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амортизації, тим менший податок, а отже і розмір прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємства. Це — так званий
ефект «податкового щита» або податкової знижки. Оскільки у
податковому обліку норма амортизації застосовується до залиш-
кової балансової вартості ОВФ, то відповідно розмір знижки
прямує до нуля, що перешкоджає процесові виробничої капіталі-
зації, а також загрожує розвитку інноваційної сфери економіки.

Реалізація виробничого потенціалу економіки залежить від
кількісних та якісних параметрів виробничої капіталізації: основ-
них виробничих фондів, трудових і природних ресурсів. Саме
тому вкотре наголошуємо на необхідності формування та реалі-
зації в Україні фіскальної політики, націленої на стимулювання
підприємницької та інвестиційної діяльності.
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ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ
ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
НА ОСНОВІ ОЦІНКИ
ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ
КОМПАНІЇ

GOING IS NEAR
THE DECISION OF TASK

OF MANAGEMENT
ON THE BASIS

OF ESTIMATION OF GROWTH
OF COST OF COMPANY

Викладено авторський підхід і мето-
дика практичного вирішення задачі
менеджменту процесно-орієнтованих
підприємств на основі оцінки зростан-
ня економічної доданої вартості.
Сформульовано визначення функціо-
налу оцінки економічної доданої вар-
тості реальних компаній на основі
принципу «Структура слідує за стра-
тегією».

Author approach and method of practical
decision of task of management of

process-oriented enterprises on the
basis of estimation of growth of

economic value added is laid out in a
lecture. Determination the functional of
estimation of economic value added of

the real companies is formulated on the
basis of principle «Structure follows by

strategy».

З відомої загальної моделі функціоналу оцінки економічної
доданої вартості [1]:
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слідує, що вирішення стратегічної задачі максимізації EVA зво-
диться до трьох основних альтернатив:

— збільшення операційного прибутку EBIT при використанні
незмінного (колишнього) об’єму робочого капіталу WC;
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— зменшення об’єму використовуваного робочого капіталу
WC (реструктуризація існуючих сфер бізнес-діяльності: ліквіда-
ція збиткових або недостатньо прибуткових сфер діяльності (в
т.ч. ліквідація нерентабельних стратегічних бізнес-одиниць —
юридичних осіб) при утриманні операційного прибутку EBIT на
колишньому рівні;

— зменшення середньозважених витрат WACC (Weighted
Average Cost of Capital) на залучення робочого капіталу WC (збіль-
шення частки власного капіталу в загальному об’ємі використо-
вуваного капіталу компанії, зміна співвідношення оборотних і
необоротних активів підприємства).

З трьох зазначених альтернатив для операційного менеджменту
повністю релевантною по відповідальності управління є перша
альтернатива. Робота по збільшенню EBIT полягає у збільшенні
виручки, маржі, підвищенні оборотності активів і зниженні витрат
— як прямих, так і непрямих. При цьому індикативною оцінкою
міри ефективності операційного управління є рентабельність:
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де Т — ставка податку на прибуток.
Для того щоб розрахувати вплив тих або інших управлінських

рішень на значення EBIT, необхідно використовувати фінансову
модель — формулу виручки бізнес-одиниці (центру прибутку) або
компанії в цілому, структуровану по ієрархічних рівнях управлінсь-
кої відповідальності. Іншими словами, для компанії необхідно ство-
рити і постійно актуалізувати модель піраміди виручки.
Визначення 1. Піраміда виручки — це структурована по ієрар-

хічних рівнях управлінської відповідальності компанії, що одно-
значно виділяються, формула виручки.

Таким чином, піраміда виручки дає можливість сформувати
дерево операційних цілей центру (центрів) прибутку і визначити
систему показників досяжності цих цілей, є основою формування
тієї складової частини піраміди процесного менеджменту компа-
нії [2], яка безпосередньо відображає організаційну структуру
відділів і департаментів продажів (центрів прибутку).

Завдання синтезу сформульовано як завдання комплексування
п’яти системних множин:
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де FEVA — функціонал обчислення EVA; MТА — система показни-
ків оцінки ефективності торговельної діяльності; МEBIT — систе-
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ма показників оцінки операційного прибутку EBIT; MWC — сис-
тема показників оцінки об’єму (вартості) робочого капіталу WC;
MWACC — система показників оцінки середньозважених витрат на
залучення робочого капіталу; MВ — модель піраміди управління
виручкою кампанії. Нотація (1) означає наступне: «згідно встано-
вленої в компанії політики управлінського обліку результату збу-
тової (торгівельної) діяльності по множині показників MТА зав-
дання складання функціоналу FEVA зводиться до визначення відо-
браження множини MВ на множину МEBIT за умови слабкої коре-
ляції множини MВ з множинами MWC і MWACC».
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ФОРМУВАННЯ
CRM-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

MODERN APPROACHES
TO CREATION

CRM-ENTERPRISE MODEL

Досліджено особливості формування су-
часної CRM-моделі підприємства, мето-
дологія її впровадження та реалізації.

The features of formation the modern
CRM-enterprise model, methodology
of its implementation and realization

are observed.

В умовах сучасних конкурентних ринків одним із вирішаль-
них факторів успіху підприємства є його здатність ефективно
взаємодіяти з контрагентами, залучати нових і розвивати існую-




