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изводством необходимо повысить эффективность использования средств федерального бюджета, внебюд-
жетных средств и иных инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие сферы науки и технологий, путем 
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фінансування та золоте правило економіки. 

нствования управления информационными потоками, сопряженными с материальными, финансовыми, 
кадровыми потоками.  

Совершенствование существующей информационной системы вуза как инструмента управления НиНТД 
возможно осуществить через ее трансформацию в логистическую информационную систему. При этом необ-
ходимо учитывать следующие аспекты, обусловленные спецификой вуза: однозначность понятий и пред-
ставлений; ясность в отношении вида информации; качественная передача информации путем использования 
технических средств; выявление наиболее существенного в информационном обмене; выполнение распо-
ряжений по сохранению коммерческой тайны; обеспечение достоверности. 

Принимая во внимание, что процесс создания новых изделий как в вузах, так и в промышленности 
имеет общее, а именно, является составляющей логистической цепи движения ресурсов, определим ряд специ-
фических особенностей потоков для научных и научно-технических подразделений образовательного учреждения. 

Прежде всего, поток ресурсов при разработке новых изделий является комплексным и содержит: 
− поток материальных ресурсов (обеспечение работ средствами, кадрами, оборудованием, инстру-

ментом, материалами и комплектующими); 
− поток интеллектуальных ресурсов (квалификация кадров, разработки в виде конструкторской и тех-

нологической документ
ваний с соответствующей технической документацией). 
Если материальная составляющая потока детерминирована и подлежит учету, то интеллектуальная 

часть подлежит учету условно и в основном определяется возможностями кадрового состава и квалификацией 
менеджмента научных и других подразделений вуза, ответственного за выполнение работ. 

В качестве составляющих “входного” материального потока для проведения разработок в вузах сле-
дует рассматривать материалы и компоненты, которые закупаются для и

ких работ, а также необходимые инструменты, оснастку и оборудование для их переработки. Сюда же 
относится и оборудование для проведения разработок, которое отвлекается от производственного процесса, 
арендуется или приобретается. Во всех перечисленных случаях, используются финансовые потоки, содержащие

е средства из разных источников (бюджетные, предприятий, фирм и т.д.). 
Ситуация с созданием образцов новых изделий в вузах существенно иная, поскольку материальное 

обеспечение процесса (поток материальных
 выполнения задач. Особенностью этих работ является крайне высокое, по сравнению с другими 

логистическими системами производства, влияние субъективных факторов на конечный результат, в частности, 
состав потока интеллектуальных ресурсов. 

Таким образом, умелое управление потоками интеллектуальных ресурсов может оказывать влияние на 
снижение издержек производства, в основном, определяющих рентабельность и конкурентоспособность пред-
приятий, следовательно, совершенствование информационной системы результатов научн

еятельности вузов представляется актуальной современной задачей. 
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У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до удосконалення оцінки якості  фінансового 
ату, а також фінансово-економічного розвитку підприємства, в основу яких покладено золоте правило 
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In the article the theoretical-methodical going is considered near the improvement of estimation of quality  of 
financial result, and also financially-ekonomichnogo development, enterprises  the gold rule of financing and gold rule 
of economy is fixed in basis of which. 

 
Вступ. В умовах економічного розвитку України, що ускладнені явищами світової кризи вкрай важливо 

лля керівників підприємств на досягнення найкращих фінансових результатів та знаходження 
оптимального варіанту фінансово – економічного розвитку підприємств. При утворенні
власники (власник) визначають його місію, мету та завдання. При цьому ринкові 
гають, щоб діяльність підприємства була конкурентоспроможною і економічно ефективною, а це в свою чергу
пов’язан

М ти його 
економічне до оцінки 
розвитк

й в системі балансу підприємства [4, 9, 10], а з іншого – через забезпечення 
узгодже

4Ï À Ï À Ï À Ï≥ ≥ ≥ ≤ ,                                                               (1) 

2 – середньострокові зобов’язання (короткострокові кредити банків); 
ня (довгострокові кредити банків); 

П – власний капітал; 
ється фінансовий ресурс і-го виду; 

 – період, на який вкладається і-й фінансовий р
бічно характеризує

сутність

м
 у ємства

олотого правила підприємства виражається умовою [3–5]: 

 
 

 виторгу від продажу продукції 

(робіт, п ростання сукупних активів ва, %. 

спрямувати зуси
 підприємства його 

умови господарювання вима-
, 

о з розробкою раціональної економічної політики на підприємстві. 
е ечинеджмент підприємства, розробляючи стратегію і тактику, повинен передбачити і забезп
зростання. У цьому сенсі важливо мати відповідний економічний інструментарій що

у підприємства та до оцінки якості фінансового результату. 
Основний розділ. В економічній науці широко використовуються певні правила щодо такої оцінки, а 

саме фінансове і  економічне правила. 
Золоте правило фінансування визначає умови ефективної фінансової діяльності підприємства, напрями 

раціонального управління його фінансами, вимоги до формування сукупності елементів активів і пасивів та 
шляхи оптимізації грошових потоків. Зміст золотого правила фінансування, з одного боку розкривається через 
формування оптимальних пропорці

ності (конгруєнтності) строків, на які мобілізуються фінансові ресурси, зі строками, на які вони 
вкладаються в активи підприємства [1]. Вважаємо, що трактування даного правила у єдності цих двох аспектів 
є більш комплексним і ґрунтовним, ніж характеристика фінансової діяльності підприємства окремо за кожною з 
цих позицій. 

Важливою стороною будь-якого правила, а тим більше фінансового або економічного, є не тільки його 
якісна характеристика, а і кількісна оцінка його змісту. Кількісна оцінка, що покладена в основу фінансового 
або економічного правила представляє собою гармонійну єдність сукупності критеріїв і показників. 

В спрощеному варіанті сутність золотого правила фінансування можливо представити наступним 
чином: 

– умова ліквідності балансу: 
1À 1 2 2 3 3 4; ; ;

– умова конгруєнтності строків: 
. . . .ì ô ð ³ âê à ijt t≥ ,                                                                                  (2) 

 

де А1 – абсолютно ліквідні активи (готівка і короткострокові фінансові інвестиції); 
А2 – швидколіквідні активи (поточна дебіторська заборгованість, векселі отримані); 
А3 – повільноліквідні активи (запаси сировини, матеріалів, готова продукція, незавершене виробництво 

тощо); 
А4 – важколіквідні активи (основні засоби, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будів-

ництво тощо); 
П1 – найбільш термінові зобов’язання (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повер-

нення яких настали); 
П
П3 – довгострокові зобов’язан

4

. .ì ô ð ³t  – період, на який мобілізу

. .âê à ijt есурс в актив j-го виду на підприємстві. 
Таке поєднання двох критеріїв [економічних умов (1) і (2)] більш ґрунтовно і все
м

 
 і еханізм дії золотого правила фінансування підприємства. 
ажливою особливістю даного удосконаленого правила є те, що в такому вигляді В воно несе в собі, в 

певній ірі, ефект синергізму, бо досліджує і оцінює процес фінансування не з окремих позицій за критеріями 
(1) і (2), а  їх взаємозв’язку і сукупному впливу на фінансову діяльність підпри . 

Є певні зауваження і до золотого правила економіки підприємства (за назвою і сутністю). 
Зміст з
 

100  % ,                                                                  (3)Ï Â ÀT T T> > >

де ПT  – темп зростання прибутку підприємства, %; ВT – темп зростання

ослуг), %; АT  – темп з підприємст

Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 3. Т. 3 

 
38



 
Економічні науки 

У нері ощення економічного потенціалу і 
масштабів дія ння ефек-
тивності вико зниження 
витрат в

1, с. 5]. Однак, автор 
дає тіль  економіко-
математ

 наш погляд, золоте правило економіки підприємства п
власників (власника) підприємства, мету і умови стратегічного і та
мічних ре  і 
номічно з

 і сумою активів [нерівність (3)] в 
поточні

2) T T T> > > .                                                                   (5) 

 
 

якість 
власног капіталу через співвідношення  темпу зростання прибутку підприємства до темпу зростання сукупних 
активів ідприємства Це співвідношення модифіковано відображає показник розрахунку якості при-
бутку з рахуванням рівня рентабельності підприємства. При варіанті, коли наведене співвідношення більше 
одиниці аємо позитивне значення показника якості прибутку.  

олоте правило економіки підприємства опосередковано характеризує якісні чинники розвитку під-
приємства і за своїм змістом забезпечує саме таку направленість його діяльності. Тому дуже важливо в межах 
даного равила через певну сукупність показників розкрити більш конкретно зміст якісного економічного 
розвитк підприємства. Одним із таких показників, є показник якості прибутку підприємства, представлений 
нами в роботах [12, 13]. 

мова, коли опосередковано характеризує якісні чинники при формуванні прибутку 
підприємства, а сама наявність якісного прибутку є основою формування якісної складової власного капіталу 
підприємства  капіталу 
підприємства тають якісні 
напрямк

й 
більш системно розкрити його сутність, врахувати головну мету економічного розвитку підприємства, інтереси 
власників і більш конкретно ув’язати поточну діяльність підприємства з його стратегією. 

вності (3) перша її частина (ТА > 100 %) трактується як нар
льності підприємства, друга частина (ТВ > ТА) – як необхідність забезпечення підвище
ристання всіх наявних ресурсів підприємства; третя частина (Т > Т ) – як відносне П В

иробництва і обігу (за рахунок того, що прибуток підприємства зростає швидше від обсягу реалізації 
продукції і сукупного капіталу) [4, 5]. 

Відомий закордонний вчений Уолш К. дещо по-іншому визначає дане правило і трактує його як 
“золоте правило бізнесу” [11]. Уолш К. вказує, що золоте правило бізнесу неможливо переоцінити, і розуміння 
висновків із нього життєво необхідне для забезпечення успіху розвитку підприємства [1

ки загальні підходи до розуміння даного правила і не наводить конкретні методи його
ичної формалізації. 
На овинно охоплювати економічні інтереси 

ктичного його розвитку. У якості еконо-
інте сів власників виступають їх особисті доходи ринкова вартість підприємства. Стратегія еко-
го ро витку підприємства полягає в тому, щоб максимізувати ці величини для власників (власника), а 

тактика – щоб зберегти необхідне співвідношення між прибутком, виторгом
й діяльності підприємства. 
Виходячи з цього, нами пропонується представляти зміст золотого правила економіки наступною суку-

ністю умов: 
1) 100 %,ÐÂÏT >  , 100 %ÂÊT >  або 100 %ÐÂÏ ÂÊT T> > ;                                  (4) 

 100 %Ï Â À
Важливо при цьому відзначити, що рівень якості фінансового результату підприємства є основою 

формування рівня якості власного капіталу підприємства, а останній, в свою чергу, формує якість ринкової 
вартості підприємства (рис. 1). 

 
  

Якість фінансового результату 

 

Якість власного капіталу 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Етапи якісного формування власного капіталу та ринкової вартості підприємства 

 

Якість кової вартості підпри рин ємства 

 
Отже, аналізуючи формулу (5), підкреслимо, що при збільшенні якості прибутку збільшується 
о 

 ПT / АT . п
у
 м
З

п
у 

 100 %Ï ÀT T> >  У

 і його ринкової вартості, що відображено в нерівностях (4) і (5). Така оцінка власного
 є важливою ознакою ефективного планування його величини, коли пріоритетом пос

и розвитку підприємства.  
При цьому важливо відобразити схему оцінки якості фінансового результату підприємства з позиції 

врахування впливу зовнішніх і внутрішніх чинників (рис. 2). 
Рекомендовани нами підхід до удосконалення золотого правила економіки підприємства дозволяє 
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діяльності підприємства  
за зовнішніми чинниками 

 
 
 
 
 
 
 

 
Кількісна оцінка впливу на якість 

фінансових результатів  
  

Оцінка якості Оцінка якості фінансових 

рентом 

фінансових результатів 
порівняно з середніми 
показниками по галузі 

результатів порівняно  
з підприємством-
конку

1-, 2-,… і-го чинників 
 

 
 
 
 

 

Використання системи показників і критеріїв оцінки якості прибутку підприємства 

 
 
 
 

 

Прийняття управлінських рішень на основі оцінки якості прибутку підприємства 

Рис

исновки. Запропоновані в роботі теоретико-методичні підходи щодо удосконалення оцінки розвитку 
підприємства та оцінки якості фінансового результату дозволяють більш системно і ґрунтовно розкривати 
сутність золотого правила економіки підприємства і враховувати при цьому окремі (або у сукупності) спе-
цифічні собливості його розвитку, наприклад, умови і специфіку фінансової діяльності підприємства. 
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