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прийнято розуміти як такі, що сигналізують суттєві перспективи 
для майбутнього зростання підприємства. Звичайно, якщо підпри-
ємство не має або майже не має прибутку, то його Р / Е буде дуже 
великим, тому при трактуванні цього коефіцієнта рекомендується 
підвищена увага.

5.3. Наступним згадуваним коефіцієнтом є відношення	ринко-
вої	до	балансової	вартості	акцій:

Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому:
2010 р. – 5,38 разу;
2011 р. – 2,99 разу;
2012 р. – 2,62 разу.
Звернемо увагу, що балансова вартість акцій –  це власний капі-

тал (не  тільки всі звичайні акції), розділений на число випуще-
них в  обіг акцій. Балансова вартість є  всього лиш розрахунковою, 
балансовою цифрою, тому вона відображає історичну вартість. Так, 
в широкому сенсі відношення ринкової та балансової вартості акцій 
порівнює ринкову вартість інвестицій підприємства з  їх собівар-
тістю. Хоч і  для підприємства «Одескабель» помітно знижується 
даний показник до 2012 р., однак значення більше за 1 означає, що, 
загалом, підприємство досягло успіху в  створенні додаткової вар-
тості для своїх акціонерів.

Знання всіх перерахованих коефіцієнтів достатні для проведення 
прогнозного фінансово-економічного аналізу підприємства.

III.	Загальні	висновки
У результаті проведеного аналізу дійшли до таких висновків.
1. Фінансово-економічний стан ПАТ «Одескабель» за минулі 

3 роки можна вважати стійким.
2. Можна припустити, що за останній час підприємство акти-

візувало свою внутрішню діяльність (реконструкція і  модернізація 
основного виробництва), стало активніше використовувати пото-
кові кошти і, як наслідок, дещо знизилися показники короткостро-
кової платоспроможності. Але така робота частково дає віддачу, 
і в довгостроковій перспективі, можна вважати, ситуація докорінно 
покращиться.
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ROE іноді називають дохідністю чистого або акціонерного капіталу 
(return on net worth). Як би вони не називалися, було б неправильно 
порівнювати такі результати з відсотковими ставками, скажімо, на 
фінансових ринках.

5. Коефіцієнти	ринкової	вартості
Остання група коефіцієнтів частково заснована на інформації, 

взятій не з фінансових звітів, якою є ринкова вартість акцій. Оче-
видно, ці коефіцієнти можуть бути пораховані тільки для підпри-
ємств відкритого типу, що продають акції на відкритих торгах.

ПАТ «Одескабель» має 56 000 000 акцій в обігу і припускаємо, що 
на кінець 2010, 2011 і 2012 рр. вони продавалися по 10, 12 і 11 грн, від-
повідно, за акцію.

5.1. Чи можемо розрахувати прибуток	 на	 акцію  –  один з  най-
більш важливих показників, що впливають на ринкову вартість під-
приємства? Показує частку чистого прибутку (в  грошових одини-
цях), що припадає на одну звичайну акцію. Прибуток на акцію складе 
(чистий прибуток / випущені в обіг акції):

2010 р. – 0,39 коп.;
2011 р. – 0,11 коп.;
2012 р. – 0,06 коп.
Цей показник також можна побачити в формі № 2.
5.2. Перший з коефіцієнтів ринкової вартості, відношення	ціни	

до	 прибутку	 на	 акцію (Earning ratio  –  P / E)  показує, скільки гро-
шових одиниць згодні платити акціонери за одну грошову оди-
ницю чистого прибутку підприємства. Він також показує, наскільки 
швидко можуть окупитися інвестиції в акції підприємства.

Для ПАТ «Одескабель» цей показник такий:
2010 р. – 25,64 разу;
2011 р. – 109,9 разу;
2012 р. – 183,3 разу.
Можна сказати, що акції ПАТ «Одескабель» продаються, напри-

клад, в 2011 р. за свій 109-кратний прибуток або що акції мають кое-
фіцієнт Р / Е, помножений на 109.

Так як відношення Р / Е оцінює, скільки інвестори бажають пла-
тити за гривню потокового прибутку, високі значення Р / Е зазвичай 
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Наприклад, зниження ціни на продукцію зазвичай приводить до 
збільшення обсягів, але маржа прибутку при цьому зазвичай змен-
шується. Загальний прибуток (або, що більш важливо, операційні 
грошові потоки) може збільшитися чи зменшитися, так що факт 
зниження коефіцієнта –  необов’язково погана ознака.

4.2. Рентабельність	 активів (ROA  –  Return on Assets)  –  це міра 
прибутку в  гривні активів. Для ПАТ «Одескабель» цей показник 
дорівнює такому:

2010 р. – 8,77 %;
2011 р. – 1,85 %;
2012 р. – 0,9 %.
Як бачимо, до 2012  р. значення коефіцієнта значно знизилося. 

На ці зміни вплинуло значне зниження прибутку в 2011 і 2012 рр.
4.3. Прибутковість	 власного	 капіталу (ROE  –  Return on Equity) 

дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвесто-
ваного власниками підприємства. Зазвичай цей показник порівню-
ють із можливим альтернативним вкладенням коштів в інші цінні 
папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових 
одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена влас-
никами підприємства.

Винагорода акціонерів є серйозною метою, тому даний коефіці-
єнт у  бухгалтерському сенсі  –  це найважливіша оцінка діяльності 
підприємства.

На кожну гривню в  акціонерному капіталі ПАТ «Одескабель» 
отримує таке:

2010 р. – 21,35 коп.;
2011 р. – 2,96 коп.;
2012 р. – 1,48 коп.
Але ще раз повторимо, що це справедливо в  бухгалтерських 

термінах.
ROA та ROE є  коефіцієнтами, які часто вживаються, тому наго-

лошуємо, що потрібно пам’ятати: вони є  бухгалтерськими, тобто 
розрахунковими коефіцієнтами рентабельності. З  цієї причини 
ці коефіцієнти повинні називатися рентабельністю балансових 
активів і  прибутковістю балансового власного капіталу. Фактично 
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Наводити порядок треба тоді, коли ще немає смути.
Лао Цзи

Життя - це завжди очікування того часу,  
коли подальше залежить лише від твоїх рішучих дій.

П. Коельо

Старе завжди воскресає у перетвореному вигляді у новому.
М. Туган-Барановський

ВСТУП

Вочевидь, перші елементи конкурентної розвідки з’явилися 
в  суспільстві одночасно з  появою перших комерційних взаємовід-
носин між суб’єктами господарювання. До цього часу економічна 
теорія обмежувалась реаліями раціональної поведінки «економічної 
людини», яка робить усвідомлений і  обґрунтований вибір з  точки 
зору цієї класичної теорії, вибір на ринку. Але якось непомітно образ 
«економічної людини» подвоївся –  один із партнерів ринкових від-
носин знає дещо інше, ніж інший. Тепер варто прийняти до уваги 
множину подій і дій, які не пояснюються ні раціональним вибором, 
ні неповнотою інформації; ведеться маса досліджень, які назива-
ються практичною економікою, де положення економічної теорії 
перевіряються в лабораторіях і на кафедрах.

В  історії економічної думки знайшлись, принаймні, два еконо-
місти, які наділили економіку людським обличчям. Хоча насправді 
у світі таких економістів завжди було достатньо багато. Більше того, 
сама класична політична економія почалась з  опису дій суб’єктів 
господарювання. А.  Сміта хвилювали взаємовідносини між двома 
людьми, які здійснювали обмін одних товарів на інші, в  теорії 
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3.6. Таким самим чином оборотність	 основних	 засобів буде 
дорівнювати в 2012 р. 1,86 разу.

Цей коефіцієнт показує, що з  кожної гривні в  основних засо-
бах отримаємо 1,86  грн продажів за один рік. Чим вище значення 
коефіцієнта, тим більш ефективно підприємство використовує 
основні засоби.

3.7. Наступний коефіцієнт управління активами  –  оборотність	
всіх	активів. Характеризує ефективність використання підприєм-
ством всіх наявних у розпорядженні ресурсів, незалежно від джерел 
їх залучення. Даний коефіцієнт показує, скільки разів за рік відбу-
вається повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповід-
ний ефект у  вигляді прибутку. Іншими словами, за кожну гривню 
в активах виробляємо 1,01 грн продажів за рік.

Цей коефіцієнт також сильно варіюється залежно від галузі. Про-
тягом 3 років спостерігаються незначні зміни даного показника, але, 
тим не менш, він залишається на прийнятному для даної галузі рівні.

4. Показники	прибутковості
Наступні три коефіцієнта, ймовірно, є  найбільш широко відо-

мими та використовуваними фінансовими коефіцієнтами. У тій чи 
іншій формі всі вони націлені на визначення ефективності вико-
ристання активів підприємства. Особливий інтерес в цій групі кое-
фіцієнтів становить оцінка чистого прибутку у  звіті про фінансові 
результати.

4.1. Підприємства приділяють багато уваги їх маржі	 прибутку 
(або рентабельності продажів). Для ПАТ «Одескабель» цей показник 
дорівнює такому:

2010 р. – 7,00 %;
2011 р. – 1,75 %;
2012 р. – 0,89 %.
Це говорить про те, що в бухгалтерському сенсі ПАТ «Одес кабель» 

отримує 7; 1,75 і 0,89 коп. прибутку з кожної гривні від продажу про-
дукції в  2010 і 2012  рр., відповідно. За інших рівних умов відносно 
висока маржа прибутку очевидно бажана. Це відношення показує, 
як співвідносяться витрати з продажами. Однак слід відмітити, що 
інші умови рідко бувають рівними.



  266 

В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва    
Конкурентна розвідка у міжнародному бізнесі

думаємо про минуле, то краще використовувати середні показники, 
а  якщо про майбутнє  –  то кінцеві. Також використання кінцевих 
сум є  досить поширеним у  звітах про середньогалузеві показники, 
так що для порівняльних цілей в  даному випадку повинні вико-
ристовуватися кінцеві суми.

3.3. Параметри ТМЗ дають деяке уявлення про швидкість реа-
лізації продукції. Подивимося, як швидко ПАТ «Одескабель» може 
отримати гроші від продажу. Для цього розраховуємо оборотність	
дебіторської	 заборгованості, яка показує середню кількість днів, 
необхідну для стягнення заборгованості. Чим менше це число, тим 
швидше дебіторська заборгованість обертається в  кошти, а  отже, 
підвищується ліквідність оборотних коштів підприємства. Високе 
значення коефіцієнта може свідчити про труднощі зі стягненням 
коштів по рахунках дебіторів.

У  широкому розумінні підприємство отримує свої неоплачені 
рахунки для отримання і знову позичає їх 5,58 разу протягом року. 
(У даному випадку припускаємо, що всі продажі робляться в кредит. 
Якщо це не так, то можемо використовувати загальну суму продажів 
в кредит в даній формулі замість загального обсягу продажів).

3.4. Цей коефіцієнт має більше сенсу, якщо його конвертувати 
в  дні. Таким чином отримаємо період	 погашення	 дебіторської	
заборгованості: 365 днів / 5,58 разу = 65,39 днів (для 2012 р).

Отже, отримуємо гроші з  продажу в  кредит (протягом 2012  р.) 
протягом 65 днів. З  цієї причини даний коефіцієнт часто назива-
ють середнім періодом стягнення заборгованості (Average Collection 
Period  –  ACP). Також звертаємо увагу, що якби використовували 
останні дані, то могли  б сказати, що маємо нестягнуту торгову 
заборгованість за 65 днів продажів.

3.5. Переходимо від певних статей, таких як ТМЗ або рахунки для 
отримання, до розгляду декількох загальних, великомасштабних 
коефіцієнтів. Наприклад, оборотність	чистого	оборотного	капіталу. 
У 2012 р. показник дорівнює 15,08 разу.

Цей показник відображає «працездатність» оборотного капіталу. 
Якщо припустити, що продаж продукції йде добре, то більш високі 
значення будуть краще.
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К. Маркса діють чотири персонажі: робочий, капіталіст, землевлас-
ник, банкір. Є також інші суб’єкти в сучасних економічних теоріях. 
Наприклад, підприємець, новатор (Й. Шумпетер).

У  нас завжди викликало нерозуміння економічних думок про 
ніби природний хід економічних процесів, коли економісти рівня-
лись на фізиків, що вивчали щось, що існує самостійно, само по собі, 
безвідносно до моделей, що беруть участь в  цих процесах. Автори, 
подібно багатьом іншим економістам, робили спробу залучення 
у  свої моделі людину. І  практично ніколи це не вдавалось зробити 
в  повному обсязі через неможливість її формалізації та введення 
відповідної інформації в  модель у  достатньому об’ємі, щоб модель 
була адекватна реальному об’єкту дослідження. А наслідки того, що 
людину викидають з  економічної теорії, добре відомі. Достатньо 
згадати економіку радянського періоду нашої країни.

Але в конкурентній розвідці все по-іншому. Ти виходиш з того, 
що твій конкурент –  людина раціональна, що у неї є свій план дій, 
може бути, навіть  –  стратегія; він керується не лише критерієм 
максимуму прибутку чи мінімуму витрат. Іншими словами, кон-
курентна розвідка  –  це динаміка, економічна теорія  –  це статика. 
Звичайно, такий висновок є  достатньо умовним. За останні роки 
з’явилась й  інша економічна наука, в  якій аналізується економіка 
з «людським обличчям» (нобелівські лауреати –  Д. Канеман, В. Сміт, 
Р. Ауманн). Але ці останні дослідження поки що не визнані повсюди. 
Переважає уявлення про деякі загальні закони економічного роз-
витку, які діють незалежно від людей.

Це наслідки не стільки марксизму, скільки так званого Есоnоmісs –  
економічної теорії, яка викладається стандартно практично в  усіх 
університетах світу нудним викладенням положень різних еко-
номічних наукових шкіл. Там немає мотивацій, грошових рішень, 
всі учасники ринкової діяльності примітивно раціональні, вони не 
накопичують досвід, не прямують самостійно відповідно до вироб-
леної стратегії. Така наука достатньо малопридатна для економічної 
безпеки бізнесу і  конкурентної розвідки внаслідок своїх загальних 
методологічних суджень. Конкурентна розвідка, як робить наголос 
відомий фахівець в цій галузі Ю. Воронов, шукає те, що економічна 
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наука як теоретична дисципліна залишила за межами своїх фунда-
ментальних досліджень [30, с. 29].

Сьогодні основна частина української молоді не уявляє собі, 
наскільки жорсткі вимоги пред’являє сучасна ринкова економіка 
щодо багатьох аспектів комерційної роботи  –  від роботи з  інфор-
мацією до особистої поведінки. З  якихось причин багато хто трак-
тує ринкові свободи для прояву і  розвитку особистості будь-якої 
людини як можливість неконтрольованих вчинків чи відсутність 
обмежень на прояв власної ініціативи. Але це не так.

Одна із задач цього спецкурсу переконати слухачів, що сучасна 
конкурентна боротьба багато в  чому нагадує «прохід крізь мінне 
поле», де цінова конкуренція  –  лише один із самих малоефектив-
них прийомів. Знайомлячись з  матеріалом даного курсу, вони діз-
наються багато практичних прийомів розвідки, в основному запо-
зичених із зарубіжних джерел.

Відомий на Заході гуру конкурентної розвідки Б. Джилад відмічає: 
«…якщо бізнесмени не навчається поважати глибокі філософські 
коріння конкурентної розвідки, що виходять у  свободу інформації 
та конкуренції, конкурентна розвідка може перетворитися на про-
тизаконний і неетичний шпіонаж. На щастя, ринки розвиваються, 
а  державний контроль слабшає. Конкурентна розвідка знайде собі 
місце у чесних представників бізнесу» [40, с. 10].

Сьогодні можна сказати, що конкурентна розвідка еволюціону-
вала як гібридний процес діяльності зі стратегічного планування 
і  маркетингових досліджень. На одному з  етапів розвитку бізнесу 
підприємства почали широко застосовувати стратегічне плану-
вання у своїй діяльності. Важливими складовими всього цього про-
цесу були аналіз конкурента, споживача і  постачальника. Однак 
більшість підприємців не були готові до того, щоб зібрати і проана-
лізувати інформацію на систематичній, щоденній основі. Крім того, 
діяльність з досліджень і діяльність з планування залишались окре-
мими процесами без будь-якого тісного взаємозв’язку.

Сама концепція конкурентної розвідки існувала вже давно, але 
втілилася в життя і оформилася тільки в середині 1990-х рр. Подібно 
багатьом інноваційним і свіжим діловим ідеям, загальне прийняття 
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2.6. Проблема з  цим показником полягає в  тому, що він засно-
ваний на показнику EBIT-Earnings Before Interest and Taxes –  прибу-
ток до сплати відсотків і податків, який насправді вимірює доступні 
грошові кошти для виплати відсотків. Причина полягає в  тому, 
що включається амортизація, негрошові витрати. Відсотки явно 
є  відтоком грошових коштів (кредиторам), тому одним із способів 
визначення коефіцієнта	 грошового	 забезпечення є  включення до 
формули розрахунку суми амортизації.

Це базовий показник здатності підприємства отримувати гро-
шові кошти від своїх операцій. Для підприємства ПАТ «Одеса» 
значення даного показника досить високі, що відображає високу 
доступність грошових коштів для покриття зобов’язань (особливо 
у 2010 р).

3. Управління	активами	або	показники	оборотності
Переходимо до визначення ефективності, з  якою ПАТ «Одес-

кабель» використовує свої активи. Ці показники іноді називаються 
коефіцієнтами використання активів. Всі ці певні коефіцієнти 
можуть бути названі показниками оборотності. Вони повинні опи-
сувати, як ефективно або інтенсивно підприємство використовує 
свої активи для отримання грошових коштів.

3.1. Щоб охарактеризувати значення даних коефіцієнтів, для 
прикладу візьмемо розрахунки на рівні 2012 р.

Протягом 2012 р. ПАТ «Одес кабель» мало вартість проданої про-
дукції 363772,1  тис. грн. ТМЗ на кінець року склали 101 978,8  грн. 
З цими даними оборотність ТМЗ дорівнює 3,57 разу.

По суті, «Одес кабель» продає або обертає всі ТМЗ 3,57  разу. Це 
високе значення і,  чим вищий цей показник, тим ефективніше 
управління запасами.

3.2. Якщо запаси обертаються 3,57 разу протягом року, то можна 
порахувати середній час їх обороту. Результат називається середнім 
періодом	реалізації	запасів: 365 днів / 3,57 разу = 102,32 разу.

Це означає, що для реалізації потокових запасів підприємства 
буде потрібно приблизно 102 дні (за допустимої норми у 30 днів).

У  багатьох вищерозглянутих коефіцієнтах можуть також вико-
ристовуватися середні показники. Це залежить від мети: якщо 
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ніж політику керівництва щодо боргів. В  силу цих причин розрахо-
вується коефіцієнт	 довгострокової	 заборгованості. У  2010 і  2011  рр. 
розрахувати даний показник неможливо, тому що підприємство не 
мало довгострокової заборгованості. У  деяких випадках вважається, 
що відсутність довгострокових кредитів означає і  відсутність стра-
тегії у компанії. Цю ситуацію відображають бухгалтерські документи 
(форма 1 «Баланс»). І не завжди інвесторів буде задовольняти такий 
стан речей. Але в 2012 р. ситуація кардинально змінюється і ПАТ «Одес-
кабель» бере довгостроковий кредит у розмірі 2 525 000 грн. Для інвес-
тора це означає, що у  компанії є  ймовірність, що вона виживе на 
ринку за умов жорсткої конкуренції і буде процвітати.

Коефіцієнт довгострокової заборгованості (2012 р.) = 0,10 разу.
Сума довгострокової заборгованості та власного капіталу часто 

називається загальною капіталізацією підприємства, і  фінансисти 
частіше звертають увагу на цю величину, ніж на загальну суму акти-
вів. Таким чином, можна сказати, що величина довгострокового 
боргу становить 0,10 грн від суми капіталізації.

Слід відзначити, що різні фахівці (і різні джерела) мають на увазі 
різні речі під коефіцієнтом заборгованості. Деякі мають на увазі 
загальну (підсумкову) заборгованість, деякі мають на увазі довго-
строкову заборгованість. Така сама проблема виникає при обгово-
ренні ставлення позикових коштів до власного капіталу. Фінансові 
аналітики часто обчислюють цей показник, використовуючи тільки 
довгострокову заборгованість.

2.5. Іншим показником довгострокової платоспроможності 
є коефіцієнт	покриття	відсотків:

2010 р. – 7,92 разу;
2011 р. – 3,30 разу;
2012 р. – 1,98 разу.
Він характеризує ступінь захищеності кредиторів від невиплати 

відсотків за наданий кредит і  демонструє, скільки разів протягом 
звітного періоду підприємство заробило кошти для виплати відсот-
ків за позиками. Цей показник також дозволяє визначити допусти-
мий рівень зниження прибутку, використовуваної для виплати від-
сотків. Рекомендовані значення > 1.
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конкурентної розвідки діловим світом було достатньо повільне. 
І  сама конкурентна розвідка еволюціонувала повільно, проте зро-
била різкий стрибок за останні кілька років.

Таким чином, теоретичні побудови і експерименти вчених-еко-
номістів потрібні нам для звичайного розуміння тематики і мето-
дології конкурентної розвідки в  цілому. А  далі починається вико-
ристання численних методів і підходів, моделей дій, процедур, яких 
існує велика кількість. З  даному спецкурсі ви можете довідатися 
лише про деякі з них. Інше доведеться пізнавати уже в практичній 
діяльності, як кажуть, «з колес».

Навчальний посібник у  вигляді конспекту лекцій підготовлено 
у  межах проведення досліджень над НДР «Конкурентна розвідка 
в  безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним 
розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави (№ ДР 0119U2005).

Прийняті	скорочення:

і – інформація

В – вправа

? – контрольні запитання
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Розділ 1  
ЗМІСТ СУЧАСНОЇ  

КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ

1.1. Зміст конкурентної розвідки

Багато іноземних компаній організували та ефективно сконцен-
трували свої ресурси для виконання роботи в  сфері конкурентної 
розвідки. Україна, для того щоб її економіка була конкурентоспро-
можною, не повинна залишатися осторонь від цього процесу.

Ринкова економіка, побудована на конкуренції, надзвичайно 
динамічна і  ризикована. За умов ризику і  невизначеності істотно 
зростає роль повної, своєчасної та достовірної інформації як основи 
для прийняття управлінських рішень.

Мова, перш за все, йде про конкурентне середовище. Якщо перед 
підприємством стоїть завдання зайняти якусь ринкову нішу або 
утримати її, без інформаційно-аналітичних даних не обійтися. 
Будь-який учасник ринку повинен мати повне уявлення про те, 
з ким йому доведеться конкурувати, у чому суть погроз його еконо-
мічному добробуту. Досягнення переваги в  конкурентній боротьбі, 
та й  взагалі економічне виживання неможливо без знання намі-
рів конкурентів, основних тенденцій ділового і політичного життя, 
аналізу ризиків та інших факторів, що впливають на підприєм-
ницьку діяльність.

Конкурентна	розвідка –  найважливіший інструмент мінімізації 
ризиків і забезпечення прибутків, оскільки в певному сенсі це сис-
тема «раннього попередження» про наміри конкурентів, можливі 
повороти та зміни на ринку, можливі результати впливу політич-
них технологій на підприємницьку діяльність [20, с. 103].

За словами автора «біблії конкурентної розвідки», американ-
ського журналіста Л.  Каханера, «конкурентна розвідка, подібно 
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Для ПАТ «Одескабель» коефіцієнт дорівнює такому:
2010 р. – 0,59 разу;
2011 р. – 0,38 разу;
2012 р. – 0,39 разу.
У даному випадку можна сказати, що підприємство використо-

вує 59, 38 і 39 %-і борги. Чи є цей показник низьким або високим або 
взагалі істотним, залежить від того, чи грає важливу роль струк-
тура капіталу. Іншими словами  –  ПАТ «Одескабель» має 0,59; 0,38 
і 0,39 грн боргу в кожній гривні активів. Це значення ризиковано для 
діяльності, проте позитивним моментом є те, що ситуація поліпшу-
ється в 2011 і 2012 рр., особливо якщо врахувати те, що у 2012 р. під-
приємство бере довгострокову позику і  структура капіталу карди-
нально змінюється.

2.2. Наприклад, розглянемо 2012 р.: у власному капіталі є 0,61 грн 
(1 грн –  0,39 грн) від кожного 0,39 грн боргу. Тоді можна визначити 
два варіанти коефіцієнта загальної заборгованості  –  відношення	
позикових	коштів	до	власного	капіталу	і коефіцієнт	власного	капі-
талу (відношення активів до власного капіталу):

відношення позикових коштів до власного капіталу (2012  р.) = 
0,39 / 0,61 = 0,64 разу;

коефіцієнт власного капіталу (2012 р.) = 1,0 / 0,61 = 1,64 разу.
2.3. Коефіцієнт	співвідношення	позикового	і власного	капіталу	

характеризує ступінь залежності організації від зовнішніх позик 
(кредитів). Він показує, скільки позикових коштів припадає на 1 грн 
власних. Чим вище цей коефіцієнт, тим більше позик у  підприєм-
ства і тим ризикованіше ситуація, яка може призвести в кінцевому 
підсумку до банкрутства. Високий рівень коефіцієнта відображає 
також потенційну небезпеку виникнення на підприємстві дефіциту 
грошових коштів. Вважається, що коефіцієнт співвідношення пози-
кового і власного капіталу за умов ринкової економіки не повинен 
перевищувати одиницю.

2.4. Фінансові аналітики частіше стурбовані довгостроковою 
заборгованістю підприємства, ніж короткостроковою, так як корот-
кострокова заборгованість завжди буде змінюватися. Також рахунки 
підприємства до отримання швидше відображають збутову практику, 
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потокові зобов’язання, не покладаючись на продаж товарно-мате-
ріальних запасів і на отримання дебіторської заборгованості.

Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому:
2010 р. – 0,03 разу;
2011 р. – 0,02 разу;
2012 р. – 0,02 разу.
Оптимальне значення даного коефіцієнта визначено як 0,2–0,35. 

Можемо сказати, що «Одескабель» має 0,03 і 0,02 грн в 2010–2012 рр. 
відповідно грошових коштів на кожну гривню потокових зобов’я-
зань, а цього зовсім недостатньо.

1.4. Чистий	 оборотний	 капітал (NWS) часто розглядається як 
сума наявної у  підприємства короткострокової ліквідності, тому 
можемо обчислити відношення NWS до загальної суми активів.

Відносно низьке значення може означати відносно низький 
рівень ліквідності. У даному випадку цей показник є 5, 8 і 7 % з 2010 р. 
по 2011 р.

1.5. Якщо в  силу будь-яких негативних подій грошові потоки 
почали зменшуватися, як довго підприємство зможе пропрацю-
вати? Відповідь може дати показник	захищеного	періоду.

Захищений період дорівнює такому:
2010 р. – 216 днів;
2011 р. – 172 дні;
2012 р. – 175 днів.
Тобто підприємство могло б протриматися при існуючих ліквід-

них активах, не покладаючись на доходи джерел майбутнього року, 
більше 6 міс., що за умов сучасної ринкової економіки та конкуренції 
є прийнятним періодом.

2. Показники	довгострокової	платоспроможності
Ця група коефіцієнтів націлена на вимір довгострокової здат-

ності підприємства до виконання своїх зобов’язань. У  відповідній 
літературі вони називаються коефіцієнтами фінансового важеля 
(коефіцієнт частки позикових коштів, коефіцієнт важеля). Розгля-
немо ці показники та їх варіації.

2.1. Коефіцієнт	загальної	заборгованості приймає до розгляду всі 
борги з будь-якими термінами погашення всім кредиторам.
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 Розділ 1  Зміст сучасної конкурентної розвідки

потужному радару, вловлює нові віяння в  бізнесі, відстежує 
можливості, що з’являються, і  попереджають про небезпеки, що 
насуваються».

Конкурентна розвідка виконує завдання, які зазвичай ставлять 
інвестори перед менеджментом: уникати нераціонального вико-
ристання капіталу та інших ресурсів, не допускати промахів і поми-
лок, що ведуть до банкрутства. Такі помилки найчастіше трапля-
ються тоді, коли топ-менеджери приймають рішення, ґрунтуючись 
на хибних уявленнях і припущеннях, не маючи під рукою достовір-
ної інформації.

Таким чином, життєздатність підприємства багато в чому забез-
печується добре організованою системою збирання ділової інфор-
мації, її своєчасним аналізом і розподілом. Така система і отримала 
назву конкурентної	(ділової,	комерційної,	бізнес-)	розвідки, при-
значеної для виявлення загроз, зменшення підприємницьких ризи-
ків, вироблення оптимальних управлінських рішень.

Тож не дивно, що конкурентна розвідка активно зміцнює свої 
позиції в структурі сучасних компаній по всьому світу, як великих, 
так і  маленьких. Незалежно від спадів на світовому ринку сектор 
ділової розвідки зростає. ІВМ, Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft –  
це лише кілька з чималого числа транснаціональних корпорацій, які 
зробили конкурентну розвідку одним з  видів своєї базової діяль-
ності. Щорічно компанії зі світовим ім’ям витрачають, під тими чи 
іншими приводами, 10 млрд дол. на конкурентну розвідку.

Можна зустріти словосполучення «ділова розвідка», «біз-
нес-розвідка», «економічна розвідка» і  деякі інші, еквівалентні 
або близькі до конкурентної розвідки. Термін «конкурентна роз-
відка» (competitive intelligence) міцно прижився в Сполучених Штатах. 
У  Західній Європі частіше зустрічається «ділова розвідка» (business 
intelligence). І все ж найбільш повно і ємно суть цього процесу відо-
бражає саме термін «конкурентна розвідка».

Зростання ролі конкурентної розвідки визначають такі чинники:
– швидке зростання темпів ділового життя;
– інформаційне перевантаження;
– зростаюча глобальна конкуренція;
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– збільшення агресивності конкурентів;
– сильний вплив політичних змін та ін.
В  Україні конкурентну розвідку іноді сприймають як щось на 

кшталт «промислового шпигунства». У розвинених ринкових еко-
номіках конкурентна розвідка ще два десятиліття тому набула 
легального статусу і до теперішнього часу перетворилася на необхід-
ний компонент ринкової стратегії та тактики.

Ідентифікувати конкурентну розвідку з  корпоративним, про-
мисловим шпигунством –  велика і поширена помилка. Якщо «про-
мислове шпигунство»  –  близький родич військової та політичної 
розвідок, оскільки «віддає перевагу» протизаконним способам зби-
рання інформації, то конкурентна розвідка не має відношення до 
лицарів «плаща і кинджала».

Конкурентна розвідка  –  це перш за все використання сучасних 
інформаційних технологій для легального збирання і аналізу даних 
про конкурентне середовище і  конкурентів. Вона здійснюється 
виключно в рамках нормативно-правового поля і результатів дома-
гається завдяки аналітичній обробці величезної кількості найрізно-
манітніших відкритих інформаційних матеріалів.

В українському бізнесі настає період переходу саме на цей, циві-
лізований спосіб конкуренції. Реальна конкуренція (цивілізована) –  
основна перевага ринкової економіки перед адміністративною. 
Це той важіль, який робить економіку ефективною.

Ось тут і висувається на перший план інформаційна складова про 
конкурента. Щоб перевершити суперника в  організації виробни-
цтва, якості товарів і  послуг, продуктивності, ефективності, перш 
за все, треба знати, як мінімум конкретні показники цих складових, 
а також форми та методи їх втілення в практику.

Вивчаючи конкурентів, виявляючи причини, секрети (так, 
секрети) їх ефективності, сильні та слабкі боки, цивілізований 
виробник активно використовує отримані знання, впроваджує 
передові ідеї у себе, удосконалює їх, йде далі. Це управлінські знання, 
технічні, технологічні, наукові, маркетингові. Наздоганяючи та 
випереджаючи суперника, підприємець спонукає його до відповід-
ного вдосконалення.
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буде означати, що чистий оборотний капітал (оборотні кошти мінус 
зобов’язання) негативний.

Як і всі інші коефіцієнти, коефіцієнт покриття піддається впливу 
різних видів угод. Наприклад, припустимо, що підприємство бере 
довгострокову позику. Короткостроковим ефектом буде збільшення 
доступних засобів від емісії (зобов’язань) і збільшення довгостроко-
вої заборгованості. Потокові зобов’язання не будуть зачеплені, так 
що коефіцієнт збільшиться. Також низький коефіцієнт покриття 
може бути поганою ознакою для підприємства з  великим запасом 
невикористаних позик.

1.2. Коефіцієнт	термінової	ліквідності
Товарно-матеріальні запаси часто бувають найменш ліквід-

ним активом. Це також актив, вартість якого за балансом найменш 
надійна як вимірювання ринкової вартості, так як не враховується 
його якість. Деякі з цих ТМЗ можуть виявитися зіпсованими, заста-
рілими або втраченими.

Далі, відносно великі ТМЗ часто є  ознакою короткострокових 
проблем. Підприємство могло переоцінити попит і  закупити або 
зробити занадто багато продукції. У  даному випадку підприємство 
могло заморозити велику частину своїх ліквідних коштів в повільно 
реалізовані товарні запаси.

Звернемо увагу, що використання коштів для покупки ТМЗ не 
змінює коефіцієнт покриття, але зменшує коефіцієнт ліквідності 
(тобто ТМЗ є неліквідні порівняно з доступними коштами).

Для ПАТ «Одескабель» цей коефіцієнт дорівнює такому:
2010 р. – 0,60 разу;
2011 р. – 0,60 разу;
2012 р. – 0,49 разу.
За міжнародними стандартами рівень коефіцієнта термінової 

ліквідності повинен бути вищим за 1. В Україні ж його оптимальне 
значення визначено як 0,6–0,8. Тому ми бачимо, що даний показ-
ник не дотягує до оптимального значення у 2012 р.

1.3. Для кредиторів, які надають короткострокові кредити, може 
бути важливим коефіцієнт	 грошових	 коштів (або норма касових 
резервів), що показує, в якій мірі підприємство може оплатити свої 




