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 ув’язка системи мотивації персоналу с розміром дебіторсь-
кої заборгованості.

Об’єктом аналізу виступають клієнти підприємства — покуп-
ці готової продукції, товарів, робіт, послуг. Параметрами АВС-
аналізу найчастіше виступають обсяг реалізації, строки простро-
чення платежів та обсяг простроченої дебіторської заборгованос-
ті в абсолютному та відносному виразі.

Дослідження наукової літератури дозволило систематизувати
переваги і недоліки АВС-аналізу дебіторської заборгованості:

- переваги — простота використання; універсальність; мож-
ливість повної автоматизації розрахунків; оптимізація ресурсів
підприємства;

- недоліки — одномірний метод аналізу — групування відбува-
ється за одним критерієм; не розпізнає якість і природу даних (не
враховує сезонні коливання попиту на товар); залежність результатів
аналізу від мети проведення; на практиці виникає необхідність виді-
ляти не три А, В і С групи, а більше (в результаті правило «20:80» не
працює); залежність результатів аналізу від часових періодів.

Параметрами АВС-аналізу дебіторської заборгованості ми про-
понуємо використовувати показники обсягу реалізації та обсягу
простроченої дебіторської заборгованості у відносному виразі.

Використання АВС-аналізу дебіторської заборгованості дозво-
ляє оцінити ризики, розставити пріоритети при розробці кредитної
політики та диференціювати умови кредитування покупців.

Також результати АВС-аналізу дебіторської заборгованості
можна використовувати для оцінки сумнівності боргів з метою
формування резерву, з метою контролю за рівнем дебіторської
заборгованості та для ув’язки системи мотивації менеджерів з
продажу з розмірами дебіторської заборгованості.

УДК 330.341
Елена Сучкова,

к.э.н., доцент,
Черкасский институт Межрегиональной академии

 управления персоналом

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР
НАРАЩИВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
КОМПАНИЙ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Инновационное развитие отечественной промышленности яв-
ляется приоритетной государственной задачей в долгосрочной
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перспективе. Все большую долю ВВП развитых и развивающих-
ся стран занимает продукция наукоемких технологий, все выше
вовлечение науки и инноваций в промышленное производство.
Ключевыми субъектами инноваций, как показывает мировая и
отечественная практика, являются крупные промышленные ком-
пании — носители и эффективные пользователи технологичес-
ких и продуктовых инноваций. Последние эффективно развиваю-
тся и осваивают крупные инвестиции благодаря специализации
отдельных регионов и интеграции действующих на их террито-
рии предприятий в специально организованные структуры —
кластеры.

Такие организационные структуры способствуют экономичес-
кому развитию, как предприятий-участников кластеров, так и всей
региональной экономики, в которой функционирует кластер.

Современные хозяйственные кластеры в целом как структур-
ные комплексы, формирующие новое системное качество взаи-
модействия хозяйственных субъектов, традиционно характери-
зуются набором значимых признаков, некоторые из которых,
однако, не имеют либо утратили всеобщий характер, присущий
всем типам кластерных структур. Одним из них является признак
географической локализации. Этот признак, начиная с М. Порте-
ра, большинством исследователей определяется как неотъемле-
мый значимый признак кластерных структур, когда процессы
производства тесно связаны через обмен товарами (услугами,
знаниями).

Формирование инновационных кластеров в Западной Европе
последней трети ХХ ст. проходило достаточно интенсивно в до-
глобализационный период. М. Энрайт высказал гипотезу, что кон-
курентные преимущества создаются не наднациональным или на-
циональном уровне, а на региональном, и одним из первых ввел
понятие «регионального кластера», подчеркнув, что «фирмы-члены
кластера находятся в географической близости друг к другу».

Региональный кластер обладает следующими отличительны-
ми признаками: его доля на рынке соответствующей продукции
(национальном и мировом) превышает среднюю долю экономики
региона, выраженную в валовом региональном продукте (ВРП)
на этом рынке; темп роста продукции кластера превышает сред-
ний темп прироста ВРП.

Кластеры также различаются по составу входящих в него
фирм, когда ядро кластера часто представлено одной или неско-
лькими крупными компаниями. Вокруг ядра группируется мно-
жество предприятий, занятых поставками комплектующих, мате-
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риалов, оказанием услуг. Такую модель взаимодействий в рамках
кластера часто называют шотландской моделью.

Особую актуальность приобретают проблемы отбора эффек-
тивных инновационных проектов, определение их приоритета,
социальной значимости, применение информационных техноло-
гий для управления инновационными проектами крупных про-
мышленных компаний и в целом кластеров. В целом отсутствует
обобщенная модель, на основе которой может осуществляться
системная поддержка управления инновациями, инновационны-
ми проектами.

Существуют различные модели, позволяющие решать конкре-
тные задачи управления. Одной из таких задач является отбор
(скрининг) инновационных идей и проектов на ранних стадиях
их разработки, что связано с большим размером инвестиций в
инновации. Для осуществления скрининга используются извест-
ные модели: модель отбора инновационных идей «Воронка»
Стивена Уилрайта и Кима Кларка, представляющая последовате-
льность фильтрации инновационных проектов, конкурирующих
между собой за ресурсы, на основе стратегических целей компа-
нии и ее технологического и финансового потенциала; модель
принятия инновационных решений Ворота» Роберта Купера, в
которой инновационный процесс разделяется на ряд этапов, пе-
ред каждым из которых ставятся «ворота» — критерии перехода
к следующей стадии или прекращения проекта, а также их моди-
фикации, в которых модифицируются методы отбора, ставятся
дополнительные фильтры и рычаги, расширяется горизонт отбо-
ра включением в модели этапов коммерциализации и инноваций.

Не менее важной задачей процесса управления наращиванием
инновационного потенциала промышленной компании или клас-
тера в целом является ранжирование инновационных проектов с
целью выявления приоритетных направлений развития производ-
ства или управление портфелем инновационных проектов.

Оценка инновационных проектов осуществляется на основа-
нии критериев их патентоспособности, затрат на исследования и
разработку, затрат на производство, вероятности успешного вы-
полнения, возможности сбыта и ряд других измерителей эффек-
тивности, в зависимости от специфики проекта.

Инновационная деятельность связана с риском и неопреде-
ленностью. Оценка инновационных рисков имеет свою специфи-
ку, поскольку довольно часто отсутствует какая-либо статисти-
ческая информация и зачастую не с чем сравнить данный проект
и провести аналогию.
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Одним из способов управления рисками инновационных про-
ектов является их ранжирование с учетом рисковой составляю-
щей. Ранжирование проектов в свою очередь предполагает их
дальнейший отбор по выявленным показателям и наоборот, отсе-
ивание инновационных идей и проектов на основе критериев и
приоритетов. То есть скрининг, и ранжирование проектов являю-
тся взаимосвязанными процессами, и управление инновациями
на начальной стадии должно осуществляться на основе синтеза
данных моделей.
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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ
У ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал є одним з найважливіших об’єктів бухгалтер-
ського обліку та ключовою категорією, яка відображає взаємо-
зв’язок підприємства з його власниками. Основний інтерес інвес-
торів на всіх етапах життєвого циклу підприємства зосереджений
на вартості власного капіталу. Значущість інформації про зміни у
складі власного капіталу істотно зростає у міру формування в су-
часній економіці груп компаній, що характеризуються складними
взаємозв’язками, пов’язаних з їх реорганізацією.

Процес реорганізації необхідно розглядати як структурування
активів, зобов’язань, власного капіталу та складу учасників юри-
дичних осіб у процесі їх створення та (або) припинення. Важли-
вою передумовою для окреслення завдань організації бухгалтер-
ського обліку власного капіталу господарських товариств є
доцільна класифікація реорганізаційних операцій.

В економічній літературі науковці наводять різні класифіка-
ційні ознаки реорганізації, розглядаючи її лише як процес струк-
турування юридичних осіб. Так, О.О. Терещенко виділяє класи-
фікаційну ознаку за структурою реорганізації, яка дозволяє
виділити такі види реорганізації: з метою розширення розмірів
підприємства (злиття, приєднання), направлену на створення
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кількох суб’єктів підприємства (поділ, виділ), що не призводить
до зміни розмірів підприємства (перетворення). І.Я. Назарова на-
водить класифікаційні ознаки реорганізації, які на її думку, мо-
жуть суттєво впливати на методику, організацію обліку та фор-
мування показників звітності, а саме: за джерелами фінансування
форм реорганізації (оплачуються за рахунок власних коштів або
ж із зовнішніх джерел фінансування) та за ступенем добровільно-
сті реорганізації (на добровільних засадах та примусово).

Високо оцінюючи напрацювання науковців, варто зауважити,
що дослідниками не приділяється увага класифікації реорганіза-
ційних операцій, яка має вплив на облік об’єктів бухгалтерського
обліку, в тому числі власного капіталу.

Так, дослідивши нормативні документи [1–5] автором виділе-
но класифікаційні групи реорганізаційних операцій з урахуван-
ням форм реорганізації для господарських товариств-праводавців
(ГТ-ПД) та господарських товариств-правонаступників (ГТ-ПН)
за ознаками, які мають суттєвий вплив на організацію обліку вла-
сного капіталу:

1. Факту подальшого існування суб’єктів реорганізації:
– для ГТ-ПД: припинення одного ГТ (приєднання, поділ, пе-

ретворення);
 припинення кількох ГТ (злиття, приєднання);збереження ГТ

(виділ);
– для ГТ-ПН: створення одного ГТ (злиття, виділ, перетворен-

ня); створення кількох ГТ (поділ, виділ); збереження ГТ (приєд-
нання).

2. Обсягу та характеру змін власного капіталу:
– для ГТ-ПД: припинення обігу всіх акцій (часток) (злиття,

приєднання, поділ, перетворення);припинення обігу частини ак-
цій (часток) (виділ);

– для ГТ-ПН: доформування (приєднання); формування (злит-
тя, поділ, виділ, перетворення).

3. Складу акціонерів (учасників) ГТ, які приймають участь у
реорганізації:

– для ГТ-ПД: склад акціонерів (учасників) ГТ припиняється
(злиття, приєднання, поділ, перетворення); склад акціонерів (уча-
сників) ГТ незмінний (виділ);

– для ГТ-ПН: склад формується з акціонерів (учасників) ГТ-
ПД (злиття, поділ, виділ, перетворення); склад формується з ак-
ціонерів (учасників) ГТ-ПД та/або ГТ-ПД (виділ); склад оновлю-
ється акціонерами (учасниками) ГТ-ПД (приєднання).

4. Операцій розміщення та обміну акцій (часток):
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– для ГТ-ПД: конвертація всіх акцій (часток) (злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення); конвертація частини акцій (часток)
та/або придбання акцій ГТ-ПН (виділ);

– для ГТ-ПН: новий випуск акцій (формування часток) та їх
розподіл(злиття, поділ, виділ, перетворення);додатковий випуск
акцій (формування часток) та їх розподіл (приєднання).

5. Складу акціонерів (учасників) серед яких розміщуються ак-
ції (частки):

– для ГТ-ПН: акції (частки) розподіляються серед всіх акціо-
нерів (учасників) (злиття, поділ, виділ, перетворення); акції (час-
тки) розподіляються серед частини акціонерів (учасників) (при
формі реорганізації — приєднання)

Наведена класифікація реорганізаційних операцій, за предста-
вленими ознаками, допоможе розкрити характерні трансформа-
ційні процеси за формами реорганізації та її учасниками, які
пов’язані з власним капіталом; врахувати їх зміст при визначені
напрямків організації обліку операцій з власністю акціонерів
(учасників).

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України
вiд 16.01.2003 р. — № 436-IV. — Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

2. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]: Закон України
від 17.09.2008 р. — № 514-ІV. — Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/514-17.

3. Про господарські товариства [Електронний ресурс]: Закон Украї-
ни від 19.09.1991р. — № 1576-XII. — Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12.

4. Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випус-
ку акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поді-
лу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання [Еле-
ктронний ресурс]: Рішення НКЦПФР від 09.04.2013 р. — № 520. —
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0795-13.

5. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України
від 16.01.2003 р. — №435 — IV. — Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/435-15.


