимости компании представляют собой функции, в резуль-
тате осуществления которых происходят изменения основных параметров
стоимости: риска, доходности и ликвидности. Они составляют основу форми-
рования признаков эффективности деятельности компании.

Формулирование стоимости компании как функции от риска, доходно-
сти и ликвидности вытекает из представления самой компании с точки зрения
предпринимателя как актива. Улучшение перечисленных характеристик ведет
к увеличению цены актива, и, следовательно, к росту капитала его собственни-
ка. Многие украинские компании имеют потенциал роста, связанный не с уве-
личением доходности деятельности, а со снижением производственных и фи-
нансовых рисков, повышением уровня ликвидности активов.

Выделенные факторы стоимости не являются постоянно заданными, их
необходимо периодически пересматривать. Стратегические цели, которые их
характеризуют необходимо рассматривать во взаимосвязи друг с другом и ис-
следовать зависимости для выделения наиболее точно отвечающих и не проти-
воречащих друг другу показателей для подразделений компании.


