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for its structure and price will improve and hasten the process of IFRS
introduction in Georgia.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ
ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано характерні риси та відмінності процесів
капіталізації підприємств нафтогазового комплексу. Обґрунтовано
необхідність і можливості розширення шляхів зростання вартості їх
капіталу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: підприємство, капітал, капіталізація, інтелектуа-
льний потенціал, управління капіталізацією.

АННОТАЦИЯ. Проанализированы характерные черты и различия
процессов капитализации предприятий нефтегазового комплекса.
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Обоснована необходимость и возможности расширения путей роста
стоимости их капитала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предприятие, капитал, капитализация, интел-
лектуальный потенциал, управления капитализацией.

SUMMARY. The characteristics and differences of capitalization
processes at the oil and gas companies are analyzed. The necessity and
possibilities how to expand the ways of capital cost increase are
reasoned.

KEYWORDS: enterprise, capital, capitalization, intellectual capacity,
capitalization management.

Одним із найважливіших показників, який характеризує рівень
конкурентоспроможності підприємства його розвиток і економічну
привабливість, є показник рівня капіталізації. При цьому, претво-
рення майбутніх доходів у вартість більшість науковців та управлі-
нців-практиків вважають процесом капіталізації [1—5; 7], який, на
наш погляд, у сучасних умовах інтелектуальної економіки потребує
нових управлінських підходів та інструментарію.

Актуальність досліджень особливостей процесів капіталізації
підприємств нафтогазового комплексу обумовлена невідповідні-
стю між високим ступенем концентрації в їх межах матеріальних,
фінансових і людських ресурсів і нижчим за компанії інших га-
лузей рівнем капіталізації. У зв’язку з цим, важливим науковим
завданням слід вважати ґрунтовний аналіз особливостей і потен-
ційних можливостей підвищення рівня капіталізації нафтогазо-
вих підприємств з подальшим використанням їх результатів для
розробки та удосконалення процесів управління.

Аналіз ряду праць вітчизняних науковців дозволив встанови-
ти, що предметом їх досліджень є процеси та проблеми капіталі-
зації підприємств найрізноманітніших сфер діяльності [2; 4; 5; 7],
серед яких найменше уваги, на наш погляд, звернуто у бік госпо-
дарюючих суб’єктів нафтогазового сектору національного госпо-
дарства. На думку О.О. Лапко, така ситуація викликана, перш за
все, «закритістю» результатів фінансової діяльності, а також по-
літичною залежністю функціонування галузі [6]. Крім необхідно-
сті представлення деяких вітчизняних нафтогазових компаній на
фондових ринках (сьогодні тільки акції ПАТ «Укрнафта» коти-
руються на фондовому ринку), актуальність наукових досліджень
проблем їх капіталізації зумовлена потребою пошуку резервів
підвищення ефективності функціонування галузевих господарю-
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ючих суб’єктів за рахунок активізації використання наявних мо-
жливостей зростання вартості капіталу.

Нафтогазовий комплекс України представлений базовими
підприємствами, що видобувають і транспортують нафту і газ,
підприємствами різних форм власності, лідером яких є Націона-
льна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Розглядаючи мо-
жливості реальної капіталізації та організації ефективного управ-
ління цим процесом для нафтогазових підприємств державної та
інших форм власності, необхідно виділити кілька її основних на-
прямків. Перший — збільшення прибутку, в основі якого лежить
додана вартість, створена на підприємстві інтелектуальною пра-
цею персоналу. В цьому випадку інтелектуальні ресурси як стра-
тегічно важливий актив потрібно розглядати не тільки з позиції
необхідності нарощування їх вартості (нематеріальна капіталіза-
ція), а, перш за все, з погляду нагромадження та використання ін-
телектуального потенціалу для зростання прибутковості госпо-
дарської діяльності, результатом якої стане підвищення рівня
капіталізації. Другий — зростання вартості капіталу підприємств
нафтогазового комплексу на основі функціонування ефективної
системи управління державно-приватним партнерством. Такий
шлях капіталізації суб’єктів господарювання нафтогазової галузі,
на наш погляд, повинен супроводжуватись активною інтелектуа-
льною діяльністю в управлінській сфері.

Отже, для підвищення рівня капіталізації нафтогазового ком-
плексу України необхідно, в першу чергу, розширювати шляхи
зростання вартості капіталу підприємств із врахуванням можли-
востей використання потенціалу інтелектуальних ресурсів. Перс-
пективою подальших наукових досліджень може стати пошук ді-
євих механізмів активізації нагромадження та використання
інтелектуального потенціалу нафтогазового комплексу України з
метою розширення можливостей процесів капіталізації.
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IMPROVING WAYS OF ACCOUNTING REPORTING

ANNOTATION: The article discusses how important is the financial
reporting to investors. Entrepreneurs need an adequate capital for their
economic activities. This requires private capital raising from an owner or
foreign capital raising from a creditor. Self-financing is considered
appropriate for share companies, because the shares as financial papers
have a perpetual contract and a changeable interest rate. In addition, it is
possible to invest shares in the exchange market so that they can get a
wider scale: capital growth is possible through attracting many investors. It
shows that the primary reason for making international reporting includes
investors’ protection. This mechanism of protection will facilitate to gather
the necessary information to make some decisions that will ultimately
affect economic conditions of entrepreneurs.

KEY WORDS: Accounting Reporting, standard reporting , standardization
of reporting , through attracting, investors information.

When an entrepreneur invests in any case, he plans to get financial
profit for a long-term. Through the data of financial reporting
investors evaluate the financial condition and profitability of a
company. They determine those factors that influence company’s
solvency.




