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необходимого закона. Закон как последняя стадия формального закрепления сложившихся форм 

хозяйственных взаимодействий в России обычно является первой стадией процесса становления 

институтов. Институты «…не столько строятся или конструируются, сколько выращиваются, 

подобно тому, как выращивается кристалл» [5]. Когда эндаументы докажут жизнеспособность, тогда 

актуализируется вопрос отнесения части благотворительных взносов на затраты или возврата 

вложенных в эндаумент средств по истечении определенного срока. 

Благотворительность в сфере разработки технологических новшеств, с одной стороны, есть 

возмещение бремени отрицательных внешних эффектов (экстерналий) при быстром переходе к 

рыночной экономике, а с другой – амортизация «провалов» государства по выполнению 

экономических функций, в частности перераспределения доходов в обществе. Осуществление 

социальных инвестиций позволит российским предприятиям повысить уровень добропорядочности и 

продемонстрировать понимание им своей ответственности за инновационное развитие страны, а 

социальная ответственность предприятий и социальное инвестирование – стать легитимными 

институтами.  

Таким образом, скорость институциональных изменений в инвестиционной системе России 

зависит от того, насколько быстро будет расти число инвестиционных институтов, заинтересованных 

в формировании новых правил на инвестиционном рынке. Чем быстрее будет осознана 

необходимость и экономическая выгода от соблюдения определенного набора правил, тем быстрее 

они будут институционализированы, но это будет темой для следующего исследования.  
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Як засвідчує практика, більша частина підприємств малого і середнього бізнесу за сучасних 

умов здійснюють свою діяльність в умовах невизначеності, тобто  не відаючи про результати своєї 

діяльності в даний час і проблеми,які їм доведеться вирішувати у майбутньому. Відсутні внутрішньо-

фірмове планування і прогнозування, науково - обґрунтований контроль і аналіз економічного та 

фінансового стану. Це стало однією з основних причин того,що більшість малих і середніх 

підприємств є нерентабельними, а їх частка в загальному обсязі ВВП залишається незначною і 

зростає невисокими темпами. 

Як правило про ті чи інші негативні та кризові явища підприємства дізнаються лише тоді, коли 

вони проявилися «в повну силу».  В такій ситуації  нерідко стає неможливим виправити своє 

економічне та фінансове становище і забезпечити ефективне господарювання, а підприємство 

приречене на банкрутство і закриття. 

Існує немало форм і методів впливу на стан фінансово-господарської діяльності малих і 

середніх підприємств. Вибір тих чи інших форм впливу залишається актуальною проблемою. 

Метою даної роботи є ствердження положення про те, що впровадження в практику діяльності 

підприємств малого і середнього бізнесу постійного моніторингу на основі використання сучасних 

форм і методів контролінгу є вихідним пунктом і важливою умовою їх ефективної фінансової і 
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економічної діяльності. 

Моніторинг в буквальному розумінні цього слова це нагляд і спостереження. Моніторинг в 

галузі економічної діяльності підприємства – це нагляд з боку його економічних та адміністративних 

служб за основними тенденціями і показниками  його господарсько – економічного розвитку.  

Моніторинг фінансового стану - це система постійного спостереження менеджерів і фінансових 

служб за умовами та параметрами фінансового стану підприємства в розрізі окремих сторін його 

діяльності та прогнозування фінансових показників на перспективу.  

Відносини моніторингу підприємства регулюються Господарським кодексом України ( глава 35 

«Особливості правового регулювання фінансової діяльності»), Кримінальним кодексом України 

(ст.220 «приховування стійкої фінансової неспроможності», ст..222 « Шахрайство з фінансовими 

ресурсами», та інші); Податковим  кодексом України та іншими нормативно - правовими актами. 

Міністр юстиції України своїм наказом від 29.09.2010р., за №23339/5 затвердив положення про 

здійснення фінансового моніторингу суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, державне 

регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України і яке врегульовує 

таку діяльність: нотаріусів; адвокатів; суб‘єктів господарювання, що надають юридичні послуги. 

Положенням визначається процедура: 

- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу; 

- встановлення правил та програм проведення моніторингу; 

- здійснення ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності; 

- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути 

пов‘язані, стосуються, або призначені для фінансування тероризму; 

- зупинення фінансових операцій; 

- підготовка персоналу суб‘єкта щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. 

Наведені дані на наш погляд характеризують моніторинг скоріше як юридичну категорію. В 

галузі економічної та фінансової діяльності моніторинг реалізується через низку певних форм і 

методів відомих в економічній літературі і в практиці господарювання як контролінг. 

Таким чином ми вбачаємо в категорії «контролінг» форму реалізації моніторингу, як в 

теоретичному розумінні, так і в частині практичної діяльності підприємства. 

Категорія «контролінг» походить від англійського «to control»— контролювати, управляти, 

яке, у свою чергу, є похідним від французького слова «contrele», що означає "реєстр, список 

перевірки"'. Але за іронією долі, незважаючи на те, що найповніше його система уперше була 

описана і застосована у США, в англомовних джерелах термін "контролінг" практично не 

використовується: у Великобританії і США укорінився термін "управлінський облік" (managerial 

асcounting, management accounting), хоча працівників, до чиїх посадових обов'язків входить ведення 

управлінського обліку, там називають контролерами (controller). Власне термін "контролінг" 

прийнято в Німеччині, звідки він прийшов до Росії та України. 

Щодо його змісту, то судячи з зарубіжної та вітчизняної літератури, контролінг — це поняття 

дуже широке і, на перший погляд, асоціюється зі словом "контроль". Проте контролінг не зводиться 

до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності підприємства, оскільки 

контролінг — це не тільки система спостереження,нагляду, а  й вивчення поведінки економічних 

суб‘єктів  конкретного підприємства та розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед 

собою, і система, орієнтована на майбутній розвиток підприємства і забезпечення ефективності його 

роботи. 

Отже, контролінг – це  функціональна система планування, контролю, аналізу  координації, 

внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення даними про  умови та 

результати діяльності підприємства. Це спеціальна, саморегульована система методів та 

інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку господарського та фінансового 

менеджменту підприємства.  

Служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій вдаються до багатьох методів — як 

загальнометодологічних і загальноекономічних (спостереження, порівняння, групування, аналіз, 

трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і специфічних. 

Як відомо, до головних специфічних методів контролінгу належать : 

- опитування (анкетування);  

- факторний аналіз відхилень;  

- СВОТ- аналіз (аналіз сильних та слабких місць);  

- портфельний аналіз;  
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- вартісний аналіз;  

- аналіз точки беззбитковості;  

- нуль-базис бюджетування;  

- АВС (XYZ) – аналіз;  

- бенчмаркінг.  

Особливо значення набуває проведення СВОТ-аналізу ( аналіз сильних і слабких сторін 

підприємства). 

В процесі СОФТ- аналізу: 

- визначається повнота врахування в санаційній концепції всіх причин та факторів, які 

призвели до кризової ситуації;  

- перевіряється, чи правильно були використані методи ідентифікації причин кризи;  

- встановлюється, чи діють причини кризи й досі чи вони вже подолані (або зникли самі по 

собі);  

- визначаються вид та фаза фінансової кризи;  

- систематизуються причини кризи;  

- виявляються фактори, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники 

діяльності підприємства;  

- систематизуються сильні та слабкі сторони в діяльності підприємства.  

- СВОТ-аналіз (SWOT-analysis) — це аналіз сильних (Strength) та слабких (Failure) сторін, а 

також можливостей розвитку (Opportunity) і ризиків (Threat).  

- Такий  метод контролінгу може застосовуватися : 

- до всього підприємства;  

- до його структурних підрозділів;  

- до окремих видів продукції.  

- Мета такого аналізу є: 

- усунення наявних слабких місць;  

- нейтралізація ризиків;  

- ефективне використання існуючого потенціалу (сильних сторін).  

- використання додаткових шансів.  

Отже,моніторинг і контролінг – важливі складові в організації фінансового менеджменту малих 

і середніх підприємств. 

Основною метою моніторингу є нагляд підприємства за ефективністю функціонування 

підприємства, виявлення негативних тенденцій в його фінансовій діяльності економічного розвитку. 

Моніторинг є необхідною умовою частині розробки планів і прогнозів фінансового розвитку і 

фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечує мінімізацію ризиків за окремими позиками та 

комерційними кредитами. 

Основною метою фінансового контролінгу є здійснення систематичного, об‘ємного і 

усестороннього аналізу економічних та фінансових показників: рентабельності, ділової активності та 

ін. Це засіб для саморегулювання господарського і фінансового механізму підприємства. Контролінг– 

це підтримка ефективного функціонування підприємства, орієнтація управління на максимізацію 

фінансових результатів і вартості капіталу за умови мінімального рівня ризику. Якщо моніторинг 

форма виявлення загального фінансового стану,то контролінг- засіб його покращення. 

Досягнення мети контролінгу забезпечується такими заходами: 

- накопичення і аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації стосовно об‘єкта контролінгу; 

- виявлення та ліквідація недоліків функціонування господарського механізму(«вузькі місця»); 

- забезпечення безперервного аналізу і контролю ризиків у фінансово – господарській 

діяльності, їх усунення; 

- оперативне регулювання на появу нових можливостей ( виявлення і розвиток сильних сторін); 

- пошук резервів зниження витрат підприємства ( за умови збереження належної якості 

продукції); 

- оцінка повноти, достовірності облікових даних,надійності функціонування систем обліку, а 

також операційного та адміністративного контролю; 

- розробка стратегії і планування успішної фінансово-господарської діяльності; 

- контроль за виконанням запланованих показників шляхом аналізу виявлених відхилень            

( корекція планів або усунення причин відхилень); 
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- забезпечення безперервного контролю за діяльністю персоналу щодо додержання 

встановленого документообороту, проведення операцій, виконання функцій, повноважень відповідно 

до покладених на них обов‘язків; 

- проведення внутрішнього консалтингу і розробка методичного забезпечення діяльності 

структурних підрозділів підприємства; 

- проведення внутрішнього аудиту. 

Таким чином, «моніторинг» та «контролінг» - реальні категорії ринкової економіки, реалізація 

яких забезпечує підвищення ефективності господарювання. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК І ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ 

 

Досліджуються проблеми використання нейромаркетингу, а також можливості 

використання загальнонаукових і прикладних підходів до нейромаркетингу в системі управління 

діяльністю організації. 

Ключові слова: нейромаркетинг, генерація ідей, лімбічна система, сканування мозку, 

томографія, інформаційні технології. 

 

Постановка проблеми. Американський науковець Йозеф Алоіз Шумпетер довів, що головним 

фактором розвитку бізнесу є інновація. Він писав: «… Прибуток, по суті, є результатом виконання 

нових комбінацій»,  «… Без розвитку немає прибутку, без прибутку - розвитку». 

Це відповідає загальному принципу бізнесу: знайти вимоги покупця  і задовольнити їх. В цих 

умовах на перший план виходять такі проблеми, як дефіцит інформації, мінімізація часових змін за 

всіма видами комерційних розрахунків і в роботі з клієнтами.У цих умовах необхідно перейти від 

спостережної позиції до формування культури превентивної дії, коли проблематика формується 

раніше, ще на етапі розробки бізнес-рішення і застосовуються всі необхідні дії з оптимізації бізнес-

стратегії. 

В умовах виходу нашого бізнесу на закордонні ринки, посилення конкуренції на внутрішньому 

ринку викликає необхідність застосувати такий потенціально важливий і дієвий дослідний апарат 

(нейромаркетинг), який успішно застосовують компанії світу. Так із списку «Fortune 500» кожна 

друга компанія цей метод застосовує. Зарубіжні науковці та  практики ведуть інтенсивні пошуки 

удосконалення нейромаркетингу, більш ефективного його застосування. 

Досліджують проблему. Джеррі Залтман, Арндт Трайндл, Арнд Гухцармаєр, Анант В Ієр, Рут 

Н. Болтон, Венкатещ Шанкар, Детра Й. Монтея, Герман Саймон, Андреас фон дер Гатхе, Філіп 

В.Даус, Дітлер Алерт, Маркус Блют і багато інших дослідників США, Німеччини, Японії. У 

постсоціалістичних державах не проводяться повномасштабні дослідження. 

Мета. Розглянути можливості застосування нейромаркетингових технологій в практичній 

діяльності організації України. 

Результати дослідження. У сучасних умовах розвитку роздрібної торгівлі простежується 

тенденція розширення сфери використання даних, отриманих шляхом експериментальних і 

теоретичних маркетингових досліджень із застосуванням технологій нейровізуалізації (тобто, 

технологій стеження за мозком людини в процесі прийняття рішення, реалізації емоційної реакції і 

т.ін.). Відповідно до цього класична концепція маркетингу все більше зближується з 

експериментальним маркетингом на рівні фундаментальних реакцій у всьому його ринковому 

різноманітті, починаючи з ринків товарів, індивідуального та промислового споживання і закінчуючи 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2008_4_1/42.pdf
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