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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕЕ
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
КАК МНОГОФАКТОРНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ
PROBLEMS OF REGULATION OF INFLATION AND ITS EFFECT
ON THE COUNTRY’S ECONOMY MULTIFACTORIAL SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA
В данной статье рассмотрена проблема регулирования инфляции и воздействия ее на экономику страны. Определено, что инфляция представляет собой многофакторное социально-экономическое явление,
которое требует эффективного решения для устойчивого экономического развития и безопасности государства. Антиинфляционная политика должна использовать комплексную модель и затрагивать все сферы общественного воспроизводства.
Ключевые слова: инфляция, потребительская цена, индекс прибыльности, рост цен, уровень спроса, антиинфляционная политика, индекс бедствия.
In this article the problem of inflation control and its impact on the economy has been studied. The author
determines that inflation is a multifactorial socio-economic phenomenon, which requires effective solutions for
sustainable economic development and national security. Anti-inflationary policy is to use an integrated model
and affect all spheres of social reproduction.
Key words: inflation, the consumer price index of profitability, rising prices, the level of demand, anti-inflationary
policy, the index of the disaster.

Постановка проблемы. Мировая экономика
испытывает наиболее серьезные потрясения за
период после нефтяного шока середины 70-х – начала 80-х годов ХХ века. Хотя еще рано говорить
о мировой депрессии, но страны, на которые приходится 2/5 мирового ВВП, переживают состояние спада. Масштабы кризиса могут уравняться с
Большой Депрессией 1929 года. В мире насчитывается более 200 стран, которые борются с инфляцией. Экономисты не могут предложить легкого способа борьбы, отсутствует единое мнение
по поводу причин инфляции и мер, необходимых
для ее снижения.

Анализ последних исследований и публикаций. Экономистами всего мира создан богатый
опыт теоретических исследований инфляции, а
также даны практические рекомендации по регулированию инфляционных процессов. В трудах
Р. Денниса, Дж.М. Кейнса, Дж.Д. Сакса, К. Макконелла, И. Фишера, М. Фридмена, Ф. Хайека,
Дж.Р. Хикса заложены основные подходы к проблеме инфляции, ее сущности и возможности регулирования.
Столкнувшись в России в начале 1990 года с
инфляционными проблемами, отечественные
ученые, такие как: Л. Абалкин, В. Андрианов,
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А.Белоусов, А. Илларионов, Д. Львов, активно
стали изучать и анализировать российскую специфику инфляции.
Проявления инфляции относительно к переходным условиям российской экономики рассматривали С. Авдашева, Д. Никологородский, Н. Розанова, С. Никитин и многих других.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Необходим дальнейший анализ инфляции
как
сложного,
противоречивого
социально-экономического явления и факторов
ее регулирования в условиях современного экономического развития России.
Проблема инфляции требует серьезной разработки, серьезных взаимодополняющих мер в области внешней экономики, структурной и денежной политики.
Цель статьи. Теоретическое и практическое
изучение сущности воздействия инфляции на
экономику страны, а также выявление эффективных антиинфляционных мер и установление возможности их применения.
Результаты исследования. Современная инфляция, заключающаяся в падении покупательной силы денежной единицы, продолжает вносить дисбаланс в сферу производства, поражая
другие составляющие экономической жизни государства и общества.
Некоторые экономисты считают, что инфляцию можно считать нормальным, а в некоторых
случаях и положительным явлением, что невысокий уровень инфляции оживляет экономическую
конъюнктуру. Цены растут, когда на товары и
услуги есть спрос и люди готовы тратить на них
деньги. В результате, такая ситуация подстегивает производство, которое производит достаточное количество необходимых товаров, а значит и
экономику в целом [1].
Однако экономические решения, даже при небольшом уровне инфляции, становятся все менее
эффективными, углубляются диспропорции в
экономике и темпы инфляции могут перейти на
более высокий уровень [2, с. 486-487].
К отягощению инфляции приводит неэффективная структура производства, приводящая к
дефициту и росту цен. На этом фоне происходят и

другие сбои в экономике: зависимость от кредитов, большие расходы государства и влияние на
рынок монополистов.
Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике.
Обратный процесс – снижение общего уровня
цен – называют дефляцией. Но если в инфляции
можно найти позитив, то у ее антагониста, дефляции, плюсов вовсе нет. Цены падают, когда люди
не могут себе позволить делать покупки. В результате производство сокращается и растет безработица.
Экономика наиболее пострадавших от кризиса
стран в основном зависит от международного
торгового и банковского бизнеса. Также большое
влияние на развитие экономического кризиса в
разных странах оказывают внешние долги. В
основе рейтинга Forbes лежат данные Международного Валютного Фонда, которые специалисты
журнала использовали для расчета так называемого «индекса бедствия». Этот индекс получен из
данных МВФ по ВВП, уровню инфляции и паритету покупательской способности в странах мира.
Показатель безработицы не вошел в индекс, так
как МВФ не оценивает уровень безработицы по
всем странам. Рассмотрим выше перечисленные
показатели по России и сопоставим их с индексом
потребительских цен (ИПЦ), который измеряет
изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и
услуг, потребляемых средним домохозяйством
(т.е. стоимости «потребительской корзины»). Выбор ИПЦ в качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя динамики стоимости жизни населения (табл. 1).
В начале 2015 года в Российской Федерации
снизились темпы увеличения инфляции до 2,2%.
При этом индекс потребительских цен вышел за
установленные правительством целевые ориентиры (табл.2).
Для рядового потребителя в 2015 году стали
заметны подорожание таких стратегически важных продуктов питания, как подсолнечное масло
(стоимость выросла на 69 %), молоко (10-15 %),
овощи, фрукты и цитрусовые (44 %). Менее заметным для потребителей оказалось увеличение

Данные Международного Валютного Фонда для расчета «индекса бедствия» в РФ [3]
Месяц,
год
12. 2012
12. 2013
12. 2014
4

Темпы роста
промышленного
производства, %
2,4
3,6
8,1

Темпы роста
ВВП, %

Инфляция, %

Уровень
безработицы, %

2,1
2,0
-0,2

6,6
6,5
11,4

5,3
5,6
5,3

Торговый
баланс, млрд.
долл
16,5
17,1
12,9

Таблица 1

ИПЦ, %
7
6
5
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Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг (%)
Инфляция

Базовая
инфляция

Прирост цен
на
продовольственные
товары

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

0,6
0,7
1,0
0,9
0,9
0,6
0,5
0,2
0,7
0,8
1,3
2,6
11,4

0,4
0,5
0,8
0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
0,9
0,8
1,0
2,6
11,2

1,0
1,2
1,8
1,3
1,5
0,7
-0,1
-0,3
1,0
1,2
2,0
3,3
15,4

Январь
Февраль

3,9
2,2

3,5
2,4

5,7
3,3

Месяц

Прирост цен
на плодоовощную
продукцию
2014 год
5,8
5,1
5,3
2,3
2,4
-2,8
-8,1
-10,7
-1,2
2,8
8,7
12,9
22,0
2015 год
22,1
7,2

цен на энергоносители и товары строительной отрасли. Увеличение доли расходов на продовольствие, свидетельствует о снижении благосостояния российских граждан и является проявлением
инфляции.
На основании анализа экономического опыта
можно выделить следующие уровни инфляции,
влияющие на экономическое развитие той или
иной страны [4]:
1. Годовой уровень инфляции 2–3% — предполагает устойчивый экономический рост;
2. При величине 5–10% — сохраняются относительно стабильные темпы роста экономики;
3. При уровне в 20–30% — может начаться замедление темпов экономического роста;
4. Если годовое увеличение индекса цен превышает 40%, то экономический рост прекращается;
5. При годовом уровне свыше 100% начинается спад промышленного производства и снижение стоимости ВВП.
Мировой опыт свидетельствует, что инфляция
может быть вполне контролируемым и регулируемым процессом. При нормальном развитии экономики годовая инфляция может вырасти до 10%.
Более низкие показатели тоже могут вызывать
беспокойство, если экономика всей страны не
развивается.
Существуют различные причины изменения
инфляции. Они бывают внешние – рост цен на

Прирост цен
Прирост цен
на непродона непродовольствен-ные
вольствентовары без
ные товары
бензина

Таблица 2
Прирост
цен на
платные
услуги

0,3
0,4
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
2,3
8,1

0,3
0,4
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
2,5
8,0

0.5
0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
1,4
0,7
0,3
0,6
1,2
2,2
10,5

3,2
2,1

3,5
2,3

2,2
0,8

мировых рынках, сокращение поступлений от
внешней торговли, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и внутренние – деформация
экономики, монополия на денежную эмиссию,
монопольное положение больших производств и
их диктат цен на рынке, монополия профсоюзов
на рынке труда и их возможность влияния на рост
оплаты труда, непомерно высокие налоги или
процентные ставки по кредитам.
Если уровень спроса на товары и услуги превышает возможности предложения по его удовлетворению, говорят о проинфляционном влиянии факторов со стороны спроса. В отдельных
случаях на опережающий рост спроса могут повлиять слишком доступные кредиты, ускоренный рост номинальных доходов экономических
субъектов. Часто эти источники избыточного
спроса называют «монетарными факторами инфляции» – давлением на цены в связи с созданием
излишнего количества денег.
Особенность инфляции в России заключается
в том, что она стоит на фундаменте двух факторов: технологическая отсталость и монополизм.
Российская инфляция имеет немонетарные причины, которые сочетаются с монетарными причинами.
Монетаристская политика, сводящаяся к ограничению денежного предложения, в условиях
кризиса всегда и везде дает один и тот же резуль5
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тат – втягивание экономики в стагфляционную
ловушку, сочетающую падение производства, высокую инфляцию, рост безработицы и падение
доходов населения. Выживут при такой политике
только экспортно ориентированные виды деятельности.
Экономические взгляды монетаристов легли в
основу стандартного набора рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) к развивающимся и постсоциалистическим странам для стабилизации их экономик (так называемые меры
ортодоксальной стабилизации). Практика показала, что без задействования немонетаристских инструментов экономического регулирования (таких
как фиксация валютного курса, деиндексация контрактов, административные ограничения отдельных видов цен, политика доходов и т.д.), результаты монетаристской политики оказываются низкими: резкий экономический спад, высокая безработица, падение уровня жизни населения [5].
Западные страны привлекают деньги на своем
финансовом рынке, где, как известно, уже несколько лет идет безудержная денежная эмиссия. Объем
денежной базы за последнее десятилетие вырос в
Европе и США в три–пять раз. Эти дешевые деньги надо связать, чтобы избежать гиперинфляции.
Поэтому МВФ и навязывает политику сжатия собственной денежной массы. Ее заменяют иностранные кредиты и инвестиции, проводниками которых в основном являются спекулятивные фонды.
Инфляция может расти и тогда, когда возникает дисбаланс на рынке товара или услуги по причине недостаточного предложения, например, изза неурожая, ограничений на ввоз продукции изза рубежа, действий монополиста.
Инфляция может быть вызвана ростом издержек на производство и реализацию единицы продукции – из-за удорожания сырья, материалов,
комплектующих, повышения расходов предприятий на заработную плату, налоги, процентные
платежи и других затрат. Повышение издержек
может привести также и к снижению объемов
производства и, далее, к формированию дополнительного проинфляционного давления из-за недостаточного предложения.
Кроме того, ослабление национальной валюты
может напрямую влиять на цены конечной ввозимой из-за рубежа продукции. Общее воздействие
изменения обменного курса на динамику цен называют «эффектом переноса» и часто рассматривают как отдельный фактор инфляции [6].
Важнейшими причинами роста цен является:
1. Диспропорциональность – несбалансированность государственных расходов и доходов –
дефицит государственного бюджета;
6

2. Милитаризация экономики;
3. Отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции как его части;
4. Импортируемая инфляция. Применяемый в
таких случаях метод ревальвации собственной
валюты, делает импорт более выгодным, затрудняя экспорт;
5. Инфляционные ожидания – возникновения
у инфляции самоподдерживающегося характера [7, с.381].
Высокая инфляция влечет за собой негативные последствия и отражается на:
1. Спросе;
2. Экономическом росте;
3. Уровне жизни населения;
4. Принятии решений экономическими субъектами;
5. Настроениях в обществе.
Все вместе это отрицательно влияет на сбережения, потребление, производство, инвестиции и
в целом – на условия для устойчивого развития
экономики. Обесценение доходов препятствует
формированию устойчивой финансовой основы
для инвестирования.
Выводы и предложения. Таким образом, любое государство заинтересовано в ценовой стабильности, которая создает условия для роста инвестиций и, в конечном счете, – для устойчивого
экономического развития.
Невозможно на современном этапе развития
экономики полностью исключить причины инфляции, поэтому борьба с инфляцией заключается в разработке мер по преодолению её последствий. Для этого в мировой экономической практике разработаны специальные методы, направленные на сглаживание последствий инфляции
или на прогнозирование, предотвращение негативных тенденций в развитии инфляционных
процессов. Нет никакого средства в общем плане
для борьбы с инфляцией, кроме как балансирование денежной и товарной массы. Методы борьбы с инфляцией могут быть адаптационные
(меры по приспособлению и сдерживанию инфляции) и радикальные (проведение денежных
реформ).
При разработке антиинфляционных мер важно начинать борьбу с монополистическим ценообразованием, не забывая думать о росте предложения товарной массы. Необходимо поднимать
отечественную промышленность, активно включая в ее развитие, а не только рост, интеллектуальные ресурсы, связанный с внешнеэкономической конъюнктурой.
Очень хорошее средство борьбы с инфляцией – это импортные товары. Причем импортные
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товары не через повышение реального курса, а
через использование такой формы, как государственное частное партнерство. При этом важно
позаботиться о том импорте, который не конкурирует с отечественными товарами, твердо определяя национальные приоритеты[8].
Существенно осложняет противоинфляционную политику и разработку целевых комплексных программ оптимизации параметров инфляции, доходов и расходов отсутствие единого мнения по поводу причин инфляции и мер необходимых для ее снижения.
На современном этапе антиинфляционная политика должна носить комплексный характер и
затрагивать все сферы общественного воспроизводства. Становится актуальной проблема
регулирования инфляции как многофакторного
социально-экономического явления. Такой подход позволяет разработать и использовать комплексную модель управления инфляционным
процессом с учетом его денежных и неденежных факторов, в частности тарифной политики
естественных монополий, которая сейчас стала
ведущим фактором обесценения денег. Поэтому
разделение ответственности за инфляцию между
Банком России и Правительством РФ снижает эффективность регулирования инфляции [9].
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РОЛЬ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
В УКРАЇНІ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ КРАЇН БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ)
РОЛЬ И МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ В УКРАИНЕ (НА ОСНОВЕ ОПЫТА СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ)
ROLE AND MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INDUSTRIAL PARKS IN UKRАINE
(BASED ON THE EXPERIENCE OF FOREIGH NEIGHBORING COUNTRIES)
Досягнення належного рівня інвестиційної привабливості регіонів на сьогоднішній день неможливе
без впровадження сучасних систем та механізмів промислово-виробничої інфраструктури.
Проаналізований досвід країн близького зарубіжжя обґрунтовує доцільність запровадження
індустріальних парків в Україні та визначає важливу роль держави в розгортанні вказаних механізмів
реанімування промислових регіонів. Запропоновано впровадження кредитної програми за участю держави, комерційних банків, індустріальних парків, що надасть можливість стимулювати створення та забезпечити функціонування паркової системи України, а також подальше залучення інвестицій в їх розвиток.
Ключові слова: індустріальний (промисловий) парк, вільна економічна зона, промислово-виробнича
інфраструктура, інвестиційний клімат, податкові пільги, кредитна програма.
Достижение надлежащего уровня инвестиционной привлекательности регионов сегодня невозможно
без внедрения современных систем и механизмов промышленно-производственной инфраструктуры.
Проанализированнный опыт стран ближнего зарубежья обосновывает целесообразность внедрения индустриальных парков в Украине и определяет важную роль государства в развертывании указанных механизмов реанимирования промышленных регионов. Предложено внедрение кредитной программы с участием государства, коммерческих банков, индустриальных парков, что позволит стимулировать создание
и обеспечить функционирование парковой системы Украины, а также дальнейшее привлечение инвестиций в их развитие.
Ключевые слова: индустриальный (промышленный) парк, свободная экономическая зона, промышленнопроизводственная инфраструктура, инвестиционный климат, налоговые льготы, кредитная программа.
Nowadays the achievement of a proper level of the investment attractiveness of the regions is impossible without
implementing modern system and mechanisms of industrial infrastructure. Having analyzed the experience of
foreign neighboring countries we can prove the expediency of industrial parks establishment in Ukraine and
emphasize the important role of the state while developing mechanisms of reanimation of industrial regions
mentioned above. The credit program implementation in partnership with the state, commercial banks and
industrial parks is proposed in this article; this program would stimulate creation of a park system in Ukraine and
facilitate its functioning and further investment generation for their development.
Key words: industrial park, free economic zone, industrial infrastructure, investment climate, tax benefits, loan
program.
© Кушнір С. О., 2015
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Постановка проблеми. В умовах сьогоднішніх реалій в Україні одним з потужних механізмів
інноваційного розвитку держави є індустріальний
парк. Ефективне впровадження таких проектів в
регіонах країни надасть можливість підвищити не
лише надходження до бюджетів всіх рівнів, а й
створить нові робочі місця, зменшить рівень безробіття, сприятиме використанню вільних земельних ділянок, створенню екологічно чистих промислових підприємств, активізації міжгалузевої
кооперації, виробничої діяльності постачальників
енергоносіїв та інших постачальників послуг, які
забезпечують функціонування індустріального
парку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
показує, що останнім часом в нашій країні багато
уваги приділяється питанням створення і функціонування індустріальних парків, що базуються на
Конституції України, Цивільному, Господарському, Земельному, Податковому, Митному кодексах
України, Законах України «Про інвестиційну діяльність» і «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших законодавчо-нормативних актах. Разом з тим, оскільки індустріальні парки являються ефективними елементами інвестиційної
інфраструктури, багато питань потребують подальших ґрунтовних досліджень вітчизняних науковців та виявлення нових дієвих інструментів і
методів їх реалізації.
Метою даної статті є обґрунтування доцільності створення індустріальних парків для реанімування промислових регіонів України, дослідження проблем, пов’язаних зі створенням вказаних інноваційних структур на основі зарубіжного
досвіду, та роль держави у вказаному процесі.
Викладення основного матеріалу. Сучасні
ринкові умови зважаючи на політично-економічну
ситуацію в країні, а також ратифікацію угоди про

асоціацію з Європейським Союзом, не залишають
Україні вибору, крім необхідності підтягуватись
до міжнародних стандартів та надають успішні
приклади ведення бізнесу. Інноваційні підприємства мають змогу вийти на міжнародні ринки, що
відкриває безліч можливостей для українського
бізнесу, в тому числі підприємств промисловості.
За даними Європейської Бізнес Асоціації на
фоні поступового падіння 2014 року індексу інвестиційної привабливості України, за результатами 1 кварталу поточного року відмічається стабілізація індексу та навіть натяки на можливе
зростання (рис.1) [5].
На сьогоднішній день в галузі промисловості
можна привести приклад такої форми інноваційних новоутворень як індустріальні (промислові)
парки.
В міжнародній практиці існує поняття індустріального парку та промислового парку як дещо
відмінних значень. Так, особливістю індустріального парку являється саме наявність території,
тобто земельної ділянки, з високим ступенем готовності до будівництва, забезпечена інфраструктурою, в межах якої підприємства можуть здійснювати свою діяльність. Промисловий парк – це
вже об’єднання єдиним оператором комплексу
об’єктів нерухомості та інфраструктури.
В українському законодавстві Законом «Про
індустріальні парки» поняття індустріального і
промислового парку ототожнюється, та визначено
в наступному вигляді: «індустріальний (промисловий) парк (далі – індустріальний парк) – визначена ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія,
у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері
промислового виробництва, а також науково-

Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості України в динаміці
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дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації
і телекомунікацій на умовах, визначених Законом
та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку» [2].
Не слід ідентифікувати індустріальний парк як
спеціальну/вільну економічну зону (ВЕЗ), оскільки для ВЕЗ в порівнянні з всією країною характерні особливості відносин саме розподілу, а не виробництва, бо саме вони притаманні для всіх без
винятку типів вільних економічних зон. Основними законодавчими актами України щодо ВЕЗ являється Закон «Про загальні основи створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» та Державна Концепція створення спеціальних економічних зон, затверджена Постановою КМУ від 14 березня 1994 р. № 167.
Для створення відповідних промислових парків розроблений Національний проект «Індустріальні
парки України», направлений на створення умов для
економічного розвитку та побудови промислововиробничої інфраструктури, для чого компанією
«Ernst & Young» проведено роботу по розробці попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту та паралельно здійснюється створення необхідної нормативно-правової бази. Так, на виконання Закону України «Про індустріальні парки» розроблено
ряд проектів, що регламентують надання економічних стимулів для індустріальних парків.
Згідно розділу VIII Закону України «Про індустріальні парки» з метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних парків передбачено наступне:
1) з метою державної підтримки створення та
функціонування індустріальних парків керуючим
компаніям та ініціаторам створення − суб’єктам
господарювання за рахунок коштів, передбачених
Державним бюджетом України на відповідний
рік, надаються безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансування на безповоротній основі для
облаштування індустріальних парків;
2) до пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту не залучаються:
− ініціатори створення − суб’єкти господарювання та керуючі компанії індустріальних парків у
разі будівництва об’єктів у межах індустріальних
парків;
− учасники індустріальних парків у разі будівництва об’єктів у межах індустріальних парків.
Також для належного функціонування індустріальних (промислових) парків надається ряд
інших пільг, серед яких звільнення від оподаткування митом при ввезенні на митну територію
України:
− устаткування, обладнання та комплектуючі
до них, матеріали, що не виробляються в Україні,
10

які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення – суб’єктами господарювання,
керуючими компаніями індустріальних парків для
облаштування індустріальних парків; устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних
парків для здійснення господарської діяльності у
межах індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та
комплектуючих до них, матеріалів затверджуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері
інвестиційної діяльності та управління національними проектами.
Надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів).
Індустріальні парки планується створювати на
засадах державно-приватного партнерства шляхом формування єдиної облаштованої території,
забезпеченої енергоносіями, інфраструктурою,
необхідними адміністративно-правовими умовами, для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, інновацій, логістики, супутнього сервісу, направлених на забезпечення
економічного розвитку міста, підвищення його
конкурентоздатності, активізації інвестиційної та
інноваційної діяльності, покращення соціальних
стандартів для мешканців міста, функції керування якою покладено на спеціалізовану компанію.
Розділом VI Закону України «Про індустріальні парки» визначено порядок реєстрації створюваних структур в Реєстрі індустріальних парків, та
вказано, що державна підтримка надається ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків, включеним до Реєстру
індустріальних парків.
Держінвестпроектом до прийняття зазначеного Закону була проведена у всіх регіонах України
інвентаризація земельних ділянок, придатних для
створення індустріальних парків, за результатами
якої опрацьовано близько 95 промислових майданчиків, 43 з яких вже запропоновано потенційним інвесторам для створення індустріальних
парків, а для 15 потенційних індустріальних парків підготовлено концептуальні дизайни.
За час дії вказаного Закону зафіксовано біля 30
ініціаторів створення індустріальних парків, з
яких 18 подали заяви та відповідні документи для
їх включення до Реєстру індустріальних парків.
Згідно Закону України «Про індустріальні парки» та наказу Держінвестпроекту України від
16.07.2013 року № 096-07 «Про затвердження По-
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рядку створення та ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків» [6] за 2014 рік в Україні зареєстровано 12 індустріальних парків
(табл. 1).
Планується, що створена мережа індустріальних парків за 5-7 років зможе залучити близько

8-10 млрд.дол.США інвестицій, створити близько
80 тис. нових робочих місць та суттєво збільшити
показник ВВП України.
Так, формування мережі індустріальних парків
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіонів, іміджу галузі, місць розташування

Індустріальні парки України
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва
«Долина»
«Львівський індустріальний
парк «Рясне-2»
«Славута»
«Коростень»
«Центральний»
«Соломоново»
«Свема»
«Перший український
індустріальний парк»
«іРаrk»,
«Кривбас»
«Віоnіс НІLL»
«Тростянець»

Таблиця 1

Місце розташування
м. Долина Івано-Франківської області
м. Львів Львівської області
м. Славута Хмельницької області
м. Коростень Житомирської області
м. Кременчук Полтавської області
с. Соломоново, Ужгородського району Закарпатської області
м. Шостка Сумської області
с. Велика Димерка Броварського району Київської області
м. Южне Комінтернівського району Одеської області
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
м. Київ
м. Тростянець Сумської області

парків, покращенню інвестиційного клімату, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу
міст та підвищенню ділової активності бізнессередовища, впровадженню енергозберігаючих
технологій. Крім того, пожвавить розвиток внутрішнього виробництва, зміцнить довіру інвесторів, допомагатиме впровадженню новітніх інноваційних рішень у виробництві продукції, зростанню об’ємів зовнішньоекономічної діяльності, імпортозаміщенню, підвищенню соціальних стандартів, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття, збільшить експортний потенціал країни.
Зрозуміло, що створенню та активному функціонуванню індустріальних парків в Україні заважає відсутність економічної і політичної стабільності, що перешкоджає притоку іноземних інвестицій. Порівняймо характеристики розвитку
індустріально-промислових парків найближчих
сусідніх країн.
Проаналізувавши успішний досвід ближнього
зарубіжжя (табл. 2), можна зробити висновок, що
так звані особливі економічні зони, в яких знаходяться індустріальні чи промислові парки, являються одним з інструментів проведення регіональної політики в частині активізації депресивних районів з високим рівнем безробіття для досягнення конкретних економічних результатів у
вигляді іноземних інвестицій, технологій і створення нових робочих місць.

Розглянемо основні позитивні моменти державних програм, що надали можливість досягти
значних результатів та поставлених завдань.
Так, наприклад, в Польщі діяльність промислових парків визначена особливими умовами, серед
яких:
1) вимоги до обсягу інвестицій (має перевищити 100,0 тис. євро, при цьому частка власного капіталу підприємця не може бути менше 25%);
2) строків освоєння капіталовкладень (на протязі не менше 5 років, рахуючи з дня завершення
проекту, для малого та середнього бізнесу –
3 роки);
3) строків надання робочих місць (не менше
5 років з дня прийняття на роботу, для малого та
середнього бізнесу – 3 роки).
Для новостворених парків надається ряд пільг,
серед яких податкова пільга у вигляді звільнення
від сплати прибуткового податку від юридичних
осіб, яка надається тільки щодо прибутку, отриманого від діяльності, здійснюваної в рамках даної
зони, та не може перевищувати встановлений ліміт з боку місцевих органів влади.
Оформлення пакету документів на ведення
господарської діяльності займає від трьох до чотирьох місяців [3].
В Туреччині у 2002 році активно почала впроваджуватися програма створення індустріальних
зон, що спеціалізуються на залученні іноземних
інвестицій. Значна частина експортних операцій
11
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика розвитку індустріально-промислових парків в країнах ближнього
зарубіжжя
Країна
Польща

Кількість вільних економічних зон
14

Туреччина

20 (19 діючих)

Угорщина
Чехія

2
103
27
(5 техніко-впроваджувальних,
5 промислово-виробничих,
14 туристично-рекреаційних,
3 портові)
6
7
12

Росія
Румунія
Молдова
Україна

та іноземних інвестицій проходить через вільні
зони.
Згідно чинного законодавства Туреччини, вільні зони, де знаходяться індустріальні парки, розташовані поблизу важливих торгових центрів Євросоюзу та Близького Сходу, поруч із великими турецькими портами Середземного, Егейського і
Чорного морів, міжнародними аеропортами, визначаються як спеціальні райони, на які не поширюється режим митної території Туреччини та
правові норми, що регулюють експортно-імпортні
і валютні операції, де відсутні обмеження щодо
цін, стандартів та якості товарів, передбачені турецьким законодавством. Місцезнаходження,
межі ВЕЗ, видача ліцензій на право підприємницької діяльності знаходиться у віданні Ради Міністрів Туреччини [7,8].
Так, вільні економічні зони мають наступні переваги:
− 100% звільнення від митних та інших супутніх мит, корпоративного податку для промислових компаній, сплати податку на додану вартість і
спеціального податку на споживання, податку на
заробітну плату співробітників (для компаній, що
експортують не менше 85% вартості товару на
умовах FOB, якщо цей товар вироблений у вільній
зоні);
− товари можуть перебувати на території вільної зони протягом необмеженого періоду;
− прибуток, отриманий у вільних зонах, може
переводитись за кордон або в межах Туреччини
без обмежень;
12

Кількість
індустріальнопромислових парків

Рік створення
законодавчої
бази

Кількість
створених
робочих місць,
тис.

300 (66 діючих)
289
(212 діючих + 77
будується)
206
144

1995

20,0

2000

7,5

1996
1998

49,9
100,6

1999

70,9

2010
2012

49,4
6,4
7,5

101 парки
(55 діючих)
48
6
12

− дозволені поставки вироблених в ВЕЗ товарів на внутрішній ринок Туреччини, проте до таких поставок застосовується режим зовнішньої
торгівлі (зі сплатою 0,5% податку від суми угоди),
та якщо вартість товарів не перевищує 500 дол.
США, то вони звільняються від оподаткування;
− режим зовнішньої торгівлі не застосовується
до товарів, що поставляються з ВЕЗ в інші країни
або інші ВЕЗ;
− в якості засобу платежу може використовуватися будь-який вид вільно конвертованої валюти, що котирується Центральним банком Туреччини;
− Міністерство фінансів в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності уповноважено здійснювати необхідне регулювання і приймати відповідні інструкції незалежно від положень
загального податкового законодавства Туреччини
та подавати відповідні пропозиції Раді Міністрів;
− при здійсненні інвестицій у вільні економічні зони відсутні будь-які обмеження по співвідношенню іноземного та місцевого капіталу.
− до кінця податкового періоду року вступу
Туреччини до ЄС доходи, що виникли від продажів товарів, вироблених в цих зонах фізичними
або юридичними особами, які отримали ліцензію
06.02.2004 р. і пізніше, не підлягають обкладенню
прибутковим або корпоративними податками.
Угорщина з метою залучення інвесторів у промислові парки встановлює також певні пільги та
нормативи прискореної амортизації. Крім того,
місцевими органами самоврядування для діючих
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в промислових парках підприємств можуть бути
надані додаткові пільги, серед яких звільнення від
місцевих податків на термін до 5 років та скорочення плати за комунальні послуги або надання
по них розстрочки.
Починаючи з 2011 року порядок отримання
статусу промислового парку та, у зв’язку з цим,
преференцій в Угорщині має ряд істотних умов,
серед яких слід зазначити вимогу про створення
на термін не менше 5 років, мінімальну кількість
підприємств, розташованих на його території, не
менше 10 і сумарну чисельність робочих місць не
менше 500. Та з 2012 року за погодженням з ЄС
новим порядком формування вільних економічних зон передбачено надання пільг лише у разі забезпечення зайнятості певної кількості угорських
громадян строком не менше 5 років.
В Чехії працює Програма підтримки розвитку
промислових зон, що являються прототипами
вільних економічних зон, яка включає в себе чотири підпрограми:
1) підготовку промислових зон;
2) відновлення ділянок, раніше використовуваних для промислових цілей;
3) будівництво та ремонт орендованих об’єктів;
4) акредитація (підвищення конкурентоспроможності) промислових зон.
Та, наприклад , на відміну від Польщі, законодавство Чехії не передбачає створення будь-яких
вільних зон саме з особливим податковим режимом. Законом «Про інвестиційні стимули» передбачено для інвесторів, науково-дослідних і
дослідно-конструкторських організацій, інноваційних підприємств пільги, які мають зменшені
ставки оренди офісних і виробничих приміщень, а
також надання бізнес-послуг за відносно низькою
ціною. Також підтримка полягає у вигляді прямих
грантів, субсидування процентних ставок та надання безоплатної фінансової допомоги з державного бюджету, безоплатної або пільгової передачі
державних активів для підтримки розвитку промислових зон [9].
В Росії індустріальні парки мають свою специфіку, оскільки у зв’язку з обвалом ринку продажу
земельних ділянок постало питання необхідності
використання території померлих виробництв та,
відповідно, залучення інвесторів. Індустріальні
(промислові) парки Росії поділяються на два види.
Перший вид парків типу грінфілд передбачає
купівлю і/або оренду резидентами індустріального (промислового) парку незабудованої земельної
ділянки з метою будівництва поліпшень відповідно до спеціалізації парку і потреб його резидентів.
Другий вид типу браунфілд передбачає купівлю і/
або оренду резидентами індустріального (промис-

лового) парку існуючих виробничих, складських
та адміністративних будинків, будівель та споруд
інфраструктури, щодо яких проведені реконструкція і/або капітальний ремонт, відповідно до спеціалізації і потреб його резидентів.
Аналіз роботи індустріальних парків Росії показує, що найбільш ефективні ті парки, які мають
фінансову підтримку держави, а підприємствами,
які входять до парку, являються великі іноземні
компанії. Так, наприклад, індустріальний парк
«Ворсино», знаходиться в Калузькій області, займає близько 1 тисячі гектар, більше 20 тисяч робочих місць, обсяги інвестиційний вкладень держави біля 2 млрд. дол. США, залучені найбільші
європейські виробники автомобільної та електронної техніки – «Вольво», «Фольксваген», «Самсунг» і т.п.
Розвиток індустріальних парків в Росії відмічено після створення Асоціації індустріальних парків, яка підготувала програму державної підтримки. Згідно неї суб’єктам на конкурсній основі надаються субсидії з федерального бюджету на фінансування заходів щодо створення промислових
парків. Та таке фінансування здійснюється в рамках програми підтримки малого та середнього бізнесу, оскільки окремої програми підтримки промислових парків досі немає.
Асоціацією індустріальних парків розроблений
Стандарт індустріального парку, на основі якого
проводиться добровільна сертифікація російських
парків. Також позитивними змінами в діяльності
індустріальних парків відзначились спеціалізовані
управляючі компанії в особі девелоперів, агентств
із залучення інвестицій або регіональних корпорацій, що займаються розвитком області.
Молдова також активно почала розгортати діяльність спеціальних економічних зон та індустріальних парків, оскільки саме на промислові парки
покладено надію як на ефективний інструмент для
відновлення промислового сектора країни, розвитку інфраструктури та залучення великих інвесторів. Законодавством країни передбачено, що резиденти звільняються від низки податків і митних
зборів, наприклад, від ПДВ, а також наполовину
від податку на прибуток (платять не 12%, а 6%),
що вивільняє частину коштів для розвитку виробництва. Так, в разі інвестування 1 млн. дол. США,
наступних три роки компанія звільняється від
сплати податку на прибуток, в разі 5 млн. дол.
США – п’ять років.
Аналіз роботи індустріальних парків проаналізованих зарубіжних країн показує, що на 1 га площі індустріального парку створюється близько 2050 робочих місць та залучається від 1,0 до 5,0 млн.
дол.США інвестицій.
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Але, як показує іноземний досвід, індустріальні парки не являються обов’язковою умовою залучення інвестицій, оскільки, як відомо, інвестиційна привабливість більше залежить від фінансових
показників розвитку держави, сприятливого інвестиційного клімату, законодавчої бази та здорового ринку конкуренції.
Та, незважаючи на доволі критичну ситуацію,
Україна являється достатньо цікавою для потенційних інвесторів, зважаючи на значний, до цього
часу не опрацьований, бізнес-потенціал. В підтвердження цього являються дані Держінвестпроекту, за якими орієнтовний об’єм інвестицій в індустріальні парки складає «Кривбас» – 250 млн.
грн., в iPark більше 500 млн. грн., а в BionicHill –
4,45 млрд. грн. Це пояснюється їх розміщенням у
найбільш інвестиційно-привабливих районах країни та спеціалізацією на основних видах діяльності, таких як розвиток кластерів машинобудування
та будівельної індустрії, переробної, нафтохімічної промисловості, автомобілебудування, робототехніки, розвиток сфери високих технологій,
енергозбереження та енергоефективності. Досвід
сусідів Польщі, Чехії, Туреччини, Росії та інших
держав підтверджує велике значення державної
підтримки в частині облаштування інфраструктури, в тому числі побудови інженерно-транспортних
комунікацій, підведенні зовнішніх мереж тощо, а
також залучення ефективної керуючої компанії,
що, як правило, являється найбільш вирішальним
моментом успішності індустріальних парків.
Ще одним з проблемних на сьогоднішній день
питань є питання нормативно-правового регулювання, державного стимулювання та підтримки,
фінансування створення проекту та подальшої роботи учасників індустріальних парків.
Вважаємо, що в рамках Національного проекту
«Індустріальні парки України» крім можливості
отримання державного фінансування, що на сьогоднішній день для бюджету країни достатньо
проблематично, було б доцільно розробити спільну з комерційними банками програму кредитування на пільгових умовах, яка могла б слугувати
альтернативним джерелом фінансової підтримки
новостворень.
Звісно, основні задачі держави для цього полягають в створенні і розвитку сприятливого інвестиційно – бізнесового клімату, усунення перепон
в роботі банківської системи для забезпечення доступу до довгострокового банківського фінансування інфраструктурних проектів, та сприяння таким умовам фінансування, які будуть взаємовигідні як для банків так і для бізнесу. Така кредитна програма повинна мати чітко розроблені саме
під неї цілі та умови кредитування, починаючи з
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конкретного переліку правовстановлюючих документів позичальника/ заставодавця/ поручителя/
гаранта (управляючої компанії, підприємстваучасника тощо), встановлених вимог до надання,
користування та повернення коштів, до встановленої пільгової плати за користування грошовими
коштами, чи процедур державної компенсації затрат/частини затрат і т.д.
Так, наприклад, серед таких цільових напрямків кредитної програми було б доцільно передбачити наступні:
− придбання, реконструкція, будівництво
об’єктів нерухомості, інженерної та/або транспортної інфраструктури індустріального парку;
− відшкодування раніше понесених витрат по
проекту;
− рефінансування кредитів інших банків, наданих на аналогічні цілі;
− кредитування учасників індустріальних парків на придбання основних засобів;
− кредитування учасників індустріальних парків на розвиток бізнесу/поточні потреби тощо.
Зважаючи на жорсткі вимоги в частині необхідності розрахунку банківських резервів на виконання Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою
Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23, окремим
важливим питанням постає визначення кредитною програмою вимог до видів забезпечення, гарантій, порук, порядку оцінки, оформлення, моніторингу тощо.
Висновки і пропозиції. Отже, в контексті розробки державної програми підтримки розвитку індустріальних парків в Україні, комплексна налагоджена кредитна програма слугуватиме можливістю акумуляції парками необхідних сум для втілення запланованих проектів без залучення бюджетних коштів, скороченню часу оформлення
кредитних відносин, стане додатковим стимулом
та ефективним механізмом в процесі створення та
налагодження фінансування промислових парків
в Україні.
Створення індустріальних парків надасть змогу не лише застосувати світовий досвід організації
промислового виробництва, а й залучити інвестиції
як українських так і закордонних інвесторів, запровадити сучасні технології виробництва промислової
продукції (машинобудування, автомобілебудування, енергетики, розвиток ІТ технологій, електроніки), створити центри інженерних ідей, підвищити
якість продукції, виробничої культури регіонів.
Проаналізувавши досвід декількох країн найближчого зарубіжжя стосовно державного регу-
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лювання діяльності індустріальних (промислових) парків, слід зазначити, що такий вид інноваційних структур являється потужним каталізатором підвищення економічного розвитку депресивних регіонів та підвищення зайнятості населення.
При цьому для збалансування макроекономічних
показників, не лише створення, а й забезпечення
ефективного функціонування парків, залучення
значних інвестицій, основну роль повинна грати
держава. Нажаль процес створення індустріальних парків припав на нелегкий час, пов’язаний з
нестабільною політико-економічною ситуацією в
країні та, відповідно, несприятливим інвестиційним кліматом, що не дає можливості розгорнути
цю діяльність в повному масштабі. Але при цьому
кардинальні зміни в Україні, поступова інтеграція
в ЄС, підтримка країнами Заходу та і всього світу
надає підстави сподіватись на поліпшення ситуації та стабілізацію інвестиційної діяльності, що в
свою чергу, прямо пропорційно відобразиться на
ефективному впровадженні та вдосконаленні
практики індустріальних парків.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF ESTIMATIONS OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
У статті розглянуто теоретико-методичні основи проведення оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Запропоновано методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості на
основі виявлення рівня економічного і ринкового потенціалів промислового підприємства. Узагальнені
ключові принципи проведення оцінки інвестиційної привабливості промислових об’єктів.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, параметри інвестиційної привабливості, інноваційний прорив,
економічний потенціал, ринковий потенціал.
В статье рассмотрены теоретико-методические основы проведения оценки инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. Предложен подход к проведению оценки инвестиционной привлекательности на основе выявления уровня экономического и рыночного потенциалов промышленного
предприятия. Обобщены ключевые принципы проведения оценки инвестиционной привлекательности
промышленных объектов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, параметры инвестиционной привлекательности, инновационный прорыв, экономический потенциал, рыночный потенциал.
This article is devoted to research of theoretical and methodological foundations of the diagnosis of investment
attractiveness of industrial enterprises. We presented the approach to the diagnosis of investment appeal based on
the identification of the level of economic and market potential of industrial enterprises. The main principles of
evaluation of investment appeal of industrial objects are concretized.
Key words: investment appeal, parameters of investment appeal, innovation breakthrough, methods of diagnostics of
investment appeal, economic potential, market potential.

Постановка проблеми. Одним із найбільш
важливих завдань, які стоять перед інвестором є
вибір об’єктів інвестування, що мають найпривабливіші перспективи розвитку та дозволяють забезпечити найвищу ефективність інвестицій. В
той же час підприємство проявляє ініціативу і
прагне знайти потрібного інвестора, а потім переконати його інвестувати грошові кошти. Прийняття рішення про інвестування ресурсів в той або інший промисловий об’єкт нині здійснюється на
© Гуданіч Д. О., 2015
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основі аналізу інвестиційної привабливості підприємства. В той же час як особлива економічна
категорія інвестиційна привабливість трактується
сьогодні дуже неоднозначно, що зумовлює труднощі у виробленні єдиних методичних підходів до
її діагностики і вимагає її детального розкриття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли відображення в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: В.А Бабушкіна,
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Г.Г. Бірман, І. Бланка, В. Бочарова, Ю. Брігхем,
О. Коюда, В. Коюда, Л. Лігоненко, Г. Марковиць,
О. Носова, А. Пересада, Ю.В. Севрюгін,
О.М. Тридід, Л. Чорна, У. Шарп, О. Ястремська та
інші. Незважаючи на значні досягнення в теорії й
практиці управління інвестиційною привабливістю суб’єктів господарювання, є проблеми, які залишаються предметом дискусій і обговорень
вчених-економістів. Зокрема, мова йде про ідентифікацію потенційних інвесторів в процесі уточнення поняття «інвестиційна привабливість підприємства», врахування їх цілей та пріоритетів та
систематизацію термінологічного апарату, що використовується в процесі дослідження інвестиційної привабливості підприємства.
Постановка завдання. Метою даної статті є
дослідження теоретико-методичних основ проведення оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу. Огляд наукової
економічної літератури, присвяченої дослідженню цієї категорії, дозволяє виділити два підходи
до трактування інвестиційної привабливості підприємства.
Згідно з традиційним підходом, в центрі уваги
досліджень опиняється виключно фінансовий
стан промислового підприємства, його фінансовий потенціал, доступ до джерел фінансового забезпечення, а власне діагностика інвестиційної
привабливості зводиться до фінансового аналізу
діяльності підприємства.
Так, традиційний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, запропонований професором О.М. Тридід і К.В. Орєховою,
ґрунтується на розрахунку показників фінансового стану підприємства, встановленні для них коефіцієнтів вагомості за методом аналізу ієрархій,
розрахунку локальних інтегральних показників і
визначення на їх основі інтегрального показника й
типу інвестиційної привабливості підприємства за
допомогою порівняння його фактичного значення
з нормативним [7].
Економіко-математична модель оцінки інвестиційної привабливості, запропонована С.В. Ковергою та О.Г. Курган, теж ураховує сукупність
фінансових показників діяльності підприємства й
відноситься до рейтингово-порівняльних методів.
Загальну оцінку інвестиційної привабливості підприємства автори пропонують проводити за допомогою узагальнюючого коефіцієнта – рейтингу
інвестиційної привабливості, визначення якого
відбувається шляхом аналізу двох груп фінансових показників, що характеризують ефективність
діяльності підприємства та його платоспроможність.

Інший підхід до дослідження категорії інвестиційної привабливості відрізняється багатоаспектністю та багатокритеріальністю. При цьому ряд
авторів (В.А.Бабушкін, Н.А.Батурина) на перший
план висуває не сукупність фінансових характеристик, а беспосередньо характеристики ринкового середовища, в якому функціонує те або інше
промислове підприємство. Дослідники доводять,
що вкладення ресурсів в підприємство, що має за
результатами аналізу финансової звітності позитивні характеристики і стійкий стан, з більшою
часткою ймовірності в майбутньому згенерує менший рівень прибутку і досягне меншого рівеня
рентабельності, чим вкладення ресурсів в підприємство з гіршими фінансовими характеристиками,
яке в той же час веде свою діяльність на ринку, що
динамічно розвивається. Инвестування засобів в
таке підприємство здатне принести мультипликативний ефект.
Як ключові чинники, що впливають на інвестиційну привабливість, В.А.Бабушкін, Н.А.Батурина
виділяють стабільність генерування грошового
потоку, галузеву специфіку, особливості вироблюваного продукту, рівень інноваційності застосовуваних виробничих технологій, можливості
досягнення синергічного ефекту.
Окремо дослідники виділяють наявність
взаємозв’язку між інвестиційною привабливістю
та інвестиційним ризиком. Вони підкреслюють
той факт, що учасник інвестиційного процесу, в
першу чергу інвестор, оцінюючи те або інше підприємство як вигідний об’єкт капіталовкладень,
готовий ризикнути, тобто готовий вкласти в нього
свої фінансові і інші ресурси з певним рівнем ризику, або з певною ймовірністю втрати частини
або усіх своїх засобів [1, с. 13].
Ряд дослідників, розглядаючи категорію інвестиційною привабливості підприємства, пов’язує її
з поняттям інвестиційної привабливості галузі,
регіону, країни в цілому. Так, ключовим етапом у
прийнятті й реалізації інвестиційних рішень, на
думку Т.М. Власюк, є достовірна оцінка середовища, у якому будуть здійснюватись інвестиції. При
цьому інвестиційне середовище характеризується
поєднанням конкуренції у сфері інвестицій за найбільш вигідними напрямами вкладень. Основними компонентами, що впливають на прийняття інвестиційних рішень, є збір необхідного масиву інформації для оцінки інвестиційної привабливості,
проведення такої оцінки й визначення на її основі
рівня прийнятності ризиків і прийняття інвестиційного рішення. А.Калініна також пропонує проводити оцінку інвестиційної привабливості на
основі аналізу зовнішнього середовища (інвестиційного клімату) відповідної галузі та врахування
17
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рівня інвестиційних ризиків. При цьому всі показники повинні бути розподілені на формальні, які розраховуються на основі даних фінансової звітності, і неформальні, які не мають чіткого набору вихідних даних та оцінюються експертним шляхом [3].
Комплексний підхід до дослідження інвестиційної привабливості представлений також в роботах Т.Н. Матвєєва. Він розглядає інвестиційну
привабливість як інтегральний критерій, що визначає доцільність і вигідність вкладень ресурсів
в той чи інший промисловий об’єкт. За думкою
автора, в оцінці інвестиційної привабливості підприємства слід виокремити наступні фактори:
− політична та економічна ситуація в країні та
регіоні;
− досконалість законодавства;
− рівень корумпованості в регіоні;
− забезпеченість висококваліфікованими кадрами;
− рівень фінансової незалежності та інше [5].
З урахуванням того, що сьогодні різними авторами виділяється істотна кількість факторів, які
визначають рівень інвестиційної привабливості,
більшість наявних трактувань врешті решт зводяться до того, що це, передусім, система певних
чинників або ознак, властивостей, критеріїв, які
враховуються та оцінюються потенційними інвесторами. Більш того, інвестори зіставляють наявний рівень інвестиційної привабливості зі своїми
цілями, співвідносять можливий рівень прибутковості і ризику інвестицій. Таким чином, якнайповнішим вважатиметься те трактування, в якому
взаємопов’язуються чинники, що визначають «інвестиційний» вигляд підприємства, цілі потенційного інвестора, прийнятний ним рівень рентабельності і ризикованості здійснення інвестицій. Інакше кажучи, під інвестиційною привабливістю
промислового підприємства слід розуміти комплекс ендогенних і екзогенних чинників, що визначають його поточний стан, від якого залежать потенційні можливості досягнення інвестором своїх
інвестиційних цілей, що характеризуються тим
або іншим рівнем ризику і прибутковості.
На даний час інвестиційна привабливість промислового підприємства охоплює такі ендогенні і
екзогенні параметри, як рівень конкурентоспроможності промислової продукції, якість менеджменту і рівень професійної компетентності керівників, гнучкість технологій, що використовуються для управління персоналом, зрілість організаційної культури, політика в області природоохоронних заходів, ступінь адаптивності до перманентних змін зовнішнього оточення, взаємодія
об’єкту із зовнішнім середовищем, стан територіальних ринків тощо.
18

В умовах різноманіття і неоднозначності чинників, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства, особливої уваги заслуговує
точка зору І.А. Бланка, згідно якої ця категорія напряму пов’язується з етапом життєвого циклу в
розвитку підприємства. Найбільш вигідними з
точки зору потенційних інвесторів виступають
економічні суб’єкти, що знаходяться на етапі свого зростання або зрілості [2].
При дослідженні чинників, що визначають інвестиційну привабливість, ряд авторів у рамках
запропонованих методик її діагностики розглядає
тільки ендогенні чинники, проте більшість авторів – і ендогенні, і екзогенні. Якщо внутрішні чинники знаходяться під безпосереднім впливом керівництва підприємства, то зовнішні екзогенні
чинники є некерованими. До найбільш значущих
зовнішніх чинників слід в першу чергу віднести
ті, які визначають інвестиційну привабливість регіону і галузі промисловості, до яких належить досліджуване підприємство.
Незважаючи на обмеженість традиційного підходу до розкриття сутності категорії «інвестиційна привабливість», багато авторів в числі головного внутрішнього чинника називають саме фінансовий стан господарюючого суб’єкта. Для його
оцінки традиційно використовується коефіцієнтний метод, а інформаційною базою дослідження
виступає фінансова звітність промислового підприємства.
В будь-якому випадку створення дієвого механізму управління інвестиційною привабливістю
промислового підприємства вимагає від керівництва виявлення чинників, що її утворюють. Найбільш значущі ендогенні і екзогенні чинники, що
визначають інвестиційну привабливість підприємства, представлені на рис. 1.
Усі перераховані чинники, які піддаються розрахунку і по можливості кількісній оцінці, включаються у підсумку в модель діагностики інвестиційної привабливості промислового підприємства.
Діагностика чинників інвестиційної привабливості промислового підприємства грунтується на
застосуванні конкретної методики оцінювання.
Нині в теорії і практиці інвестиційного менеджменту існують дуже різні підходи, алгоритми, технології проведення такої діагностики.
Найчастіше основною перешкодою до проведення комплексної діагностики інвестиційної
привабливості промислового підприємства виступає обмеженість інформаційної бази, використання в ході процедур оцінювання лише даних фінансовій звітності. В цьому випадку діагностика інвестиційної привабливості зводиться лише до
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Інвестиційна
привабливість регіону

- наявність природних
ресурсів;
- рівень фінансового
забезпечення регіону;
- якість та чисельність
трудових ресурсів;
- рівень концентрації
виробничих підприємств;
- стан інфраструктури;
- інноваційний фактор;
- купівельна
спроможність населення;
- можливості регіональної
інвестиційної політики в
галузі залучення
інвестицій

Інвестиційна
привабливість галузі

Інвестиційна
привабливість
підприємства

- державне регулювання;
- виробничі потужності;
- стан основних фондів;
- загальний фінансовий
результат підприємств
галузі;
- інтегральний показник
рентабельності виробництва
підприємств;
- інтегральний показник
рентабельності капіталу
підприємств;
- соціальний потенціал
(порівняння рівня зарплати
в галузі з реальним
прожитковим мінімумом);
- рівень монополізації.

- рівень
конкурентоспроможності
промислової продукції;
- якість менеджменту і
рівень професійної
компетентності керівників;
- гнучкість
використовуємих
технологій управління
персоналом;
- зрілість організаційної
культури;
- політика в галузі
природоохоронних
заходів;
- ступінь адаптивності до
перманентних змін
зовнішнього оточення;
- взаємодія об'єкта з
зовнішнім оточенням.

Рис. 1. Систематизація факторів інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта в сфері промисловості
Джерело: складено автором.

оцінки фінансового стану, що не відповідає вимогам багатоаспектності оцінки, без урахування залишаються ринкові і ряд інших чинників.
Інша проблема, яка виникає в ході проведення
діагностики інвестиційної привабливості промислового підприємства, полягає в тому, що ряд оцінюваних параметрів (специфіка взаємин з зовнішнім середовищем, якість менеджменту тощо) не
можуть отримати надійної кількісної оцінки,
оскільки залежать від суб’єктивної думки експертів.
Розглянуті вище методичні підходи до оцінки
й діагностики інвестиційної привабливості підприємства, на нашу думку, відрізняються універсальністю і можуть бути цілком застосовані до
суб’єктів промислового сектора економіки. В той
же час, дослідження особливостей функціонування промислових підприємств на сучасному етапі
економічного розвитку дозволяє зробити висновок про те, що більш доцільно розглядати їх інвестиційну привабливість в розрізі поняття економічного і ринкового потенціалу.
Потенціал, як економічну категорію, слід розглядати як найбільш суттєву, найважливішу якість

певної економічної системи, оскільки його максимально можливе розкриття і є джерелом економічного зростання і розвитку даної системи [8].
При цьому потенціал не слід ототожнювати з випадковим набором деяких можливостей, засобів і
ресурсів, оскільки він є конкретною комбінацією
чинників, раціональне і обгрунтоване використання яких дозволить досягти синергічного ефекту.
Таким чином, оцінка й діагностика інвестиційної привабливості промислових підприємств повинна базуватися на оцінці всіх можливих складових елементів економічного і ринкового потенціалу господарюючого суб’єкта. У свою чергу економічний потенціал промислового підприємства
представлений виробничим, організаційним, фінансовим, інноваційним, майновим і трудовим
потенціалами. Здійснення капіталовкладень в
промислове виробництво дозволяє задіяти, активізувати весь або частину із вказаних видів потенціалу підприємства, що і є кінцевою метою інвестування.
До найбільш суттєвих складових економічного
потенціалу підприємства слід віднести, в першу
чергу, його інноваційну складову, яка набуває
19
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особливого значення в умовах, коли важливим
стає здійснення інноваційного прориву з метою
виходу на нові ринки збуту і задоволення зростаючих потреб суспільства. У найзагальнішому вигляді інноваційний потенціал характеризує здатність і готовність промислового підприємства до
процесів оптимізації, оновлення і досягнення лідерства з точки зору використовуємої техніки,
технологій. Проте інноваційна складова не обмежується лише технічним і технологічним аспектами, а може торкатися сфери управління персоналом підприємства, маркетингової сферу
тощо.
Особливе значення має інтегральна оцінка виробничих факторів підприємства промислового
сектора, задіяних для реалізації конкретних виробничих завдань. Йдеться про виробничий потенціал підприємства, структура якого дозволяє
ідентифікувати галузеву специфіку, визначити
тип промислового виробництва і встановити пріоритетні напрями подальшого розвитку.
Найбільш важливим є трудовий потенціал промислового підприємства, який характеризує здібності працівника виконувати певні трудові
обов’язки, що знаходяться до певної міри залежно
від внутрішніх спонукальних сил індивіда [4]. Високомотивований працівник, поза сумнівом, грає
роль провідника нових ідей, інновацій, розробок.
Від його готовності накопичувати і згодом більш
повно реалізовувати свій потенціал залежать можливості реалізації і ряду інших складових економічного потенціалу підприємства.
Фінансова реалізуємість більшості інвестиційних проектів, безперебійність операційного циклу
промислового підприємства та багато іншого залежать від наявності фінансових ресурсів і майнового стану господарюючого суб’єкта. Ці чинники
у свою чергу визначають фінансовий і майновий
потенціали промислового підприємства.
Організаційний потенціал промислового підприємства являє собою сукупність методів і технологій менеджменту, в результаті застосування
яких відбувається впорядковування, узгодження і
ефективне використання усіх складових економічного потенціалу організації.
Особливе значення має також уточнення і узагальнення принципів діагностики інвестиційної
привабливості промислового підприємства.
До ключових принципів слід віднести:
− транспарентність забезпечення інформаційними ресурсами, що проявляється у наявності доступу до даних про кількісні оцінки параметрів інвестиційної привабливості;
− наявність кореляційної залежності між параметрами, що визначають інвестиційну привабли20

вість підприємства, і критеріями, що характеризують обсяги капіталовкладень в нього;
− непостійність набору параметрів, що визначають інвестиційну привабливість підприємства,
зміну його складу з часом;
− наявність можливостей для вивчення параметрів інвестиційної привабливості за допомогою
методів ретроспективного і перспективного аналізу;
− стійкість зв’язку інвестиційної привабливості підприємства з інвестиційною привабливістю
галузі, до якої воно належить;
− динамічність показника інвестиційної привабливості підприємства внаслідок динамічності
визначальних його чинників;
− підтвердження положення про те, що інвестиційно непривабливі підприємства не існують,
оскільки кожен інвестор розглядає цю властивість
по-своєму, в контексті поставленої мети інвестування, бажаного рівня прибутковості і ризику;
− орієнтація на необхідність підвищення інвестиційної привабливості підприємства в майбутньому і визначення ключових чинників цього
підвищення.
Економічний потенціал підприємства знаходиться в безпосередній взаємодії з ринковим. Рівень і глибина їх взаємодії в цілому визначають
можливості господарюючого суб’єкта реалізувати
свій інноваційний, виробничий, трудовий і інші
види потенціалів з урахуванням наступних чинників:
− ситуації, що складається, на галузевому і регіональному ринках;
− регіональною інвестиційною політикою, що
проводиться;
− сили інтеграційних зв’язків науки, освіти і
бізнес-співтовариства;
− досконалість нормативно-правової бази в
сфері регулювання інвестицій [6].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Наостанок слід зазначити, що оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства є ключовим елементом механізму її управління. Визначення поточного стану економічного,
ринкового потенціалів господарюючого суб’єкта
дозволяє виявити найбільш ефективні методи їх
повнішого задіювання і реалізації, завдяки чому в
результаті стає можливим підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства.
Розглянувши різні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства, можна зробити висновок, що на сьогодні не існує єдиної методики до її проведення. Тому запропоновано методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості на основі виявлення рівня економічного і
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ринкового потенціалів промислового підприємства та узагальнені ключові принципи її проведення.

growth of the industrial enterprises of the region.
World Applied Sciences Journal, 2013, vol. 25, no. 8,
рр. 1222–1225.
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АНАЛІЗ ПРИХОВАНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
АНАЛИЗ СКРЫТОГО ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
ANALYSIS OF THE HIDDEN POTENTIAL OF INTELLECTUAL CAPITAL
OF THE ENGINEERING ENTERPRISES IN UKRAINE
В останні десятиліття нематеріальні фактори виробництва стали суттєво впливати на процес і результати діяльності підприємств по всьому світу. В економічній теорії вони іменуються інтелектуальним
капіталом. В Україні практично не приділяється увага обліку та управління цим найважливішим ресурсом. Метою даної статті є аналіз прихованого потенціалу інтелектуального капіталу підприємств
машинобудівної галузі України.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, фінансова звітність, нематеріальні активи, грошова оцінка, облік.
В последние десятилетия нематериальные факторы производства стали оказывать огромное влияние
на процесс и результаты деятельности предприятий по всему миру. В экономической теории они именуются интеллектуальным капиталом. В Украине практически не уделяется внимание учету и управлению
этим важнейшим ресурсом. Целью данной статьи является анализ скрытого потенциала интеллектуального капитала предприятий машиностроительной отрасли Украины.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, финансовая отчетность, нематериальные активы, денежная
оценка, учет.
In recent decades, the intangible factors of production began to exert an enormous influence on the process and
results of operations of companies all over the world. In economic theory they are called an intellectual capital. In
Ukraine almost no attention is paid to the accounting and management of this essential resource. The purpose of
this article is to analyze the hidden potential of intellectual capital of the engineering enterprises of Ukraine.
Key words: intellectual capital, financial statements, intangible assets, monetary valuation, accounting.

Постановка проблеми. Сучасна світова економіка яскраво демонструє провідну роль інтелектуального капіталу для розвитку суб’єктів макрота мікроекономічного рівня. Інтелектуальні ресурси стали ключовим фактором впливу на економічний розвиток. Рівень добробуту підприємств
різних галузей, регіонів і навіть цілих країн тісно
пов’язаний зі ступенем розвитку інтелектуального капіталу цих суб’єктів та ефективністю його
використання. На превеликий жаль в Україні доволі мало уваги приділяється питанням ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу
© Матющенко С. С., 2015
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підприємств. Із-за цього доволі важко оцінити інтелектуальний потенціал конкретних підприємств. Тому дослідження щодо аналізу наявного
потенціалу інтелектуального капіталу підприємств машинобудівної галузі України є доволі актуальним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій та
виділення невирішених задач. Проблемами
пов’язаними з інтелектуальним капіталом займалися багато вчених. Серед них: Абрамов Є. Г. [8],
Базилевич В. Д., Бутник-Сіверський О. Б. [2],
Гапоненко А. Л. [3], Гавкалова Н. Л. [4],
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Мельник О. М. [9], Орлова Т. М. [3], Маркова Н. С. [4],
Гончаренко М. Л. [5], Сергєєв А. Л. [13], Тугускіна Г. Н. [14], Шмідт Дж. [16], Каплан Р. С. [8],
Меррит К. [15], Нортон Д. П. [8]. та інші.
Зарубіжні та вітчизняні автори в своїй більшості займалися лише загальнотеоретичними
проблемами в сфері інтелектуального капіталу.
Також існує ряд праць спрямованих на оцінку
якісних показників інтелектуального капіталу
конкретно взятих підприємств. Однак відсутні роботи щодо загальної наявності потенціалу інтелектуального капіталу підприємств машинобудівної галузі України.
Мета роботи. Метою даної статті є аналіз наявного потенціалу інтелектуального капіталу підприємств машинобудівної галузі України.
Викладення основного матеріалу дослідження.
Для більш глибокого розуміння рівня розвитку інтелектуального капіталу України та окремо цього показника в машинобудівній галузі проведемо аналіз
ряду статистичних даних та наукових досліджень.
Згідно дослідженням [17] в сфері економіки
знань, проведених Світовим банком у 2012 році, у
першу десятку країн за величиною індексу економіки знань увійшли країни з високим рівнем життя
населення. Серед них Швеція, Фінляндія, Данія,
Нідерланди, Норвегія, Нова Зеландія, Канада, Німеччина, Австралія та Швейцарія. Подібні дані є
приводом зробити припущення, що добробут нації
знаходиться у прямій залежності від рівня розвитку
і використання інтелектуального капіталу держави.
Україна за даними цього ж дослідження займає
56 місце серед 146 задіяних у дослідженні країн

світу за величиною індексу економіки знань [17].
Цей індекс вираховується як інтегральний показник на основі таких даних, як рівень впровадження інновацій, рівень освіти населення, рівень розвитку інформаційно-комунікативних технологій.
Найвищим з даних показників для України є рівень освіти. По ньому Україна займала на дату дослідження 21 місце в світі.
Таким чином рівень освіти в Україні є доволі
високим. Крім того, в Україні згідно статистиці
опублікованій на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (табл. 1) [11] існує доволі позитивна тенденція щодо стану діяльності,
пов’язаної зі створенням об’єктів інтелектуальної
власності.
З табл. 1 бачимо, що у досліджуваному періоді
особливо спостерігалося зростання кількості реєстрацій торгових марок. Відносна стабільність у
щорічній кількості зареєстрованих патентів на
технології та промислових зразках. Спад кількості реєстрацій по всім досліджуваним об’єктам
спостерігається у кризові роки, що є нормальним
закономірним результатом.
Таким чином в Україні активно створюється та
примножується інтелектуальний капітал.
Тепер після макроекономічного аналізу наявності інтелектуального капіталу в Україні взагалі
перейдемо до вивчення стану потенціалу інтелектуального капіталу в сфері машинобудування.
Для цього спочатку необхідно визначити з
яких елементів складається інтелектуальний капітал підприємства. Для цього пропонується авторська схема представлена на рис. 1.

Таблиця 1
Дані щодо кількості реєстрацій об’єктів інтелектуальної власності в Україні у 1999-2013 роках
Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Патенти на технології
5416
5644
7230
1645
2254
4711
3957
3912
4139
3409
2868
3038
3318
3069
3499

Торгові марки
3323
4423
6857
9957
13147
12747
14788
19867
24540
22585
17877
21293
23508
23658
26487

Промислові зразки
762
1074
1373
1754
2243
1810
1892
2011
1944
2418
1606
1579
1661
1774
3582
23
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Рис. 1. Запропонована структура інтелектуального капіталу підприємства

Розглянемо наявність та використання елементів інтелектуального капіталу в сфері машинобудування. Для цього візьмемо для аналізу діяльність машинобудівних підприємств Харківської
області. Подібний вибір можна пояснити тим, що
Харківська область знаходиться у числі лідерів за
рівнем розвитку машинобудівної промисловості
та обсягом реалізованої продукції цієї галузі. За
даними Головного управління статистики в Харківській області у 2013 році на підприємства Харківщини припало 10,5% реалізованої продукції
машинобудування України [7]. Тому логічно, що
аналіз машинобудування Харківщини дасть змогу
сформувати загальне бачення положення галузі в
Україні в цілому.
Доволі важко оцінити ступінь інтелектуального капіталу на зазначених підприємствах. Однак,
ряд статистичних даних може допомогти частково вирішити це завдання.
Для формування загальної картини, щодо наявності елементів інтелектуального капіталу на машинобудівних підприємствах Харківської області
розглянемо статистику інноваційної діяльність в
машинобудуванні регіону.
За інформацією Головного управління статистики в Харківській області у 2013 році 10,6% інновацій в галузі промисловості в Україні належать
підприємствам Харківщини, що на 1% більше,
ніж у 2012 році [6]. При цьому 3,44% припадало
на машинобудування області.
Станом на кінець 2013 року в області налічувалося 59 інноваційно активних підприємств машинобудування. 55 з них в 2013 році займались впровадженням інновацій в виробництво: впроваджу24

вали інноваційну продукцію, процеси, реалізували інноваційну продукцію [7]. На рис. 2 добре видно вклад машинобудування у інноваційну діяльність промислових підприємств Харківщини.
Значний вклад у розвиток інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств області вносять власні наукові розробки цих підприємств. В
останні роки близько 8% наукових досліджень в
Харківській області є результатом внутрішньозаводських робіт.
Окрім цього, деякі підприємства активно займаються співробітництвом з науковими установами та організаціями. Прикладом цього є договір, який підписали Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
АТ «Співдружність Т», що займається розробкою
і впровадженням енергозберігаючих заходів у
промисловість та комунальний сектор України, та
ПАТ «Завод «Південкабель» щодо створення на
базі ПАТ «Завод «Південкабель» наукового парку
з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наукового потенціалу, матеріальнотехнічної бази заводу та для комерціалізації наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняних та закордонних ринках [12].
Витрати підприємств машинобудування Харківщини на інноваційну діяльність у 2013 році
склали 231,87 мільйонів гривень [7].
Таким чином, на основі приведених даних можемо зробити висновок, що інноваційна діяльність на машинобудівних підприємствах Харківської області знаходиться на достатньому рівні.
Інновації є частиною організаційного капіталу,
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Рис. 2. Питома вага підприємств машинобудування в окремих показниках інноваційної діяльності промисловості
Харківської області у 2013 році, %

який в свою чергу разом з людським і споживчим
капіталом формують інтелектуальний капітал підприємства. Отже, впроваджуючи інновації підприємства збільшують свій інтелектуальний капітал.
Найбільш інноваційно активними підприємствами області за даними Головного управління
статистики в Харківській області у 2013 році є:
ТОВ «Силові енергетичні машини ЕМЗ», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПАТ «Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе», ДП «Завод імені В.О. Малишева», ПАТ «Електромашина», ПАТ «Коннектор».
Практично всі машинобудівні підприємства в
більшому чи меншому ступені володіють певною
дозвільною документацією. Сюди відносяться різноманітні патенти та ліцензії на ведення певної діяльності чи здійснення певних операцій. Подібні
документи також є складовою частиною організаційного капіталу машинобудівного підприємства.
Персонал машинобудівної сфери Харківської
області налічує майже 60 000 працівників, що становить третину кількості співробітників промисловості області взагалі. Близько третини з них мають вищу та середню спеціальну освіту [7]. Аналіз звітності ряду промислових підприємств Харківщини дозволяє стверджувати, що кваліфікаційний рівень робітників різноманітних підрозділів є
доволі високим. Особливо це виражено серед керівників різного рівня. Наявність власних наукових розробок на заводах області, ведення іннова-

ційної діяльності свідчить про високий інтелектуальний потенціал працівників та його активне застосування у практичній діяльності.
Отже, підприємства машинобудування Харківської області володіють доволі розвиненим людським капіталом.
Крім того вельми активна маркетингова політика та якісна продукція таких підприємств як
ВАТ «Турбоатом», ПАТ «ФЕД», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод «Південкабель» та інших дозволила їм створити стабільний портфель
замовлень у вигляді довгострокових і крупних
контрактів на поставку продукції та обзавестись
колом постійних клієнтів.
Даний момент дозволяє стверджувати про наявність споживчого капіталу на машинобудівних
підприємствах Харкова та області.
Розглянемо більш детально ряд машинобудівних підприємств міста Харкова. Їх вибір можна
обґрунтувати багаторічною діяльністю, якісною
продукцією цих компаній, яка відома у багатьох
країнах й упізнається споживачем на ринку, та їх
прибутковістю, як основним показником успішності компанії. Крім того, слід зауважити, що усі
вони є виробниками високотехнологічної продукції, а це безумовно свідчить про практичну наявність інтелектуального капіталу на цих заводах.
До огляду візьмемо: ВАТ «Турбоатом»,
ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «ФЕД»,
ПрАТ «ХЕМЗ-ІРЕС», ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», ПАТ «Електро25
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машина», ПАТ «Коннектор», ПАТ «Харківський
машинобудівний завод «Червоний Жовтень»,
ПАТ «Харківський завод транспортного устаткування», ПАТ «Харківський завод «Точмедприлад», ПАТ «Дослідний електромонтажний завод»,
ПАТ «Точприлад». Спробуємо довести наявність
елементів інтелектуального капіталу на цих підприємствах.
На превеликий жаль на вітчизняних підприємствах відсутня система ідентифікації, оцінки та
обліку інтелектуального капіталу. Тому для досягнення поставленої задачі будемо користуватися даними фінансової звітності [10].
Оглянемо нематеріальні активи у складі активів взятих до вивчення підприємств. Нематеріальні активи являють собою частину інтелектуального капіталу підприємства, яку можливо відобразити у фінансовій звітності відповідно до діючих в
Україні правил ведення бухгалтерського обліку.
Згідно прийнятій для використання в даному
дослідженні структурі інтелектуального капіталу,
в складі нематеріальних активів в основному відображаються елементи організаційного капіталу.
Елементи людського та споживчого капіталу залишилися поза увагою бухгалтерського обліку.
В табл. 2 показана частка нематеріальних активів та основних засобів в сумі активів машинобудівних підприємств в останні роки.

З неї добре видно, що частка нематеріальних
активів у балансах підприємств є дуже малою і навіть на підприємствах-виробниках передової високотехнологічної продукції їх частка не перевищує 1% у сумі активів, а подекуди й зовсім відсутня. Частка ж основних засобів, що представляють
собою матеріальний капітал, досягає подекуди
60%.
Подібній розподіл ресурсів майже неможливий
у розвинутих країнах, де велику увагу приділяють
саме інтелектуальним ресурсам. В балансах провідних компаній світу доля нематеріальних активів становить в середньому 65% від усіх активів.
Страсман П. у своїх дослідженнях провів аналіз
діяльності 500 найбільших світових компаній і
дійшов висновку, що в середньому лише 12% вартості компанії складають матеріальні ресурси [1].
На жаль подібна ситуація спостерігається по
всій Україні. Деякі підприємства просто не відображають свої нематеріальні активи, а це в свою
чергу призводить до не відображення навіть тієї
частини інтелектуального капіталу фірми, яку дозволяє показувати у фінансовій звітності вітчизняне законодавство.
Окрім того, спостерігається тенденція до зменшення частки нематеріальних активів. Розглянуті
вище дані Головного управління статистики в
Харківській області, які свідчили про активну ін-

Таблиця 2
Частка нематеріальних активів та основних засобів в сумі активів машинобудівних підприємств
№
з/п

Підприємство

Частка НМА в сумі
активів, %
2012
2013

Частка ОЗ в сумі
активів, %
2012
2013

1

ВАТ «Турбоатом»

0,02

0,02

9,95

9,51

2

ПАТ «Завод «Південкабель»

0,07

0,08

45,22

43,76

3

ПрАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»

0,22

0,14

20,03

19,52

4

0,07

0,04

62,55

58,48

0,12

0,11

27,17

23,88

6

ПАТ «Харківський підшипниковий завод»
ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло
шахтаря»
ПАТ «Електромашина»

0,00

0,00

15,68

22,43

7

ПАТ «Коннектор»

0,01

0,01

14,60

13,63

8

4,70

4,42

46,08

42,82

0,69

0,65

30,29

28,41

0,00

0,00

26,38

33,74

11

ПАТ «ФЕД»
ПАТ «Харківський машинобудівний завод
«Червоний Жовтень»
ПАТ «Харківський завод транспортного
устаткування»
ПАТ «Харківський завод «Точмедприлад»

0,55

0,41

0,07

0,12

12

ПАТ «Дослідний електромонтажний завод»

0,00

0,01

36,47

46,62

13

ПАТ «Точприлад»

0,02

0,00

41,61

49,68

14

ПАТ «ХАРТРОН»

6,97

5,28

0,88

1,32

5

9
10

26
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новаційну та науково-дослідну діяльність машинобудівних підприємств області. Частина підприємств, які були обрані для вивчення їх інтелектуального капіталу, були серед передових згідно
цим даним. Результати досліджень та інноваційних впроваджень мали б відобразитися у складі
нематеріальних активів як об’єкти інтелектуальної власності й збільшити їх балансову вартість.
Але збільшення не відбулося. Можемо дійти висновку що досліджувані підприємства не майже
не приймають на облік результати інноваційної
діяльності, а отже не відображає велику частину
інтелектуальної власності у фінансовій звітності.
Більшість витрат на розробки, модернізацію, раціоналізацію списуються просто як витрати. Це знову ж призводить до не відображення частини інтелектуального капіталу фірми (а саме організаційної складової), яку дозволяють показувати у фінансовій звітності вітчизняні нормативно-правові
акти в сфері бухгалтерського обліку.
Більшість наявних нематеріальних активів
майже всіх обстежених підприємств становлять
комп’ютерні програми. Інші об’єкти інтелектуальної власності майже не обліковуються. Серед
них і наявні у більшості підприємств добре відомі
торгові марки.
Висновки. Загальний огляд статистичних даних дає змогу стверджувати, що машинобудівні
підприємства України володіють великим потенціалом в сфері інтелектуального капіталу. В їх
розпорядженні можна знайти практично всі елементи інтелектуального капіталу, які запропоновані у авторській схемі-структурі інтелектуального
капіталу підприємства. Але великою проблемою є
відсутність обліку елементів інтелектуального ресурсів. Через це компанії не володіють повноцінною інформацією про свій інтелектуальний резерв,
що значною мірою може негативно впливати на
якість управління інтелектуальним капіталом підприємств. Подальші дослідження в цій сфері будуть спрямовані на пошук можливостей щодо
ідентифікації, грошової оцінки та постановки на
бухгалтерський облік елементів інтелектуального
капіталу підприємств машинобудівної галузі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
IMPROVE THE CLASSIFICATION OF MATERIAL CIRCULATING ASSETS
OF THE ENTERPRISE
Обгрунтовано необхідність класифікації матеріальних оборотних активів та її удосконалення.
Проаналізовані різні підходи авторів до класифікації усіх оборотних активів і матеріальної їх частини, зокрема. Систематизовано та узагальнено класифікаційні ознаки видів матеріальних оборотних активів на
виробничо-торгівельних підприємствах. Запропоновано доповнити й уточнити класифікацію
матеріальних оборотних активів з метою забезпечення більш ефективного управлінні ними.
Ключові слова: матеріальні оборотні активи, класифікація, виробничо-торгівельні підприємства, ознаки,
ефективність, управління.
Обоснована необходимость классификации материальных оборотных активов и ее усовершенствование. Проанализированные разные подходы авторов к классификации всех оборотных активов и материальной их части, в частности. Систематизировано и обобщенно классификационные признаки видов материальных оборотных активов на производственно-торговых предприятиях. Предложено дополнить и
уточнить классификацию материальных оборотных активов с целью обеспечения более эффективного
управления ими.
Ключевые слова: материальные оборотные активы, классификация, производственно-торговые предприятия, признаки, еффективность, управление.
Proved the need for classification of material circulating assets and its improvement. Analyzed different
approaches to the classification of the authors of all current assets and material part thereof, in particular.
© Руденко І. В., Гаркуша Н. М., Твердохліб К. О., 2015
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Systematized and generalized classification features kinds of material circulating assets for production and trade
enterprises. It is proposed to supplement and clarify the classification of material circulating assets in order to
ensure more effective control.
Key words: material circulating assets, classification, production and trade enterprises, signs, efficiency, control.

Постановка проблеми. Ефективність управління поточними активами істотно залежить від
обгрунтованості їх класифікації, оскільки дозволяє краще планувати, аналізувати, виявляти певні
співвідношення та враховувати їх вплив на результати господарської діяльності підприємств.
Від правильної їх класифікації залежить не лише
успішна організація бухгалтерського обліку, а й
можливість оперативного аналізу та прогнозування, і в кінцевому підсумку – обгрунтованість
управлінських рішень.
Слід зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній
літературі науковцями здебільшого представлені
підходи до класифікації усіх оборотних ативів. І
мало уваги приділяється класифікації матеріальних оборотних активів, тобто немонетарній їх частині. Відомо, що «немонетарні оборотні активи –
це активи, які призначені для реалізації за договорами або для споживання протягом операційного
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу, мають матеріальну форму, їх реальна вартість змінюється з плином часу та зміною цін» [2,
с. 44]. А для здійснення безперервного процесу
торговельно-виробничої діяльності підприємств
дуже важливо ефективно управляти запасами, для
чого необхідна науково-обгрунтована їх класифікація.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами класифікації усіх оборотних активів
і матеріальної їх частини, зокрема, займалися такі
вітчизняні вчені, як Л.О. Берехтіна, І.А. Бланк,
Ф.Ф. Бутинець, З.В. Задорожний, В.М. Івахненко,
Г.Г. Кірейцев, П.М. Марич, Т. Мулик, С.В. Мочерний, П.Л. Носов, О.М. Загородна, Р.В. Федорович, І.А. Сікора, Г.П. Суков, А.М. Подєрьогін,
І.С. Чухно, С.М. Онисько, Й.М. Петрович,
Т.В. Момот, Г.І. Никонович, О.В. Михайлова,
О.М. Зборовська, В.А. Познаховський та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Утворення та використання
матеріальних оборотних активів у виробничоторговельній діяльності має свою специфіку, зумовлену організаційними та методологічними
основами функціонування торгово-виробничих
підприємств. Ці питання недостатньо досліджені
в сучасній літературі і потребують додаткових
грунтовних досліджень.
Крім того, у зв’язку зі змінами в системі управління поточними активами (особливо в умовах антикризового управління) їх класифікація постійно
30

розвивається. Вона еволюціонує шляхом введення нових критеріїв, які також необхідно вивчати.
Це обумовлює актуальність вивчення сучасних
підходів до класифікації матеріальних оборотних
активів на промислово-торгівельних підприємствах.
Мета дослідження. Метою статті є удосконалення класифікації матеріальних оборотних активів на виробничо-торговельних підприємствах.
Відповідно до мети завданнями наукового дослідження є:
– дослідження підходів різних науковців до
класифікації усіх оборотних активів і матеріальної їх частини, зокрема;
– узагальнення і систематизація існуючих в літературі класифікаційних критеріїв матеріальних
оборотних активів;
– доповнення й уточнення класифікації матеріальних оборотних активів з метою забезпечення
більш ефективного управлінні ними.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Необхідність класифікації матеріальних оборотних активів, на нашу думку, зумовлена наступними проблемами:
− науковою розробкою питань аналізу матеріальних оборотних активів;
− подальшим удосконаленням методики аналізу матеріальних оборотних активів;
− покращенням підготовки та підвищенням
кваліфікації аналітичних кадрів.
Як показало дослідження, найрозповсюдженішими є класифікації матеріальних оборотних активів, за ознаками, що наведені в таблиці.
Як бачимо, на сьогоднішній день існує багато
різних підходів до класифікації усіх оборотних активів та їх матеріальної частини, зокрема. Щодо
класифікації матеріальних оборотних активів, то в
літературі розглядається в основному їх видовий
склад, який використовується, насамперед, для
потреб бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності.
Проаналізувавши думки різних авторів щодо
класифікації матеріальних оборотних активів, з
метою забезпечення ефективного, цілеспрямованого управління немонетарними активами
виробничо-торговельних підприємств вважаємо
за доцільне використовувати наступну видову
структуру:
− виробничі запаси;
− незавершене виробництво;
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+

− готова продукція;
− товари;
− витрати майбутніх періодів.
Досить поширеною класифікаційною ознакою
матеріальних оборотних активів є їх розподіл залежно від участі в кругообігу. Згідно нього виділяють матеріальні оборотні активи у сфері виробництва (виробничі фонди) та у сфері обігу (фонди
обігу). Деякі автори даний вид класифікації оборотних активів називають «за сферами функціонування» [4, с. 310] або «за цільовим призначенням» [7, с. 131].
Відомо, що виробничі фонди представляють
собою сукупність матеріалів, сировини, деталей,
комплектування, напівфабрикатів, незавершеної
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+

+

+

+
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Таблиця 1

Носов П.Л.

Суков Г.П. .

+

Сікора І.

Подєрьогін А.М.

1. Залежно від участі в кругообігу:
- виробничі фонди;
- фонди обігу.
2. За періодом функціонування:
- постійна частина;
- змінна частина.
3. Залежно від методів планування та
регулювання:
- нормовані;
- ненормовані.
4. За видами:
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари;
- витрати майбутніх періодів.
5. За часом перебування в кругообігу:
- початкові;
- функціональні;
- накоппичені.
6. За ступенем ліквідності:
- швидколіквідні;
- середньоліквідні.
7. За ризиком вкладених оборотних активів:
- з високим ступенем ризику;
- із середнім ступенем ризику;
- з мінімальним ступенем ризику.
8. За ступенем захищеності від інфляції:
- ті, що піддаються інфляційним втратам;
- захищені від інфляційного знецінення.

Берехтіна Л.О.

Класифікаційна ознака

Бланк І.А.

Систематизована класифікація матеріальних оборотних активів за різними авторами
(розроблено авторами)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

продукції тощо, які необхідні для забезпечення
безперервності виробничого процесу. Фонди обігу або дистрибуційні запаси складаються із готової продукції і товарів, які призначені для реалізації. Слід відмітити, що дану класифікаційну ознаку застосовують для управлінських цілей майже
всі автори.
Менш поширеним є поділ матеріальних оборотних активів на постійну та змінну частину (за
періодом функціонування). Дана класифікація немонетарних активів корисна, насамперед, для цілей економічного аналізу й управлінського обліку. Визначення змінної частини матеріальних
оборотних активів дасть можливість більш точно
й об’єктивно розраховувати суму витрат, яка від
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них залежить, і відповідну величину фінансового
результату.
Наступною є ознака класифікації матеріальних
оборотних активів залежно від методів їх планування та регулювання, згідно з якою розглядають
нормовані й ненормовані активи. Таке розподілення набуває особливо важливого значення під
час визначення потреби в них і буде корисним
при розрахунку планових та прогнозних показників. В свою чергу нормовані активи можуть ділитися на запаси в межах нормативу та понаднормовані.
Чухно І. С. пропонує виділяти оборотні активи
за часом перебування в кругообігу: початкові,
функціональні та накопичені [8]. Вважаємо цей
підхід важливим, оскільки підприємству необхідно знати при здійсненні господарської діяльності,
яка кількість матеріальних оборотних активів
була у його розпорядженні перед початком операційної діяльності, яка кількість брала участь у
операційному циклі і що отримали в кінці [6].
Також доцільно, на нашу думку, здійснювати
класифікацію матеріальних оборотних активів за
ступенем ліквідності. Такий поділ дає можливість
підприємству визначити, наскільки швидко в певний момент здійснення операційного циклу воно
зможе погасити свої поточні зобов’язання [3,
с. 127]. Відповідно до нього певні автори виокремлюють швидколіквідні, середньоліквідні та
низьколіквідні матеріальні оборотні активи. Вважаємо дану класифікацію важливою, особливо в
умовах антикризового управління. Але думається,
що матеріальні оборотні активи взагалі не можуть
бути низьколіквідними. Тому доречно буде виділення за даною ознакою класифікації тільки двух
груп: швидко- та середньоліквідних запасів.
Дуже актуальною у період нестабільності економіки є класифікація матеріальних оборотних
активів за ступенем захищеності від інфляції та
ризиком вкладення, оскільки вони дають змогу
суб’єктам управління робити висновки щодо можливості стабільного функціонування торгововиробничого підприємства.
Відповідно до ризику вкладення матеріальні
оборотні активи можуть мати високий, середній
та мінімальний ступені.
За ступенем захищеності від інфляції виділяють матеріальні оборотні активи, які піддаються
інфляційним втратам, та ті, що захищені від інфляційного знецінення. Використання таких класифікаційних ознак дає змогу більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз та планування матеріальних оборотних активів під час кризи.
Крім наведених у таблиці ознак, важливим, на
нашу думку, також є розподіл матеріальних обо32

ротних активів за місцем перебування та ступенем
(періодом) використання.
За місцем перебування (знаходження) матеріальні оборотні активи розрізняються, як правило,
у підприємствах торгівлі. Залежно від місця знаходження виділяють запаси роздрібної торгівлі,
оптової торгівлі та у дорозі [2, с.165]. На виробничих підприємствах також може застосовуватися
даний вид класифікації. Пропонують виділяти наступні групи матеріальних оборотних активів: запаси постачальників, посередників, роздрібної
торгівлі, в дорозі, у виробничому процесі (підзвітних осіб), на складах підприємства [7, с. 131].
Остання класифікація, на нашу думку, є більш
узагальненою і може застосовуватися на різних
підприємствах.
За ступенем (періодом) використання пропонують різні варіанти класифікації матеріальних
оборотних активів. Як правило, це активи постійного, сезонного та мінливого використання. Їх виокремлення дозволяє контролювати сезонну складову матеріальних оборотних коштів. Матеріальні оборотні активи мінливого використання – це
запаси періодичного поповнення та використання. Вони, як правило, мають цільове призначення.
Таким чином, вищевикладене свідчить про різнонаправленість цілей класифікації матеріальних
оборотних активів виробничо-торгівельних підприємств. Для управління поточними активами
дуже важливо мати чітке уявлення про альтернативні методи їх класифікації.
Узагальнення найбільш важливих, з нашої точки зору, критеріїв класифікації матеріальних оборотних активів дозволило нам зробити певні висновки. Так, більшість авторів вважають доцільним розподіл матеріальних оборотних активів залежно від участі в кругообігу та за видами (елементами). Менш поширеною є класифікація матеріальних поточних активів за періодом функціонування, залежно від методів планування та регулювання, за ступенем ліквідності та ризиком вкладених матеріальних оборотних активів. Найменш
розповсюдженим є розподіл оборотних активів за
часом перебування в кругообігу та ступенем захищеності від інфляції. Доцільним, на нашу думку,
також є розподіл матеріальних оборотних активів
за місцем перебування та ступенем (періодом) використання.
Проте аналіз підходів до класифікації матеріальних оборотних активів торгово-виробничих
підприємств дозволив систематизувати і доповнити їх.
Вважаємо, що найбільш комплексну класифікацію матеріальних оборотних активів можна
представити наступним чином (рисунок).
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Класифікація матеріальних оборотних активів
Залежно від участі в кругообігу

Виробничі фонди
Фонди обігу

За видами (елементами)

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Витрати майбутніх періодів

Залежно від методів їх
планування і регулювання

Нормовані
Ненормовані

За часом їх перебування в
кругообігу

Початкові
Функціональні
Накопичені

За місцем перебування

Постачальників
Посередників
Роздрібної торгівлі
У дорозі
У виробника (підзвітних осіб)
На складах підприємства

За ступенем ліквідності

Швидколіквідні
Середньоліквідні

За періодом функціонування

Постійна частина
Змінна частина

За ризиком вкладених
оборотних активів

За рівнем достатності

За ступенем захищеності від
інфляції
За ступенем (періодом)
використання
За рівнем впливу на кінцевий
результат

За швидкістю обертання

З високим ступенем ризику
Із середнім ступенем ризику
З мінімальним ступенем ризику
Надлишкові
Оптимальні
Дефіцитні
Ті, що піддаються інфляційним втратам
Захищені від інфляційного знецінення
Постійного використання
Сезонного використання
Мінливого використання
Пріоритетні
Другорядні
Обслуговуючі
Високої швидкості обертання
Середньої швидкості обертання
Низької швидкості обертання

Рис. 1. Класифікація матеріальних оборотних активів торгово-виробничих підприємств (власна розробка)
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Більшість із наведених класифікаційних ознак
є загальновідомими і широко використовуються в
практиці вітчизняних підприємств. З метою забезпечення більш ефективного управлінні матеріальними оборотними активами пропонуємо наступне:
1) класифікувати матеріальні оборотні активи
за рівнем достатності їх обсягу на надлишкові,
оптимальні та дефіцитні, що розширить можливості обліку, контролю та оптимізації залишків
окремих елементів матеріальних оборотних активів;
2) адаптувати класифікацію грошових потоків
за ознакою рівня впливу на кінцевий результат до
матеріальних оборотних активів, виділяючи при
цьому пріоритетні, другорядні та обслуговуючі
оборотні кошти. Така класифікація відповідає цілям ABC- і XYZ-аналізу та дозволяє виділити
найбільш прибуткові та найменш рентабельні елементи матеріальних оборотних активів;
3) класифікувати матеріальні оборотні активи
за швидкістю обертання на активи високої, середньої та низької швидкості обертання. Дана ознака
майже не зустрічається в літературі. Однак вважаємо її дуже важливою для оптимального управління немонетарною частиною оборотних активів
торговельно-виробничих підприємств. Вона дасть
можливість науково-обгрунтовано планувати
склад та структуру матеріальних оборотних активів, оперативно контролювати й регулювати їх.
Висновки і пропозиції. Таким чином наведене
уточнення й доповнення класифікаційних ознак
певною мірою відповідає потребам управління
матеріальними оборотними активами, а саме – надає можливість:
– визначення оптимального складу та структури оборотних коштів;
– здійснення контролю за матеріальними оборотними активами як в рамках конкретного часового інтервалу, так і в рамках всього життєвого
циклу підприємства;
– передбачення доходності від використання
матеріальних оборотних активів певного обсягу у
часі;
– з’ясування потреби в матеріальних оборотних коштах на підприємствах;
– здійснення всебічного і цілеспрямованого
впливу на показники ефективності функціонування матеріальних оборотних активів і сприяння раціональному управлінню ними в цілому.
Тож, запропонована класифікація матеріальних оборотних активів надасть можливість ефективно управляти ними, що в кінцевому підсумку
матиме вплив на прибутковість та ефективність
діяльності виробничо-торговельного підприєм34

ства, а також на його фінансову стійкість і незалежність.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ
ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА
DETERMINING THE DIRECTION OF INPROVING THE FINANCIAL STABILITY OF BANRS
KHARKIV REGION
У статті розроблено методичний підхід до інтегрального оцінювання фінансової стійкості банку та
обґрунтовано напрями її підвищення з використанням бенчмаркінгу. Сформовано перелік показників
фінансової стійкості банку за складовими ресурсної стійкості, ліквідності, ділової активності,
прибутковості; визначено інтегральні показники за кожною складовою фінансової стійкості; сформовано
однорідні групи банків України за означеними інтегральними показниками; визначено рівень фінансової
стійкості банків Харківського регіону та надано рекомендації щодо її підвищення через порівняння з кращими показниками банків відповідних груп та вивчення досвіду їх діяльності.
Ключові слова: банк, фінансова стійкість, оцінювання, ресурсна стійкість, ліквідність, ділова активність,
прибутковість.
В статье разработан методический подход к интегральноq оценке финансовой устойчивости банка и
обоснованы направления ее повышения с использованием бенчмаркинга. Сформирован перечень показателей финансовой устойчивости банка по составляющим ресурсной устойчивости, ликвидности, деловой
активности, прибыльности; определены интегральные показатели по каждой составляющей финансовой
устойчивости, сформированы однородные группы банков Украины по указанным интегральным показателям, определен уровень финансовой устойчивости банков Харьковского региона и предоставлены рекомендации относительно ее повышения посредством сравнения с лучшими показателями банков соответствующих групп и изучения опыта их деятельности.
Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, оценивание, ресурсная устойчивость, ликвидность, деловая активность, прибыльность.
© Галушко А. В., Біляєва В. Ю., 2015

36

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 2 (лютий)

The methodic approach to the integral assessment of banks’ financial soundness was developed and the ways of
its increase using benchmarking were grounded in the article. The set of financial soundness indicators for such
groups as resource soundness, liquidity, business activity and profitability was formed; integral indicators of each
group were determined; the level of financial soundness of the banks of Kharkiv region was calculated;
recommendations as for its increasing through comparing with the best ratios of the banks from the same groups
and studying the experience of their activity were offered in the article.
Key words: a bank, financial soundness, assessment, resource soundness, liquidity, business activity, profitability.

Постановка проблеми. На сучасному етапі
економічних перетворень національної економіки
України роль банків як фінансових посередників
та регуляторів грошового обігу значно зросла.
Ефективне виконання банками взятих на себе
функцій щодо акумуляції та перерозподілу грошових ресурсів між різними секторами народного
господарства сприяє активізації інвестиційної діяльності в країні, економічному зростанню та підвищенню добробуту населення та є особливо важливим в кризових умовах. Для успішного виконання взятої на себе місії збереження і примноження суспільного капіталу банки мають відповідати високим стандартам надійності та фінансової
стійкості, що підкреслюється у «Концепції реформи банківської системи України до 2020 року»,
розробленій Національним банком України.
В умовах кризових явищ та їх негативного
впливу на банківську систему актуальності набувають питання реорганізації та реструктуризації
банківської системи, розвитку механізмів забезпечення її фінансової стійкості у цілому та на рівні
окремих регіонів, адже ефективне функціонування банківської системи України неможливо без
врахування регіональних особливостей розвитку.
Тому питання забезпечення фінансової стійкості
банків у межах окремих регіонів, зокрема Харківської області, є важливим для фінансової системи
зокрема та економіки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У науковій літературі питання оцінки фінансової
стійкості банку упродовж тривалого часу розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні вченіекономісти: О. Дзюблюк [3], А. Деміргук‑Кунт
[14], Т. Васильєва [2], К. Карсон [13], В. Коваленко [7], А. Череп [11] та ін.
Фундаментальні теоретичні та практичні засади забезпечення фінансової стійкості банківських
установ у світовій банківській практиці закладені
у працях К. Карсона [13] та А. Деміргук-Кунт [14].
Останнім часом багато ґрунтовних наукових
праць з питань управління фінансовою стійкістю
з’явились у вітчизняній науці. О. Дзюблюк [3] обґрунтовує методичні основи механізму управління фінансовою стійкістю банку та визначає пріоритетні напрями стабілізації вітчизняної банківської системи у кризові періоди. Т. Васильєва, [2]

А. Череп [11] приділяють значну увагу можливим
напрямам оптимізації банківського нагляду за фінансовою стійкістю банківської системи України,
зокрема питанням формування системи показників фінансової стійкості, надають рекомендації
щодо вдосконалення методичного підходу до
оцінки фінансової стійкості вітчизняних банків.
Проблеми оцінки, діагностики та моніторингу фінансової стійкості банківського сектора як складової системи антикризового управління ґрунтовно висвітлені у працях В. Коваленко [13].
Виділення невирішених частин загальної
проблеми. Проте окремі аспекти оцінювання фінансової стійкості, що притаманні сучасному етапу розвитку банківської системи, потребують доопрацювання. В теперішній час з’явилась потреба в
уточненні системи показників фінансової стійкості банку з урахуванням рекомендацій Міжнародного валютного фонду [3], з можливістю подальшого їх об’єднання в узагальнений індикатор.
Крім того, з практичної точки зору необхідним є
визначення напрямів підвищення фінансової стійкості банку, зокрема за рахунок співставлення з
кращими показниками інших банків та запозичення їх досвіду щодо досягнення високих результатів, що складає зміст бенчмаркінгу. Слід зауважити, що при цьому має бути забезпечена співставність показників, тобто банки, які порівнюються,
мають відноситися до однієї й тієї ж групи, сформованої за певною ознакою. Національний банк
України класифікує банки за розміром активів на
чотири групи, проте як свідчить практика, фінансово нестійкими можуть бути представники як
першої, так і четвертої груп.
Виходячи з цього, метою статті є розроблення
методичного підходу до інтегрального оцінювання фінансової стійкості банку та обґрунтування
напрямів її підвищення з використанням бенчмаркінгу. Для досягнення мети поставлено такі завдання: 1) обґрунтувати показники фінансової
стійкості банку за складовими ресурсної стійкості, ліквідності, ділової активності, прибутковості;
2) визначити інтегральні показники за кожною
складовою фінансової стійкості; 3) сформувати
однорідні групи банків України за означеними інтегральними показниками; 4) визначити рівень
фінансової стійкості банків Харківського регіону
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та надати рекомендації щодо її підвищення через
порівняння з кращими показниками банків відповідних груп та вивчення досвіду їх діяльності.
Результати
дослідження.
Станом
на
01.07.2014 р. на території Харківської області
функціонують 4 зареєстровані у регіоні банківські
установи. Серед них: АТ «Укрсиббанк»,
ПАТ «Регіон-Банк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ
«Східно-Український Банк «Грант». У табл. 1 наведені основні показники діяльності банків Харківського регіону станом на 01.07.2014 р.
З даних табл. 1 видно, що найбільший обсяг активів, зобов’язань та капіталу має АТ «Укрсиббанк», який за класифікацією НБУ [9] відноситься
до I групи банків. Стосовно прибутковості діяльності АТ «Укрсиббанк», слід відзначити, що станом на 01.07.2014 р. збиток банку становив
-437589,66 тис. грн., що свідчить про низький рівень ефективності його діяльності. Друге місце за
розміром активів, зобов’язань та капіталу у Харківському регіоні посідає ПАТ «Мегабанк», який
входить до III групи за класифікацією НБУ. Станом на початок II кварталу 2014 р. його прибуток
становив 283,68 тис. грн. ПАТ «Регіон-Банк» та
ПАТ «Східно-Український Банк «Грант» мають
дещо нижчі показники діяльності та належать до
IV групи за класифікацією НБУ. Розмір прибутку
цих банків становить 811,19 тис. грн. та 283,68
тис. грн. відповідно.
Для вирішення поставленого у дослідженні завдання щодо визначення фінансової стійкості банків Харківського регіону запропоновано метод побудови інтегрального показника фінансової стійкості на основі обчислення окремих таксономічних інтегральних показників ресурсної стійкості,
ліквідності, ділової активності та прибутковості

та об’єднання їх в узагальнений показник через
розрахунок середньої геометричної.
Обґрунтування системи показників фінансової
стійкості банку здійснено на основі теоретичного
узагальнення існуючих підходів до її оцінювання [1-8, 10-15]. Це дозволило отримати наступний
їх перелік:
1. Показники ресурсної стійкості: коефіцієнт
надійності, коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів, коефіцієнт захищеності власного
капіталу, «фінансовий важіль», коефіцієнт платоспроможності (адекватності) регулятивного капіталу, загальна достатність капіталу (Н3), коефіцієнт активності залучення ресурсів, рівень міжбанківських кредитів у зобов’язаннях, рівень депозитів у зобов’язаннях, рівень використання залучених коштів та запозичених коштів у кредитні
вкладення.
2. Показники ліквідності: коефіцієнт миттєвої
ліквідності, норматив поточної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт співвідношення високоліквідних і робочих активів.
3. Показники ділової активності: коефіцієнт
кредитної активності, коефіцієнт робочих активів,
рівень страхування активів резервами, коефіцієнт
прострочених кредитів, частка роздрібних кредитів в активах, частка міжбанківських кредитів в
активах.
У якості вихідної інформації для обчислення
значень індикаторів фінансової стійкості було використано дані фінансової звітності банків України за II квартал 2014 р. Результати розрахунку зазначених показників для банків Харківського регіону наведені у табл. 2. Виходячи з результатів
розрахунку інтегральних показників фінансової
стійкості за кожною з груп та сукупного інте-

Основні показники діяльності банків Харківського регіону станом на 01.07.2014 р.
№ з/п

Банк

Показник, тис грн.
Активи

Зобов’язання

Капітал

Прибуток

24021006,71

21803995,44

2217011,27

-437589,66

1

АТ «Укрсиббанк»

2

ПАТ «Регіон-Банк»

415812,09

328163,56

87648,53

811,19

3

ПАТ «Мегабанк»

6041094,45

5346613,83

694480,62

17245,59

4

ПАТ «СхідноУкраїнський Банк
«Грант»

937309,04

744812,41

192496,63

283,68

31415222,30

28223585,25

3191637,05

-419249,20

1215325731,65

1050852655,64

164473076,02

3264552,12

Усього по банках
Харьківського регіону
Усього по банківській системі
України
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Результати обчислення показників фінансової стійкості банків Харківського регіону

Таблиця 2

АТ
«Укрсиббанк»

ПАТ «Регіон-Банк»

ПАТ «Мегабанк»

ПАТ «СхідноУкраїнський
Банк «Грант»

0,1

0,27

0,13

0,26

0,09

0,21

0,11

0,21

0,5

0,19

0,27

0,21

9,83

3,74

7,7

3,87

20,94

30,02

14,59

24,43

16,15

27,33

12,86

21,2

0,91

0,79

0,89

0,79

0

0,01

0,03

0

0,75

0,81

0,62

0,93

0,65

0,95

0,95

1

0,5

0,41

0,41

0,57

Норматив поточної ліквідності

0,81

0,7

0,66

0,72

Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт співвідношення
високоліквідних і робочих
активів
Коефіцієнт кредитної активності

1,1

1,27

1,13

1,26

0,32

0,13

0,11

0,14

0,59

0,75

0,84

0,79

0,88

0,86

0,96

0,93

0,07

0,05

0,05

0,01

0,16

0,04

0,05

0

0,31

0,06

0,07

0,08

Показник фінансової стійкості
Коефіцієнт надійності
Коефіцієнт участі капіталу у
формуванні активів
Коефіцієнт захищеності власного
капіталу
«Фінансовий важіль»
Коефіцієнт платоспроможності
(адекватності) регулятивного
капіталу
Загальна достатність капіталу
(Н3)
Коефіцієнт активності залучення
ресурсів
Рівень міжбанківських кредитів у
зобов’язаннях
Рівень депозитів у зобов’язаннях
Рівень використання залучених
коштів та запозичених коштів у
кредитні вкладення
Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Коефіцієнт робочих активів
Рівень страхування активів
резервами
Коефіцієнт прострочених
кредитів
Частка роздрібних кредитів в
активах
Частка міжбанківських кредитів
в активах
Рентабельність активів

0

0

0

0

-0,02

0

0

0

Рентабельність капіталу

-0,2

0,01

0,02

0

Дохідність чистих активів

0,02

0,06

0,05

0,06

Чиста процентна маржа

0,04

0,03

0,02

0,01

Процентний спред

0,06

0,02

0

0,01

грального показника, можна зробити висновок,
що серед банків Харківського регіону найбільш
фінансово стійким є ПАТ «Регіон-Банк», оскільки
сукупний інтегральний показник фінансової стій-

кості цього банку є найвищим та дорівнює 0,30.
На другому місці за рівнем фінансової стійкості
знаходиться ПАТ «Східно-Український Банк
«Грант» з сукупним інтегральним показником на
39

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 2 (лютий)

рівні 0,29. АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Мегабанк»
посідають 3 та 4 місця, маючи інтегральні показники фінансової стійкості із значенням 0,22 та
0,27 відповідно.
Обчислені інтегральні показники фінансової
стійкості за кожною з груп характеризують діяльність кожного банку Харківського регіону у різних аспектах:
1. АТ «Укрсиббанк» має дуже високий рівень
ліквідності (0,91), про що свідчить факт дотримання банком нормативів ліквідності, встановлених НБУ, та намагання забезпечити власну платоспроможність. Інтегральний показник ділової активності також має досить високе значення (0,49),
завдяки проведенню банком виваженої кредитної
політики та ефективному ризик-менеджменту
кредитного портфелю. Що стосується інтегрального показника ресурсної стійкості банку, то слід
зауважити, що він має низьке значення. Це
пов’язано з недостатньою ефективністю використання ресурсної бази для нарощення обсягу активних операцій, зокрема кредитування, та нераціональною структурою зобов’язань банку. Інтегральний показник прибутковості банку знаходиться на дуже низькому рівні через те, що у другому кварталі 2014 р. діяльність банку була збитковою.
2. ПАТ «Регіон-Банк» характеризується високим рівнем ліквідності (0,85) та ресурсної стійкості (0,22) у порівнянні з іншими банками Харківського регіону. Причиною цього є те, що банк має
високі показники фінансового важелю, коефіцієнту активності залучення ресурсів, зокрема депозитів. Про це свідчить широкий асортимент банківських послуг, який пропонується клієнтам банку – фізичним та юридичним особам. Ділова активність банку знаходиться на середньому рівні
через те, що банк здійснює агресивну кредитну
політику та не приділяє достатньої уваги кредитному менеджменту. Незважаючи на те, що у зазначеному періоді банк отримав прибуток за результатами власної діяльності, рівень інтегрального показника прибутковості банку є низьким.
3. Діяльність ПАТ «Мегабанк» щодо управління ліквідністю є ефективною та характеризується
високим рівнем відповідного інтегрального показника. Це свідчить про те, що банк систематично дотримується норм законодавства та раціонально структурує власні активи. Що стосується
стійкості ресурсної бази банку, то вона є низькою,
адже рівень надійності та участі капіталу у формуванні активів є недостатніми, що свідчить про
необхідність підвищення банком ефективності
управління власними коштами. Банк також здійснює помірну політику щодо залучення зовнішніх
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ресурсів, зокрема депозитів населення та юридичних осіб. Прибутковість діяльності банку є невисокою, проте найвищою серед банків Харківського регіону.
4. ПАТ «Східно-Український Банк «Грант», як
і інші банки Харківського регіону, є високо ліквідним, значення нормативів ліквідності банку значно перевищують нормативні значення. Стосовно
ресурсної стійкості банку слід відзначити, що її
рівень є недостатньо високим, проте свідчить про
систематичне дотримання банком нормативів капітальної бази та прагнення до нарощення ресурсної бази за рахунок депозитних коштів, про що
свідчить широкий асортимент депозитних програм, які пропонуються банком існуючим та потенційним клієнтам. Ділова активність банку є
дещо нижчою, ніж у інших банках Харківського
регіону, проте свідчить про ефективний ризикменеджмент кредитного портфелю та раціональне
управління проблемною заборгованістю. У звітному періоді діяльність банку була прибутковою.
Для того, щоб визначити, до якої групи банків
за рівнем фінансової стійкості відносяться банки
Харківського регіону,та які резерви існують для її
підвищення (на основі аналізу найкращих даних
представників тієї ж групи), було проведено кластеризацію функціонуючих на 01.07.2014 р. банків
України за інтегральними показниками стійкості
ресурсної бази, ліквідності, ділової активності та
прибутковості у середовищі програмного пакету
Statistica 10.
У якості методу кластеризації було обрано метод k-середніх. Метою алгоритму кластеризації за
допомогою методу k-середніх є оптимальнийрозподіл всього набору об’єктів на k кластерів. Ця
процедура переміщує об’єкти з одного кластера в
інший, щоб мінімізувати дисперсію всередині
кластерів і максимізувати дисперсію між кластерами. Було визначено три кластери відповідно до
рівнів фінансової стійкості – «високий», «середній», «низький».
У табл. 3 представлені результати дисперсійного аналізу сформованих кластерів. У дисперсійному аналізі при кластеризації об’єктів міжгрупова дисперсія порівнюється з внутрішньогрупової
дисперсією для прийняття рішення, чи є середні
для окремих змінних в різних сукупностях значимо різними.
Як можна побачити з результатів дисперсійного аналізу, виходячи з амплітуди і рівнів значимості F-статистики, змінні «Інтегральний показник ресурсної стійкості», «Інтегральний показник
ліквідності», «Інтегральний показник ділової активності» є головними при вирішенні питання про
розподіл об’єктів по кластерам, оскільки значення

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 2 (лютий)

Таблиця 3
Характеристика кластеризації банків України за рівнем фінансової стійкості (результати дисперсійного
аналізу)
Інтегральний
показник
Ресурсної стійкості
Ліквідності
Ділової активності
Прибутковості

Міжгрупова
дисперсія

Ступінь
свободи

0,141795
1,411604
0,588319
0,007213

2
2
2
2

рівня значущості F-критерія є меншим за 0,05.
Стосовно інтегрального показника прибутковості,
то ця змінна є практично не значущою для кластеризації елементів та може бути виключена у подальших дослідженнях.
У результаті кластеризації банків України отримано 3 кластери, які мають такі характеристики:
Кластер 1: банки з низькими значеннями інтегральних показників ресурсної стійкості, ділової
активності та прибутковості. Значення інтегрального показника ліквідності знаходиться на середньому рівні.
Кластер 2: банки з середніми значеннями інтегральних показників ліквідності та прибутковості та з
високим рівнем ресурсної стійкості та прибутковості.
Кластер 3: банки з високим рівнем ліквідності
та ділової активності, з нестійкою ресурсною базою та низьким рівнем прибутковості.
У результаті кластерного аналізу було встановлено, що усі банки Харківського регіону потрапили у кластер 3. Також слід зазначити, що найбільш
фінансово стійким банком серед банків-елементів
кластеру 3 є АТ «БМ Банк», який за класифікацією НБУ входить до IV групи банків за обсягом
сформованих активів. Значення сукупного інтегрального показника фінансової стійкості цієї
банківської установи дорівнює 0,35. Діяльність
АТ «БМ Банк» характеризується високим рівнем
прибутковості (0,24) завдяки тому, що банк є активним учасником фондового ринку та здійснює
торгівлю цінними паперами (станом на 01.07.2014
р. результат від торгівлі цінними паперами у торговому портфелі банку склав 1301 тис. грн.). Банк також ефективно проводить операції на валютних
ринках (результат від операцій з іноземною валютою станом на 01.07.2014 р. дорівнював 36014 тис.
грн.). Що стосується інших показників діяльності
АТ «БМ Банк», то банк має середні для цієї групи
показники ліквідності та ділової активності (0,88 та
0,36 відповідно) та проводить активну діяльність
по залученню коштів для формування ресурсної
бази з метою здійснення активних операцій.
З огляду на вищезазначене, для забезпечення прибутковості власної діяльності та стійкості ресурсної

Внутрішньогрупова
дисперсія
0,630487
0,616680
0,769211
0,232829

Ступінь
свободи

F-критерій

116
116
116
116

13,0441
132,7642
44,3604
1,7967

p-рівеньз
начущості
F-критерія
0,000008
0,000000
0,000000
0,170424

бази банкам Харківського регіону необхідно: здійснити диверсифікацію кредитно-інвестиційного
портфелю, проаналізувати наявні недоліки у політиці
управління доходами та витратами, підвищити рівень
активності у сфері залучення коштів.
Висновки та пропозиції. Основні результати
дослідження полягають у такому:
1. На основі теоретичного узагальнення обґрунтовано склад показників-індикаторів фінансової стійкості банку у межах наступних груп: показники ресурсної стійкості, показники ліквідності, показники ділової активності,показники прибутковості, за кожною з яких для банків Харківського регіону визначено таксономічні інтегральні показники та узагальнений показник як середня
геометрична таксономічних показників.
2. Для забезпечення співставності показників та
урахування досвіду щодо підвищення фінансової
стійкості найбільш ефективно функціонуючих банків України з використанням методу кластерного
аналізу сформовано три групи банків за означеними інтегральними показниками з високим, середнім та низьким рівнями фінансової стійкості. Встановлено, що найбільш значимими для групування
банків виступають інтегральні показники ресурсної стійкості, ліквідності та ділової активності.
3. У результаті кластеризації виявлено, що усі
банки Харківського регіону відносяться до третьої групи банків за рівнем фінансової стійкості.
Спільними характеристиками банків цієї групи є:
високий рівень ліквідності та ділової активності,
проте нестійка ресурсна база та недостатній рівень рентабельності їх діяльності.
4. Слід відзначити, що в умовах нестабільності
та кризи банківської системи України банки Харківського регіону зберігають значний рівень ліквідності та продовжують нарощувати обсяги активних та пасивних операцій. Для забезпечення
подальшого розвитку та стабільного функціонування банки мають збільшувати ресурсну базу та
підвищувати ефективність управління власними
доходами та витратами.
Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення видів банківських операцій, які
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найбільш впливають на рівень фінансової стійкості банків, та розроблення інноваційних методів забезпечення їх результативності.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ УЧЕТА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МСФО
THE THEORETICAL-METODICAL BASES OF ENSURING CONTROL
OF THE ACCOUNTING OF CONSTRUCTION ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF IFRS
Строительство является ведущей отраслью экономики Казахстана, где решаются важные задачи
структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития
непроизводственной сферы. Формирование отчетности в соответствии с МСФО является одним из условий, которые открывают строительным предприятиям возможность приобщения к международным
рынкам капитала. Система бухгалтерского учета строительной организации имеет значительные отличия по сравнению с системами учета организаций других видов экономической и предпринимательской
деятельности, что вызывает несовершенство существующей методологии бухгалтерского учета, налогообложения, а также системы внутреннего контроля. Это является серьезным препятствием для увеличения объемов инвестиций, связанных с капитальным строительством.
Следовательно, необходимо уделить особое внимание методическим вопросам организации бухгалтерского учета строительными организациями в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, отчетность, методология, учет, глобализация, организация бухгалтерского учета в строительстве в соответствии с МСФО.
Construction is a leading branch of economy of Kazakhstan where important problems of restructuring of
material resources of all production capacity of the country and development of the non-productive sphere are
solved. Formation of the reporting according to IFRS is one of conditions which opens to the construction
enterprises the possibility of familiarizing with the international markets of the capital. The system of accounting
of the construction organization has considerable differences in comparison with the systems of accounting of the
organizations of other types of economic and business activity that causes imperfection of the existing methodology
of accounting, taxation, and also the system of internal control. It is a serious obstacle for the increase in the
volumes of investment connected with capital construction.
Therefore, it is necessary to pay special attention to methodical questions of the organization of accounting by
the construction organizations according to IFRS.
Key words: International Financial Reporting Standards, the reporting, methodology, the account, globalization, the
accounting organization in construction according to IFRS.

Постановка проблемы. Мировая экономика в
динамике представляет собой процесс укрепления межнациональных экономических связей на
всех уровнях. Такой процесс укрепления межнациональных связей принято называть интернационализацией. Глобализация приводит к формированию всемирной экономики, которая является
наднациональной. Это качественно новый этап в
развитии мировой экономики. Если раньше осно-

вой мировой экономики была международная
торговля, то сегодня, основой мировой экономики становится формирование между-народных
воспроизводственных цепочек, иными словами,
общественное воспроизводство выходит за рамки
государственных границ и становится общемировым. Конкуренция переходит на международный
уровень. Ранее конкуренция выражалась в ценовой, маркетинговой политике, теперь же активно
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проявляются такие формы, как поглощения фирм
в интересующих странах, формирование совместных производств.
Экономическая интеграция обусловливает необходимость в едином понимании и представлении финансовой информации, одним из основных
источников которой является бухгалтерский учет
и отчетность. Предоставляемая бухгалтерами информация дает возможность эффективно функционировать всем участникам рынка.
Цель статьи. Гармонизация бухгалтерского
учета в международном масштабе создала предпосылки образования единого мирового учетного
информационного пространства. Концепция
учетного информационного пространства предполагает создание условий для обеспечения учетными данными информационных потребностей
всех пользователей в постоянно меняющейся экономической ситуации, к основным из которых
следует отнести полноту, понятность, прозрачность отчетности и гарантированный доступ к
ней всех заинтересованных пользователей [1].
Результаты исследования. Становление учетного информационного пространства как составной части единого мирового учетного информационного пространства неразрывно связано с реформированием бухгалтерского учета и отчетности, в процессе которого создан новый понятийный аппарат, отражающий мировые тенденции и
условия рыночной экономики, выделены новые
объекты бухгалтерского учета и определены методики формирования информации о них.
Вместе с тем сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой информации. Для повышения качества информации необходимы новые подходы,
адекватные
современным
социальноэкономическим условиям и информационным
технологиям, основанные на идеях гармонизации
национальной системы учета с МСФО, а также
различных подсистем бухгалтерского учета и
стандартизации учетных процедур, обеспечивающих относительную независимость учетного
процесса от определенного вида отчетности.
Формирование отчетности в соответствии с
МСФО является одним из условий, которые открывают предприятиям возможность приобщения к международным рынкам капитала. Одной
из причин недостатка притока инвестиций в страну является отсутствие достоверной информации
об истинном финансовом положении и финансовых результатах организаций. Выход на крупней44

шие фондовые биржи для компаний возможен
лишь при условии признания ими международных стандартов финансовой отчетности. Сегодня
особенно важно эффективное осуществление перехода экономики государства к устойчивому развитию, предполагающему оптимальное использование потенциала различных отраслей экономики
страны, что связано с реформированием бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [2].
Среди отраслей хозяйства страны особое место занимает строительное производство. Строительство является ведущей отраслью экономики
Казахстана, где решаются важные задачи структурной перестройки материальной базы всего
производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса
во многом зависят темпы развития и конкурентоспособность отечественной экономики.
Строительная отрасль является важным инструментом в осуществлении экономической
стратегии государства. Состояние строительной
отрасли имеет определяющее значение для улучшения инвестиционного климата экономики любого государства.
Строительство способствует подъему народного хозяйства на новый научно – технический и
организационно – экономический уровень, освоению новых видов продукции, росту ее рентабельности и конкурентоспособности. Новая экономическая обстановка требует новой финансовой отчетности. Воздействие государства на трансграничные процессы в своей стране возможно лишь
косвенно, через регулирование условий деятельности в стране. Такое регулирование должно
быть направлено на защиту интересов страны в
условиях глобализации, на минимизацию отрицательных последствий трансграничной деятельности и на использование ее преимуществ. Новая
ситуация диктует новые требования к уровню
специалистов, готовящих финансовую отчетность компаний, да и к самой отчетности и к организации учетного процесса.
Между тем в настоящее время серьезным препятствием для увеличения объемов инвестиций,
связанных с капитальным строительством, являются несовершенство существующей методологии бухгалтерского учета, налогообложения, а
также системы внутреннего контроля, так как система бухгалтерского учета строительной организации имеет значительные отличия по сравнению с системами учета организаций других видов экономической и предпринимательской деятельности.
Они
вызваны
особенностями
инвестиционно-строительного комплекса [3].
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Следовательно, необходимо уделить особое
внимание методическим вопросам организации
бухгалтерского учета строительными организациями в соответствии с МСФО. Особенно это
важно при изменении функционирования деятельности строительных организаций в условиях
контроля целевых денежных потоков, при необходимости инвестирования деятельности. Повышение информативности и принятие эффективных управленческих решений на всех уровнях
управления строительством, качественное выполнение контрольных функций могут быть реализованы на основе комплексного подхода к организации контрольно-методического обеспечения
учета деятельности строительных организаций.
Основными особенностями строительной деятельности, оказывающими существенное влияние на методологию ее учета, являются:
- продолжительность технологического цикла,
вызывающая сложности в порядке признания доходов и расходов у субъектов инвестиционной деятельности до окончания строительства;
- зависимость методологии учета от содержания договоров (строительного подряда, инвестирования) требующая, с одной стороны, системного подхода к организации учета у субъектов, а с
другой стороны, глубокой предварительной проработки условий договора с целью определения
влияния этих условий на ведение учета и формирование учетной политики [4].
Главная учетная проблема в производствах с
длительным технологическим циклом состоит в
распределении доходов и расходов между отчетными периодами. При этом должны учитываться
основополагающие допущения и требования методологии их учета: временная определенность
фактов хозяйственной деятельности; осмотрительность в признании; надежность измерения;
соответствие доходов и расходов при определении финансового результата.
Важнейшая задача методологии бухгалтерского учета на современном этапе состоит во всестороннем исследовании средств и методов повышения эффективности развития учетного процесса,
основанного на принципе рациональности. Бухгалтерский учет является открытой и эволюционирующей системой, поскольку постоянно испытывает на себе влияние среды, в которой он осуществляется.
С переходом на рыночные отношения бухгалтерский учет в строительной деятельности получил значительное развитие и актуальность:
– расширились возможности управленческого
учета, особенно в управлении ресурсным потенциалом, рисками, собственностью;

– возникли направления стратегической активности, собственности и др.
При разработке принципов контроля бухгалтерского учета в строительной деятельности необходимо учитывать особенности национального
и международного финансового учета.
Следует принимать во внимание и общие особенности строительной деятельности:
– тип бизнеса (преобладание мелких и средних
предприятий);
– основная деятельность строительных предприятий предполагает сочетание двух видов производства, непосредственно строительство и промышленность, что имеет место в крупных строительных организациях;
– освоение капитальных вложений имеет долгосрочный характер и изготовление строительной продукции может иметь длительную продолжительность по времени;
– финансовый результат от сдачи строительных работ зависит от выбора в применении методов определения доходов;
– иерархия выгод строительной деятельности;
– адаптивная эволюция учета в строительстве;
– система допущений и ограничений. Так же
необходимо иметь представление о деловой активности строительной организации.
Методические основы принципов контроля
бухгалтерского учета в строительной деятельности могут быть представлены системой управленческого учета, ориентированной на выживание в условиях мирового финансового кризиса:
управление резервной системой; управление рисками; управление экономическими ситуациями;
управление финансовым положением и платежеспособностью; управление реорганизациями;
управление прибылью; управление себестоимостью [5].
Учетно-аналитическое обеспечение управления собственностью, инновациями, венчурным
капиталом, направлениями стратегической активности и др., представленное стратегическим
учетом может присутствовать в основе принципов контроля учета деятельности строительных
организаций [6].
Очень важным принципом, положенным в
основу контроля финансово – хозяйственной деятельности строительной организации является
налоговый учет, который в настоящее время
сформирован различными видами как самостоятельный налоговый учет. Важность налогового
учета заключается в том, что налоги выступают
необходимым элементом общественного воспроизводства, они участвуют в распределении стоимости общественного продукта в пользу государ45
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ства для удовлетворения общественных потребностей.
Основой традиционного финансового учета
является комбинация статей и элементов затрат,
при этом статьи выступают базой учета и фиксируются по дебету счетов, а элементы носят вспомогательный характер и определяются по кредиту
счетов. Статьи используются для калькулирования себестоимости продукции, а элементы – для
определения вновь созданной стоимости, скорости
оборота ресурсов и потребности в ресурсах.
Способы организации строительного учета
(подрядный, хозяйственный и др.) определяют рабочие планы счетов с учетом структурных особенностей производства строительной продукции.
Аналитический учет строительной деятельности, возможно, организовать следующими способами:
1) создается единая бухгалтерия, в ее основе
лежит применение субсчетов и аналитических
счетов;
2) создается интегрированная система, используемая субсчета и аналитические счета, как в финансовом, так и в управленческом учете.
Объекты определения фактической себестоимости подразделяются при традиционном методе
финансового учета на три группы:
1. Незавершенное строительное производство,
законченные и проданные работы (единая бухгалтерия и интегрированные системы).
2. Незавершенное производство, центры ответственности, законченные и проданные объекты (единая бухгалтерия с аналитической ориентацией).
Организация контроля строится на документальных и инвентаризационных проверках, использование системы учетно-контрольных точек,
таблицы увязок отдельных форм внутренней и
внешней отчетности.
Потребность адаптации МСФО к национальным стандартам финансового учета в организациях заключается в том, что изменяется направленность, масштаб и характеристика мировых
финансовых потоков. Это связано с финансовой
глобализацией. Раньше финансовые потоки направлялись из развитых стран в развивающиеся в
рамках торговли и инвестиций; сегодня финансовые потоки могут направляться из развивающихся стран в развитые. Более того, возникают новые
финансовые центры в развивающихся странах.
Масштабы финансовых операций заметно возрастают [7].
Поэтому в методику финансового учета деятельности строительных организаций вводятся
элементы международной учетной системы: эле46

менты затрат; планы счетов учитывающие структурные особенности строительных организаций;
увеличение информационной емкости; интегрированное управление ресурсным потенциалом;
контроль на базе использования нулевых балансов.
Механизм адаптации МСФО к национальным
стандартам финансового учета в деятельности
строительных организаций направлен на повышение транспарентности и аналитичности учета.
Воздействие государства на трансграничные процессы в своей стране возможно лишь косвенно,
через регулирование условий деятельности в
стране. Такое регулирование должно быть направлено на защиту интересов страны в условиях
глобализации, на минимизацию отрицательных
последствий трансграничной деятельности и на
использование ее преимуществ.
Международные стандарты финансовой отчетности внесли большой вклад в совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности во
всем мире. Применение МСФО повышает прозрачность финансовой информации об участниках рынка и способствует объединению экономик
разных стран [8].
Выводы и предложения. Единство методологии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита связано с дальнейшим совершенствованием и поиском новых способов решения
таких задач, как:
– формирование единой системы показателей,
обеспечивающих количественно определенные
оценки состояния, результатов и перспектив развития субъектов строительного рынка;
– определение причинно-следственных связей
между показателями, характеризующими состояние и направления развития субъектов;
– обоснование эталонов оценки и ранжирования показателей; оценка уровня их существенности.
Именно вокруг этих позиций идет постоянная
дискуссия
в
международном
сообществе
бухгалтерско-финансовых специалистов. Определение направлений их развития вызывает необходимость постоянной корректировки МСФО и
МСА.
Важная задача – сочетание стандартов бухгалтерского учета со стандартами управления, целостной системой управления качеством. Реализация этого требования предполагает, прежде
всего более тесную увязку финансового учета,
результаты которого крайне существенны при составлении отчетности, с управленческим учетом,
который определяет состояние, качество, движение и уровень использования основных факторов

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 2 (лютий)

производства – производственных, материальноэнергетических, трудовых, информационных (интеллектуальных).
Ориентация бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита на обеспечение развития субъекта хозяйствования предполагает совершенствование
теоретико-методологической
основы и инструментария, обеспечивающего единство операционной (текущей) финансовой и инвестиционной деятельности; разработку оперативных, текущих и стратегических методов учета и
анализа; изменения соотношений внутрипроизводственной, отдельной отчетности юридического лица и консолидированной отчетности.
Многообразие форм инвестирования, а также
интеграционные процессы в инвестиционностроительной деятельности требуют разработки
новых концептуальных принципов методологии
учета на основе глубокого анализа тенденций
развития бухгалтерского учета, системы
организационно-экономических и правовых взаимоотношений ее субъектов, производственнотехнологических особенностей их деятельности.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ
В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА
В УСЛОВИЯХ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
INNOVATIVE APPROACH TO INTERACTION OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT
UNDER INCREASING THEIR SOCIAL RESPONSIBILITY
Розглянуто особливості взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту з урахуванням сучасних
тенденцій його розвитку, в напрямку соціальної відповідальності. Інноваційність підходу полягає в тому,
що доводиться: взаємодія аудиту є двостороннім процесом, а не лише в напрямку використання зовнішнім
аудитором результатів роботи внутрішнього аудитора. Обстоюється та точка зору, що в результаті
взаємодії двох видів аудиту значно зростає довіра широкого кола користувачів інформації до результатів
аудиту. В результаті зазначеної взаємодії фінансова звітність підприємства є значно більш достовірною,
думка аудитора більш обґрунтованою, якість аудиту вищою.
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, зовнішній аудит, взаємодія, соціальна відповідальність.
Рассмотрены особенности взаимодействия внутреннего и внешнего аудита с учетом современных тенденций его развития, в направлении социальной ответственности. Инновационность подхода состоит в
том, что доказывается: взаимодействие аудита есть процессом двусторонним, а не только в направлении
использования внешним аудитором результатов работы внутреннего аудитора. Представляется та точка
зрения, что в результате взаимодействия двух видов аудита значительно возрастает доверие широкого
круга пользователей информации к результатам аудита. В результате указанного взаимодействия финансовая отчетность предприятия представляется более достоверной, мнение аудитора более обоснованным,
качество аудита более высоким.
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, внешний аудит, взаимодействие, социальная ответственность.
Consider the features of the interaction of internal and external audit in accordance with modern trends of
development in the direction of social responsibility. Innovative approach is proved that: the interaction auditing
process has bilateral and not just towards the use of the external auditor of the results of the internal auditor. It
seems the point of view that as a result of interaction between the two types of audit greatly increased the confidence
of a wide range of users of the information to the audit results. This interaction results in the financial statements
of the enterprise seems to be more accurate, the auditor’s opinion more credible audit quality higher.
Key words: audit, internal audit, external audit, interaction, social responsibility.

Постановка проблеми. ��������������������
Сучасна світова економіка характеризується періодичною появою
кризових процесів. Починаючись у тій чи іншій
країні, вони поступово набувають глобальних
масштабів і впливають на результативність роботи та фінансові результати підприємств усіх без
винятку функціональних сфер. Нестабільність се© Назарова К. О., 2015
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редовища господарювання, непередбачувані коливання цін на ринках, порушення тривалих партнерських зв’язків та політичні конфлікти – лише
незначна частина факторів, що супроводжують діяльність вітчизняних підприємств. Саме вони
призвели до того, що сучасні інвестори, які є фактичними власниками великої кількості суб’єктів
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господарювання, починають приділяти усе більшу увагу проблемі інформаційного забезпечення
прийняття зважених та ефективних фінансових рішень.
В зазначених складних умовах господарювання зростає потреба у поверненні (або зростанні)
довіри користувачів інформації до достовірності
фінансової звітності суб’єктів підприємництва.
Оскільки абсолютна меншість підприємств в
Україні можуть представити результати аудиту,
надзвичайно актуальним є не лише надати висновок незалежного експерта (аудитора), а й мати
певні переваги над іншими підприємствамиконкурентами. Особливо ситуація загострюється
в боротьбі підприємств за потенційного інвестора.
В таких умовах значну перевагу мають ті підприємства, результати діяльності яких підтверджені
не просто одним видом аудиту (внутрішнім чи зовнішнім), а в взаємодія яких є ефективною.
Отже, дослідження ефективної взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту є доволі актуальним, перспективним та практично затребуваним для вітчизняних підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Ґрунтовні дослідження внутрішнього або зовнішнього аудиту здійснили такі вітчизняні та закордонні вчені, як А. Аренс [1], М. Білуха [2], Г. Давидов [3], І. Дрозд [4], Т. Каменська [5], Дж. Лоббек������������������������������������������������
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та ін. Зазначені дослідження були спрямовані, в основному, на вивчення певних особливостей незалежного аудиту. Крім того, було представлено різні сторони організаційно-методологічного забезпечення односторонньої взаємодії зазначених видів аудиту.
Виділення раніше не вирішеної частини
проблеми. Оскільки в науковій літературі взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту розглядається лише в односторонньому напрямі, зовнішній аудитор може використовувати результати
внутрішнього аудиту, виникає необхідність розглянути можливість взаємодії двох видів аудиту
ширше та багатоваріативніше.
Мета статті полягає в розробці інноваційного
підходу до взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту в умовах їх соціальної відповідальності.
Результати дослідження. Аудит в Україні за
час свого існування розвивався не перманентно, а
окремими
нерівнозначними
(в
науковопрактичному сенсі) періодами. У ринкових умовах зміст аудиту та його призначення змінювався
відповідно до потреб та запитів (суспільства, власників, держави тощо). При цьому окремо необхідно відзначити, що вивчаючи запити суспільства,

його місце та інформаційні зв’язки в публічному
інформаційному просторі. Під поняттям «суспільство» доцільно розуміти не лише населення, а й
різноманітні громадські та професійні організації,
які можуть виконувати, серед іншого, громадський контроль за незалежністю та об’єктивністю
аудиту в державі.
Дослідження еволюції аудиту, його етимології
та сучасного змісту, співвідношення з поняттями
«внутрішній аудит», «ревізія», «контроль», «внутрішній контроль», причинно-наслідкові зв’язки в
реорганізації аудиту та інші концептуальні питання сучасного аудиту є особливо актуальними саме
для пострадянського простору. Це пов’язано з
тим, що в різні часи в економіці застосовувались
не лише зазначені терміни, а й було різним їх змістовне наповнення. Відповідно, потребують визначеності питання сучасного змісту та науково –
практичної інтерпретації вітчизняного аудиту. Рушійними факторами становлення й розвитку вітчизняного аудиту можна визначити такі:
1. Аудит в Україну прийшов зі світової практики, відповідно, нагально затребуваним є досвід
тих країн, де він розвивався значно триваліший
час і де є багато теоретичних та практичних напрацювань, на яких вітчизняні аудитори повинні
знатися та вміти адаптувати.
2. Неможливість прямого (безпосереднього)
запозичення аудиторами певного практичного досвіду в незмінному, економічно обґрунтованому
лише в окремих країнах світу, вигляді. В першу
чергу тому, що за радянських часів в державі здійснювалась ревізія, в той час, як світова спільнота з
таким видом контролю не була знайома взагалі.
На сьогодні концептуальним є питання контролю з боку власників капіталів, що інвестуються у
різні суб’єкти господарської діяльності, роботи
безпосередніх керуючих (управляючих та менеджерів) цих підприємницьких структур. Таким
чином, доцільно зауважити, що на даному етапі
розвитку економічних відносин актуальним є питання пошуку джерела повної, неупередженої та
своєчасної інформації про результативність роботи підприємства та стан його активів, яким безперешкодно могли б користуватись його власники,
які безпосередньо не здійснюють керівної функції, для прийняття стратегічних та тактичних
управлінських рішень та контролю дій виконавчих директорів.
Менеджменту вищої та середньої ланки на вітчизняних підприємствах необхідно володіти достатньою кількістю аргументів, аби довести доцільність прийнятих ними рішень та здійснених
витрат перед колегіальними органами управління,
наприклад, правлінням, загальними зборами акці49
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онерів, інвесторами, які уже здійснили фінансові
вкладення у роботу даного суб’єкта господарювання або планують це зробити у перспективі.
Інвестори, аналітики і регулюючі органи нерідко критикують керівництво організацій за низьку,
на їх думку, рентабельність підприємств та за неоднозначні, спірні управлінські рішення. Їм потрібно більш глибоке розуміння можливостей
управління ризиками, характерними для кожного
сектора їх діяльності. В цілому, керівництву необхідно постійно переконувати акціонерів та співвласників в ефективності управління організацією [10]. Тому для менеджменту внутрішні дані
про результати функціонування підприємства, наявність та шляхи використання його корпоративних ресурсів також мають важливе значення. Оперативно отримати відомості, здатні задовольнити
інформаційні потреби як власників бізнесу, так і
найнятих ними для виконання адміністративних
функцій осіб, можливо у процесі внутрішнього
аудиту, організація та здійснення якого в Україні
є для вітчизняних підприємств в своїй більшості є
добровільним. При цьому необхідно враховувати,
щоі внутрішній аудит, і зовнішній мають свої переваги та недоліки. Надзвичайно актуальним є питання ефективної взаємодії обох видів аудиту.
Взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту
сприймається неоднозначно. В першу чергу, це
спричинено тим, що впродовж тривалого часу відносини між зовнішнім та внутрішнім аудитом відбувались одностороннім шляхом: зовнішній аудитор використовує документи, складені внутрішнім аудитором. При цьому це не вважалось взаємодією.
При цьому принциповим є питання можливості використання терміну «взаємодія» по відношенню до внутрішнього та зовнішнього аудиту,
оскільки загальновживаним є термін «використання роботи». Так як у МСА 610 «Використання
роботи внутрішніх аудиторів» [11] йдеться саме
про використання одними аудиторами (незалежними, зовнішніми) роботи інших, внутрішніх, аудиторів, важливо вказати про нерозв’язане питання можливості взаємодії зазначених видів аудиту.
Іншими словами, чи може бути дія двосторонньою (щоб називатися взаємодією), чи вона може
бути лише односторонньою. Взаємодія – це участь
у спільній роботі, діяльності; спільне здійснення
операцій, угод [12]. Дійсно, обидва види аудиту
направлені в один бік, зрештою, вони разом, спільно сприяють покращенню ефективності діяльності підприємства, але ж безпосередньо мета в кожного з них своя. Контраргументом в даному випадку може слугувати те, що в процесі комісійного аудиту, також різні спеціалісти, кожен маючи
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власну мету й процедурні особливості, також вирішують спільне завдання.
Можна припустити, що саме взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту є тим потенціалом, який в подальшому буде сприяти отриманню
певного, додаткового ефекту (синергічного), який
не досягається в процесі їх відокремленої дії, адже
потенціал – це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети. Крім того, і з філософської, і навіть з
точки зору фізики, неможливо, щоб один суб’єкт
(предмет, явище тощо) діяв на інший, і у відповідь
не отримував зустрічної дії. Проектуючи згадану
теорію на сферу аудиту, необхідно узагальнити,
що жоден вид аудиту не може так діяти на інший
(а «використання» – це дія), щоб інший не діяв на
перший.
Якщо практика зовнішнього аудиту в Україні
розпочалась навіть раніше за прийняття основного профільного закону, то внутрішній аудит – явище для національної економіки доволі нове. Необхідність внутрішнього аудиту для нормального
функціонування суб’єктів господарської діяльності лише тепер, після аналізу гучних аудиторських конфліктів на початку 2000-х років, поступово починає усвідомлюватися на державному
рівні, незважаючи на доволі тривалу історію розвитку внутрішнього аудиту.
Загалом же сучасні підходи до ідентифікації
поняття внутрішнього аудиту доволі різняться,
від визнання його діяльністю з оцінювання або
частиною внутрішньогосподарського контролю
до системи здійснення перевірок, що має свої характерні риси.
Діяльність внутрішнього аудиту визначається
як діяльність з оцінки, яка організована як підрозділ суб’єкта господарювання або надається йому
як послуга. Серед іншого, її функції охоплюють
перевірку, оцінку та моніторинг достатності й
ефективності внутрішнього контролю. У контексті усього, зазначеного вище, внутрішні аудитори – особи, обов’язком яких є виконання певних
аспектів діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.
Відсутність загальновизнаного, усталеного визначення внутрішнього аудиту, та відведення
йому на більшості вітчизняних підприємств виключно функції контролю за станом використанням корпоративних ресурсів або правильністю заповнення бухгалтерських документів та фінансової звітності, інколи призводить до певного ототожнення понять та функцій внутрішнього аудиту
та внутрішнього контролю. У деякій мірі такий
стан речей в Україні зумовлений перманентним
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запозиченням досвіду інших країн у процесі організації фінансової роботи вітчизняних суб’єктів
господарювання
Визначень аудиту (незалежного, зовнішнього)
у фаховій літературі представлено достатню кількість, але найбільш вживаним залишається те, що
надано в профільному законі («Про аудиторську
діяльність») .
Внутрішній та зовнішній аудит мають багато
подібних та відмінних рис, оптимальне поєднання
яких являє собою кропіткий, але водночас ефективний аудиторський потенціал. Так, зовнішній
аудит має вищу вартість, оскільки до роботи залучаються сертифіковані фахівці, послуги яких коштують недешево, і результат такої перевірки зазвичай є достовірним та об’єктивним. Внутрішній
аудит часто довіряють особам, що не мають достатньої кваліфікації і виконують аудиторські перевірки не володіючи навиками проведення такої
роботи. І цю ситуацію навряд чи вдасться змінити
найближчим часом, оскільки відсутніми є і законодавчі, етичні норми діяльності внутрішніх аудиторів і професійні стандарти їх діяльності, що
відповідно, робить неможливим визначення єдиних вимог до професійного та освітнього рівня
підготовки внутрішніх аудиторів. Крім того, вони
часто потрапляють під натиск власного керівництва, чиї дії із активами підприємства також становлять об’єкт перевірки і повинні піддаватись
критиці з позиції внутрішнього аудитора. З іншого боку, внутрішні аудитори можуть відчувати недовіру та відсутність бажання до співпраці від інших співробітників підприємства. Мотивація
останніх щодо цього досить проста – внутрішній
аудитор – це «ворог», який шукає на працівника
компромат, і допомагати йому у цьому сенсу немає.
Згаданий вище МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» вказує на те, що зовнішній аудитор повинен бути проінформованим про
існування і зміст відповідних внутрішніх аудиторських звітів (висновків) і отримати доступ до них;
він також повинен бути повідомленим про всі
важливі аспекти діяльності підприємства, про які
стало відомо внутрішньому аудитору і які можуть
вплинути на роботу зовнішнього аудитора. Подібним же чином зовнішній аудитор зазвичай інформує внутрішнього аудитора про будь-які важливі деталі, які можуть вплинути на роботу його
колеги із служби внутрішнього аудиту.
Процес взаємодії внутрішнього та зовнішнього
аудиту в Україні поки що знаходиться на низькому рівні з трьох основних причин:
− кількість підприємств, які замовляють проведення аудиту в Україні, занадто мала;

− надзвичайно мало підприємств, де функціонує автономний підрозділ внутрішнього аудиту;
− в результаті попередніх двох факторів, як
похідна причина, є те, що підприємств, де користувач інформації може ознайомитись з результатами обох видів аудиту, гранично мало.
Водночас, власникам підприємств, які не мають нині системи внутрішнього аудиту, слід поміркувати про її створення в тому випадку, якщо
це виправдано розмірами суб’єкта господарювання, сферою його діяльності, джерелами фінансування та факторами ризику. Рішення про створення системи внутрішнього аудиту повинно прийматися радою директорів, виконавчим директором і фінансовим директором підприємства.
Потреба у внутрішньому аудиті в Україні нагально виникає на великих підприємствах з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою
структурою і великою кількістю територіально
віддалених філій, дочірніх і підпорядкованих підприємств . Це не означає, що невеликим та середнім підприємствам провадити внутрішній аудит
недоцільно. Проте, замість формування цілої системи для здійснення внутрішніх аудиторських перевірок, малим підприємствам достатньо буде
призначити одну-двох осіб для виконання цієї роботи або ж залучити відповідного фахівця шляхом
використання аутсорсингу.
В економічно розвинутих країнах суб’єкти
господа¬рюван¬ня практикують різні варіанти
підбору персоналу: одні набирають внутрішніх
аудиторів лише з власних кадрів, інші залучають
зі сторони, віддають внутрішній аудит в аутсорсинг, треті поєднують перші два способи підбору.
Принципова різниця між підприємствами на
пострадянському
просторі,
та
західними
суб’єктами господарювання полягає в тому, що в
зарубіжних підприємницьких структурах служба
внутрішнього аудиту є своєрідним «трампліном»
для тих, у кого є потенціал, щоб зайняти посаду у
вищому керівництві.
Світова фінансова криза підняла на поверхню багато економічних питань, відповіді на які ще і досі
не надано. Зокрема, нагальною стає потреба використання технологій збору, обробки та аналізу даних на різних етапах циклу внутрішнього аудиту:
− оцінка ризиків;
− проведення аудиторської перевірки;
− підготовка заключної документації за результатами внутрішнього аудиту;
− планування аудиторської перевірки;
− моніторинг.
Існуючи впродовж багатьох років проблеми, а
також світова фінансова криза актуалізували взаємодію двох видів аудиту.
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Висновки та пропозиції. Отже, розкриваючи
зміст та визнання взаємодії внутрішнього та зовнішнього аудиту, необхідно зазначити, що в
Україні замовлення і внутрішнього, і зовнішнього
аудиту з боку підприємств відбувається на дуже
низькому рівні, тому нагальною є проблема їх
науково-практичного забезпечення. Хоча питання
взаємодії в сьогоднішніх реаліях сприймається
неоднозначно, дослідження вказують на їх перспективність та інноваційність, а зазначена взаємодія збагачує обидва види аудиту. Така взаємодія виявляє значний потенціал для підвищення
ефективності, з одного боку, аудиту, а з іншого –
фінансово-господарської діяльності підприємства.

Бібліографічні посилання
1. Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек ; гл. ред. серии Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика,
2003. – 560 с.
2. Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія,
аудит : підручник / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. – К. : Українська академія оригінальних ідей,
2005. – 888 с.
3. Давидов Г. М. Аудит: теорія і практика : монография / Г. М. Давидов. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2006. – 324 с.
4. Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній
аудит: монографія / Н. С. Шалімова, О. А. Магопець, М. С. Письменна, Ю. А. Бондар, В. М. Іванков,
Ю. В. Табенська; за заг. редакцією І. К. Дрозд. – К.:
ТОВ «Видавництво «Сова», 2012. – 240 с.
5. Каменська Т. О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : монографія / Т. О. Каменська. – К. : Інформ.аналіт. агентство, 2010. – 499 с.
6. Аудит
(Основи
державного,
незалежного
професійного
та
внутрішнього
аудиту):
підручник / В. В. Немченко, О. Ю. Редько,
К. О. Редько та ін.; за ред. проф. В. В. Немченка. –
К.: Центр учбової літ-ри, 2012. – 540 с.
7. Петрик О. Стан законодавчо-нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні:
аналітичний огляд за 2009 рік / О. Петрик // Аудитор України. – 2009. – № 19-20. – С. 42–48.
8. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту.
Теорія
та
практика:
монографія
/
Н.М. Проскуріна. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 739 с.
9. Рудницький В. С. Внутрішній аудит : моногр. /
В. С. Рудницький, I. Д. Лазаришина, Г. А. Шеремета. – Рівне : УДУВГП, 2003. – 163 с.

52

10. Внутренний аудит [Електронний ресурс]. – Режим
доступу
http://www.deloitte.com/view/ru_KG/kg/
services/enterprise_risk_services/internal-auditservices/index.htm. – Назва з екрана.
11. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг. Видання 2013 р.: в 2 ч. – Ч. І. – К.:
Міжнародна федерація бухгалтерів – Аудиторська
палата України. – К., 2013. – С. 670–687.
12. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 /
Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – С. 182.

List of references
1. Arens, A. and Lobbek, Dzh. (2003) Audit, Finansy i
statistika, Moskow, Russia.
2. Bilukha, M. T. and Mykytenko, T.V. (2005)
Finansovyj kontrol’: teoriia, reviziia, audyt, Kyiv,
Ukraine.
3. Davydov, H. M. (2006) Audyt: teoriia i praktyka,
Imeks-LTD, Kirovohrad, Ukraine.
4. Shalimova, N. S. Mahopets’, O.A. Pys’menna,
M.S. Bondar, Yu. A. Ivankov, V. M. Tabens’ka, Yu. V and
Drozd, I.K. (2010), Vydavnytstvo «Sova», Kyiv, Ukraine.
5. Kamens’ka, T. O. (2010), Vnutrishnij audyt. Suchasnyj
pohliad, Inform.-analit. ahentstvo, Kyiv, Ukraine.
6. Nemchenko, V.V., Red’ko, O. Yu. and Red’ko K.O.
(2012), Audyt (Osnovy derzhavnoho, nezalezhnoho
profesijnoho ta vnutrishn’oho audytu) : Tsentr uchbovoi
literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Petryk, O. (2009) “Stan zakonodavcho-normatyvnoho
rehuliuvannia audytors’koi diial’nosti v Ukraini:
analitychnyj ohl-iad za 2009 rik”, Audytor Ukrainy,
vol. 19-20, pp. 42-48.
8. Proskurina, N. M. (2011), Protsedurne zabezpechennia
audytu. Teoriia ta praktyka, DP «Inform.-analit.
ahentstvo», Kyiv, Ukraine.
9. Rudnyts’kyj, V. S. Lazaryshyna, I. D. and
Sheremeta, H. A. (20030 Vnutrishnij audyt,
UDUVHP, Rivne, Ukraine.
10. Vnutrennij audit [Online]. – Rezhim dostupu : http://
w w w.d eloit t e.c o m / v ie w/r u _ KG/ k g /s e r v ic e s /
enterprise_risk_services/internal-audit-services/
index.htm. – Nazva z ekrana.
11. “Mizhnarodni standarty kontroliu iakosti, audytu,
ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh
posluh”. (2013) : v 2 vol. – Vol. I. – K. : Mizhnarodna
federatsiia bukhhalteriv – Audytors’ka palata
Ukrainy. – Kyiv, Ukraine, pp. 670-687.
12. Mochernyj, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia:
U tr’okh tomakh. Vol.1, Vydavnychyj tsentr
“Akademiia”, Kyiv, Ukraine, p. 182.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 2 (лютий)

СВІТОВЕ ГОСПОД А РСТВО

УДК 338.45: 152.621
JEL Classification: О13

Б. М. Пунько
доктор економічних наук, професор
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Б. М. Пунько
доктор экономических наук, профессор
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С.З. Гжицкого

B. M. Punko
Doctor of Economics, Professor
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z. Gzhytsky

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УРЯДОВОГО КЕРІВНИЦТВА
ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ – СТАН 2015
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА
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AND ANALYSIS EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT MANAGEMENT
OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY – STATE 2015
Сформульовано економічні фактори регулювання валютного курсу та аналізу ефективності урядового керівництва економікою країни – стан 2015.
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Сформулированы экономические факторы регулирования валютного курса и анализа эффективности
правительственного руководства экономикой страны – состояние 2015.
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Постановка проблеми. Стимулом до написання цієї статті послужила наукова доповідь відомого нам усім науковця і політика Віктора Пинзеника. Одне з висловлювань: «сьогодні Національний
банк України «ведеться» за курсом гривні, замість
того, щоб взяти і вести його». На цьому 9 жовтня
під час виступу у Національному університеті
«Львівська політехніка» наголосив відомий економіст, екс-міністр фінансів України, кандидат у

нардепи Віктор Пинзеник. Далі: «Якби в 2009 році
було прийняте просте професійне рішення – відпустити курс, ми б ніколи не переживали шокової
девальвації. Гривня б не скакала на 10-20%. У нас
би ніколи не було обмінного курсу 13 чи 14 грн.
Бо курс лікує, він би виправляв ситуацію. Ми б ніколи не переживали таких стресів. Тобто, причини нинішньої ситуації – у відсутності елементарних професійних дій тоді», підкреслив Віктор
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Пинзеник. Зараз відбулась девальвація національної валюти і, з його слів, вже є деякі позитивні
сигнали. Зокрема, вперше за десять років почав
бути позитивним торговий баланс; за чотири місяці підряд сальдо зовнішньої торгівлі України – позитивне.
Примітка від автора. Девальвація (від лат.
de – префікса, що означає рух униз, та лат. valeo –
маю значення) – офіційне зменшення золотого
вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти. У сучасних умовах термін застосовується для ситуацій значного зниження курсу
національної валюти відносно «твердих» валют
(зазвичай, щодо долара США, євро, SDR). Спеціальні права запозичення (англ. Special drawing
rights, SDR, SDRs) – резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним
Фондом (МВФ). Девальвація розглядається як інструмент центральних банків з управління національною валютою, протилежний ревальвації. В
умовах плаваючого валютного курсу не відбувається прямого офіційного призначення вартості
національної валюти. Центральний банк може
лише непрямими методами (валютними інтервенціями) змінювати курс. У цих умовах девальвація буде не результатом прийняття офіційного
документа, а результатом зміни вартості валюти під впливом ринкових механізмів.
Термін «інфляція» близький за значенням до
терміна «девальвація», однак перший частіше
відносять до купівельної спроможності національної валюти на місцевому товарному ринку, а
другий – купівельної спроможності відносно іноземних валют. По суті, і те й інше характеризується зміною купівельної спроможності. Часто
девальвація валюти може бути однією з причин
інфляції всередині країни. Однак якщо іноземні валюти також схильні до інфляції, то інфляція
можлива і без девальвації.
«За півроку експорт перевищив імпорт майже
на мільярд, додав економіст. Це робота курсу, а
також, частково, реакція на зону вільної торгівлі з
ЄС, яка діє вже з травня. При загальному зменшенні експорту на 5% експорт у країни ЄС у першому кварталі у нас виріс на 15%. А в другому
кварталі – на 25%. У другому кварталі експорт в
країни ЄС повністю перекрив втрати експорту в
Росію. Ми отримали доступ до ринку і українці
пробують його використати. Тому відбувається
зміщення і добрі процеси». Водночас, зі слів Пинзеника, в Україні повторюється ситуація
2008 року, пов’язана з валютними спекуляціями.
«Сьогодні в Україні курсу долара немає. Чому я
знаю скільки коштує у Львові чи Києві сало? Бо
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воно є на прилавках на ринку. Але я не знаю скільки коштує долар… Останнім часом тут ми бачимо
спекулятивні речі, які є повністю в руках НБУ, і
Нацбанк повинен зреагувати».
Пинзеник резюмує: «НБУ сьогодні ведеться за
курсом, замість того, щоб вести його». «Нацбанк
має взяти курс за руку під контроль. Не спекулянт
має диктувати курс. Коли я чую, що одна купівля
50 тис. доларів визначає курс валюти, то це вже не
вина девальвації, а трохи інші причини. НБУ має
перестати давати можливість заробляти спекулянтам. Один з обмінних курсів, за яким НБУ продавав долари на валютних аукціонах – це 14,1 грн.
Це була найвища ціна долара, і в той же день він
продавав долари по курсу 12,9 грн. Ця одна операція дає комусь в кишеню 8,5%». «Зараз НБУ має
озвучити: хто хоче «нажертись доларів», приходьте сьогодні – ми будемо продавати їх усім бажаючим по 14 грн. Завтра продаватимемо долари по
курсу 13, 90 грн. Будемо продавати їх і післязавтра – по курсу 13,80 грн. Що станеться з курсом?
Ми візьмемо його під контроль, я це називаю «взяти його за руку і почати вести». Адже курс настільки розхитаний, що сьогодні ніхто не може
сказати, яким він має бути: по 13 чи 12 грн. Його
треба тиждень потримати в руках», переконаний
екс-міністр фінансів. «Головне, що вдасться зробити – це вибити можливість спекулянта заробляти на курсі і його поведінка буде зовсім інша. Спекулянт тут же почне позбуватись доларів, які він
купив по курсу, наприклад, 14 грн», підсумував
Віктор Пинзеник [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підґрунтям регулювання валютного
курсу є дослідження багатьох науковців. Представниками теорій регулювання валютного курсу є економісти Дж. Вільямс (уперше ввів поняття
ключових валют у 1945 р.), А. Хансен, Р. Хоутрі,
Ф. Грехем. Дж. Робінсон, Дж. Бікердайк, А. Браун, Ф. Грехем., І. Фішер, Дж. Кейнс, М. Фрідмен,
Ф. Махлуп, А. Ліндбек, Л. Ерхард, А. Ланьї,
Дж. Мід, Р. Манделл та багато інших [1-3].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для макроекономіки України
невирішеною частиною проблеми залишається
визначення головних економічних факторів встановлення та регулювання валютного курсу, а у
взаємозв’язку з цим, формування науковоприкладної методології аналізу ефективності урядового керівництва економікою країни.
Мета статті (постановка завдання). Охарактеризувати методологію встановлення валютного
курсу та форми валютного курсу. Розглянути головні теорії та економічні особливості регулювання валютного курсу. Показати прикладний
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стан фінансового регулювання для отримання
фінансово-економічного зиску (на прикладі української фінансової системи). Розглянути економічну модель суспільної економіки в контексті
прояву експортно-імпортних відносин, які є найвпливовішим фактором встановлення і регулювання валютного курсу. Сформулювати економічні фактори регулювання валютного курсу та аналізу ефективності урядового керівництва економікою країни – стан 2015.
Виклад основного матеріалу дослідження. Я
насмілюся вступити у дискусію з професором
Пинзеником і спробую обґрунтувати цю проблему з точки зору економічної теорії і економічної
практики, яка склалася у сучасному фінансовому
світі. Невже Ви не розумієте, що Ваші «студентські байки» про ручки, сало, коні (за 20 років перебування у владі) нічого не дали – ні країні, ні суспільству. Валютний курс – це вираз ціни грошової
одиниці однієї країни в грошових одиницях іншої.
Фіксація валютного курсу здійснюється або відповідно до золотого паритету (гарантованим золотим змістом національної грошової одиниці) або
за міжнародною угодою. При класичному золотому стандарті, тобто при вільному розміні валют на
золото в центральному банку, валютний курс
встановлювався в пропорціях до їх золотого вмісту.
Розглянемо економіко-прикладну методологію
встановлення валютного курсу. Основним поняттям, на якому ґрунтується пояснення валютних
курсів є паритет купівельної спроможності (ПКС,
англ. purchasing power parity – РРР). Для формулювання якого зазвичай звертаються до так званого «закону однієї ціни»: ціна товару в одній країні
повинна бути рівна ціні товару в іншій країні; а
оскільки ці ціни виражаються в різних валютах,
це співвідношення цін і визначає курс обміну однієї валюти на іншу.
Нехай Pd. – внутрішня ціна (domestic price) даного товару, а Pf. – його ціна за кордоном, в сусідній країні (foreign price). Ці ціни являють собою
кількість валют, національної для даної країни та
іноземної, які дають за одиницю товару всередині
країни та за кордоном. Співвідношення цін і буде
тим курсом, за яким одну валюту стануть обмінювати на іншу заради купівлі даного товару [1, 2, 5].
S= Pd. / Pf.
(1)
Слід акцентувати увагу на «фундаментальній
економічній несправедливості» недооцінки української грошової одиниці. У 2015 році середньостатистичний українець, за свою місячну заробітну плату, може купити 100-200 доларів США, а
середньостатистичний європеєць, американець

або представник середньо розвинутої країни може
купити 30000-45000 гривень. Різниця купівельної
спроможності не на користь українців – ця непаритетність, у середньому, становить в 10 разів
менше… На цей негативний споживчий фактор
купівельної спроможності українських грошей, а
отже добробуту українців, вказує й динаміка національної грошової одиниці: 2, 4, 8, а тепер 24-25
гривень за 1 долар США… Таке становище не має
ніякого економічного пояснення, неможливо це
пояснити також форс мажорними обставинами.
Це просто якийсь політичний блуд на фінансовому полі, це рівень бідності нації, це схоже на «фінансову ядерну зиму»»…
Національна валюта України, гривня, недооцінена до американського долара. Про це також
свідчать показники «Індексу Біг Мака», який традиційно публікує британський журнал «The
Economist». «Індекс Біг Мака» розраховується з
1986 року і заснований на ціні гамбургера в ресторанах «Mc Donald’s» в різних країнах світу. За
основу береться ціна Біг Мака в США –
$ США 4,2. Якщо в якійсь країні він дешевше, значить, валюта цієї країни недооцінена, а курс долара в цій країні має бути нижчим». Як правило, валюта багатьох країн, у тому числі України, є недооціненою відносно долара [6].
Розрізняють три форми валютного курсу:
− що коливається – вільно змінюється під
впливом попиту і пропозиції і заснований на використанні ринкового механізму;
− плаваючий – різновид валютного курсу, що
коливається, зумовлюючий використання механізму валютного регулювання. Так, для обмеження різких коливань курсів національних валют,
що викликають несприятливі наслідки валютнофінансових та економічних відносин, країни, що
увійшли в «Європейську валютну систему», ввели
в практику узгодження відносних меж взаємних
коливань валютного курсу;
− фіксований – офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, засноване
на визначеннях в законодавчому порядку валютних паритетах. Він допускає закріплення змісту
національних грошових одиниць безпосередньо в
золоті або доларах США при строгому обмеженні
коливань ринкових курсів валют в межах одного
відсотка.
Регулювання валютного курсу є складовою
частиною державного регулювання економіки,
але ніяк не може бути зведене до нього, бо
пов’язане з взаємодією різних країн. А ця взаємодія в цілому знаходиться за межами національного регулювання, хоч і тісно пов’язана з ним. Виокремлюють два рівні регулювання валютного кур55
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су: наднаціональний (міжнародний) і національний.
Перший рівень регулювання валютного курсу
забезпечує міжнародний валютний фонд (МВФ).
Саме він здійснює валютне регулювання, керуючись домовленими світовою спільнотою, і найперше членами цієї організації, принципами регулювання міжнародних валютних відносин. Другий
рівень – це національний рівень валютного регулювання. Він забезпечує регулювання валютних
відносин у межах конкретної держави (національної макроекономіки) і виливається в поточне, повсякденне регулювання валютного ринку.
Національний рівень регулювання валютного
курсу тісно пов’язаний з міжнародним. Їхній
зв’язок знаходить вираження в тому, що стратегічна складова національного регулювання валютного курсу повинна бути якомога тісніше
пов’язана з міжнародним валютним регулюванням. Тобто, НБУ (або Центральний Банк будь-якої
іншої однієї країни) не так то й може «взяти курс
за руку і почати вести»… Зокрема щодо сала, з позиції курсового регулювання, не треба ставити питання, скільки коштує сало у Львові, а скільки у
Києві. Правильно ставити питання скільки коштує
сало у Лондоні і Києві, або Вашингтоні і Києві,
тоді це буде об’єктивна і предметна розмова про
регулювання валютного курсу…
Економічна практика регулювання валютного курсу опирається на теоретичне підґрунтя. Ось
окремі теорії.
1. «Теорія ключових валют» – відображає політику гегемонії долара на противагу золота. Вона є
обґрунтуванням принципів Бреттон-Вудської валютної системи, що базувалася на золоті та на
двох резервних валютах і зобов’язувала країни –
члени МВФ проводити валютну інтервенцію з метою підтримання долара. Ця теорія всі валюти поділяла на ключові ($ США, фунт стерлінгів), твер
ді та м’які, а також утверджувала лідируючу роль
$ США (на противагу золоту) та орієнтувала валютну політику всіх країн на долар і підтримування його, як резервної валюти. Представниками
цієї теорії є американські економісти Дж. Вільямс
(уперше ввів поняття ключових валют у 1945 р.),
А. Хансен та англійські економісти Р. Хоутрі,
Ф. Грехем.
2. «Теорія фіксованих паритетів та курсів» –
прихильники цієї теорії віддавали перевагу режиму фіксованого паритету та передбачали його зміну лише в тому разі, коли існує стан нерівноваги
платіжного балансу. На підставі розроблених
економіко-математичних моделей, вони дійшли
висновку, що фіксований паритет не може бути
засобом регулювання платіжного балансу, оскіль56

ки зміна валютного курсу не є визначальним фактором регулювання зовнішньої торгівлі країни.
Ця теорія була підґрунтям для розроблення принципів Бреттон-Вудської валютної системи, яка базувалася на фіксованому паритеті та курсах валют. Представниками цієї теорії були Дж. Робінсон, Дж. Бікердайк, А. Браун, Ф. Грехем.
3. «Теорія регульованої валюти» – це «Кейнсіанська теорія», яка виникла під впливом світової
економічної кризи 1929-1933 рр., коли неокласична теорія зазнала краху. Існували два напрями теорії регульованої валюти. Перший – це теорія рухливих паритетів, розроблена І. Фішером та Дж.
Кейнсом. Фішер пропонував стабілізувати споживчу вартість грошей шляхом маневрування золотим паритетом грошової одиниці. Кейнс вважав, що золотий стандарт уже вичерпав свої можливості. Він пропонував знижувати курс національної валюти з метою впливу на ціни, експорт,
виробництво та зайнятість у країні, для боротьби
за зовнішні ринки. Основні пропозиції цієї теорії
були використані Великобританією та іншими
країнами в 30-х роках XX ст. Другий напрям – теорія курсів рівноваги, яка підмінює паритет купівельної спроможності поняттям «рівноваги курсів». Згідно з цією теорією нейтральним є такий
валютний курс, який відповідає стану рівноваги
національної економіки. Західні економісти розглядали валютний курс як втілення менових (обмінних) пропорцій, які залежать від попиту на валюту та її пропозиції.
4. «Теорія плаваючих валютних курсів» – ця
теорія базується на монетаристських поглядах,
згідно з якими валютний курс повинен вільно коливатися під впливом ринкових регуляторів. Теорія обґрунтовувала режим плаваючих валютних
курсів та окреслювала його основні позитивні моменти, які полягають у такому: валютний ринок
визначає курсове співвідношення валют, режим
плаваючих валютних курсів, стимулює розвиток
світової торгівлі, сприяє автоматичному вирівнюванню платіжного балансу та вільному вибору
країною моделі національного економічного
устрою, без зовнішнього втручання. Представниками цієї теорії були економісти монетаристського напряму: М. Фрідмен, Ф. Махлуп, А. Ліндбек,
Л. Ерхард та ін.
5. «Нормативна теорія» – пояснює дію валютного курсу, як допоміжного інструменту регулювання економіки, поряд з адміністративним втручанням держави у валютну політику. Представники цієї теорії вважали, що валютний курс повинен
базуватися на угодах та паритетах, які встановлюються міжнародними організаціями. А. Ланьї рекомендував застосовувати колективно регулюючі
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плаваючі курси валют, Дж. Мід та Р. Манделл дійшли висновку, що політика стосовно валютного
курсу однієї країни може мати негативний вплив
на економіку інших країн.
6. «Теорія купівельної спроможності» – для
конвертованих валют в основі курсу лежить валютний паритет. Проте, на практиці, курси валют
чомусь ніколи не збігаються з їхнім валютним паритетом. В умовах міжнародної торгівлі та інших
зовнішньоекономічних акцій, співвідношення
надходжень і платежів в іноземній валюті, й, отже,
попит і пропозиція іноземної валюти не знаходиться у рівновазі. При активному платіжному балансі (надходження від експорту перевищують
витрати на імпорт), курси іноземних валют на валютному ринку даної країни падають, а курс національної грошової одиниці підвищується. Зворотне відбувається у разі, коли країна має пасивний
платіжний баланс. Тому, в більшості країн, разом
з твердим офіційним курсом національної валюти,
також існує вільний. За офіційного паритету здійснюються розрахунки центральних національних
банків та інших валютно-фінансових установ між
різними країнами і з міжнародними організаціями. Розрахунки між приватними особами і організаціями, виходять із зовнішньоторговельних і зовнішньоекономічних зв’язків та здійснюються по
вільному курсу.
Сучасна теорія (XXI ст.) паритету купівельної
сили (або спроможності) – курси будь-яких двох
валют мають пристосовуватись один до одного
відповідно до зміни рівнів цін у цих двох країнах.
Тобто, тут ми можемо й повинні ставити питання:
1) скільки коштує ручка чи сало, в гривнях, у Великобританії та у фунтах стерлінгів, в Україні. А
потім порівнювати ці дані, на основі валютного
курсу, з доходами громадян Великобританії та
України, й таким чином визначати «паритетність»
або «непаритетність» української або британської
валюти, та їх взаємну зустрічну купівельну спроможність за рамками своєї країни. Існуюче співідношення дуже далеко не на користь української
валюти…
Нью-Йорк – один з фінансових центрів Світу,
міжнародний обмін валютою, або міжнародна
торгівля ведеться й в грошових одиницях. У кожній країні існує своя валюта, і перш, ніж купити
товари, послуги або фінансові активи за кордоном, треба спочатку звернутись на зовнішній валютний ринок, де валюту можна купити чи обміняти на іншу. Основний обмін валют для міжнародної торгівлі проводиться в найбільших фінансових центрах світу. Курси, по яких обмінюються
валюти, визначаються їх попитом і пропозицією.
По мірі зміни обмінних курсів валют – змінюють-

ся ціни на товари цих країн, що імпортуються та
експортуються. Обмінні курси впливають на зовнішньоторговельний баланс країни і впливають
на хід міжнародних фінансових операцій. Але незалежно від того, чи є обмінні курси валют високими або низькими, чи перевищує вартість експорту вартість імпорту, або навпаки, експортуються ті товари, які країна може виготовити і які
мають порівняно низьку альтернативну вартість,
та імпортуються ті, що виготовляються за кордоном за аналогічних умов.
Розглянемо економічну модель суспільної економіки в контексті прояву експортно-імпортних
відносин, які є основою торгівельної політики
СОТ, а найголовніше, є найвпливовішим курсоутворюючим фактором регулювання валютного
курсу. Прояв впливу експортно-імпортних операцій на суспільно-економічні відносини, їх економічну результативність і ефективність відображає
економічна модель суспільної економіки, яка є уособленням сукупних витрат суспільної економіки.
Приведемо відповідні економічні формули:
СВ = ВП + Ін + ВБ + ЕЧ.

(2)

Приведемо пояснення до формули:
СВ – сукупні витрати суспільної економіки, які
базуються на загальних реальних економічних доходах;
ВП – витрати попиту, або споживчі витрати домашніх господарств і суспільства;
Ін – інвестиції в економіку (внутрішні та зовнішні);
ВБ – витрати державного бюджету;
ЕЧ – чистий експорт, або переважання експорту над імпортом. Тобто чистий експорт розраховується як математична різниця експорту (Е) та
імпорту (І).
ЕЧ =Е – І.
(3)
Ключовим положенням цієї економічної моделі є соціально-економічна результативність
суспільно-економічних відносин, які випливають і знаходять пояснення шляхів їх вирішення
або формування на основі сукупних витрат економіки. Ця модель дає наглядне очевидне пояснення прикладних аспектів ефективності усіх макроекономічних складових економіки. Наприклад, розглянемо резерви збільшення внутрішньої зайнятості. Аналізуючи на основі даної моделі можливі резерви збільшення внутрішньої
зайнятості або зменшення безробіття, важливо
мати на увазі 2 варіанти обмежень складових сукупних витрат. Тобто, ця економічна модель має
свою економічну дієвість при наступних обмеженнях:
57
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Перше економічне обмеження:
Е > І → ЕЧ + СВ → +, >,

(4)

що означає, що сукупні витрати зростатимуть.
Друге економічне обмеження:
Е < І → ЕЧ – СВ → -, <,
(5)
що означає, що сукупні витрати спадатимуть
(зменшуватимуться).
Перше обмеження характеризує і свідчить про
зростання показників чистого експорту, а отже,
збільшення показника інтегральних сукупних витрат. Це позитив-не або корисне економічне явище для суспільної економіки з точки зору переважання Е над І. Друге обмеження характеризує і
свідчить про зниження показників чистого експорту, а отже, це негативне економічне явище для
суспільної економіки. Низька експортна спроможність впливає на зниження інших складових
внутрішніх сукупних витрат. Узагальнимо прикладні аспекти та соціально-економічні прояви
економічної політики країни стосовно співвідношення експорту та імпорту. Полі-тика співвідношення експорту та імпорту має ряд економічних
проявів:
По-перше, зростання імпорту призводить до
скорочення кількості робочих місць у внутрішній
виробничій сфері і призводить до створення нових робочих місць у сфері обслуговування, зокрема у торгівлі.
По-друге, всі країни не можуть одночасно добитися економічного успіху при запровадженні
імпортних обмежень, так як експорт однієї країни
є імпортом (а його необхідно обмежувати...) для
іншої.
По-третє, перевищення експорту над імпортом
стимулює внутрішню економіку, а надлишок імпорту над експортом загострює проблему безробіття – воно збільшується.
По-четверте, країна, яка постраждала від превентивних мит і квот, інших торговельних бар’єрів
політичного характеру, застосовує свої адекватні
заходи у вигляді відповідної адаптації торговельних бар’єрів, які автоматично знижуватимуть
ефективність зовнішньої економіки всіх країн
учасників і партнерів зовнішньо-економічної діяльності.
По-п’яте, в довгостроковому плані перевищення експорту над імпортом, як засіб стимулювання
внутрішньої зайнятості може носити дискретний
(епізодичний, періодичний) характер і несуттєво
впливати на внутрішню зайнятість. Тут доцільно
зазначити, що надходження або доходи української економіки від приватизації промислових та
інших підприємств й господарських об’єктів не
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враховуються як витрати державного бюджету, а
враховуються як внутрішні інвестиції в економіку
країни. Також зазначимо, що у поточному порівняльному термінологічному періоді, на певному
невеликому проміжку, теоретично сукупні витрати
можуть зростати за рахунок витрат попиту, або
споживчих витрат домашніх господарств і суспільства, інвестицій в економіку (внутрішніх та зовнішніх), та зростання витрат державного бюджету при
негативному чистому експорті. Але у прикладному плані це твердження недостатньо досліджене.
Збільшення податків утверджує тенденцію
спаду надходження до бюджету, зменшення сукупних суспільних витрат, зниження підприємницької ділової активності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Зменшення податків утверджує тенденцією до пожвавлення економічних
відносин і поступового збільшення у часі фінансових надходжень до бюджету, розвиток економіки
завдяки збільшенню надходжень до бюджету,
розвиток підприємництва, розвиток ділової активності, збільшенням сукупних суспільних витрат,
збільшенням доходу і чистого прибутку, збільшенням зайнятості населення, розвиток споживчих можливостей суспільства. Збільшення сукупних витрат внаслідок скорочення імпорту стимулюватиме внутрішній економічний розвиток.
Оскільки викликатиме зростання доходів громадян, зайнятості та скорочення безробіття всередині країни, а отже стимулюватиме зростання сукупних доходів економіки. З економічної моделі суспільної економіки випливає фундаментальний
економічний висновок: будь-яка країна у своїй
зовнішньо-економічній політиці активно повинна
добиватися переважання експорту над імпортом.
Неприйняття відповідних науково-обґрунтованих
економічних важелів впливу, в основі яких лежить механізм регулювання і оптимізації загальної ставки податків, призводить до застійних і
кризових процесів та явищ в економіці країни.
Значення зовнішньоекономічної діяльності в
соціально-економічному розвитку країни необхідно характеризувати ще одним фундаментальним
показником – «індексом відкритості економіки»,
який можна розрахувати за наступною формулою:
ІВЕ = ЗТО / ВВП × 100, %,

(6)

де ІВЕ – індекс відкритості економіки;
ЗТО – показник зовнішньоторгівельного обороту, млн. $ США (млн. грн.);
ВВП – показник валового виробленого продукту, млн. $ США (млн. грн.);
Оціночне значення показника: ІВЕ < або
= 45 % – недостатній рівень відкритості; ІВЕ > або
= 45 % – достатній рівень відкритості економіки.
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Основні об’єктивні прояви (умови), які характеризують економічну сутність показника ІВЕ:
Умова 1. Чим вищий рівень індексу відкритості економіки, тим сприятливіші умови для внутрішнього економічного розвитку.
Умова 2. У структурі ЗТО обсяг експорту (Е)
повинен бути рівним імпорту (І), або перевищувати І.
Умова 3. В разі перевищення І індекс відкритості економіки набуватиме негативного значення
для національної економіки.
Умова 4. Для контролю аналізу динаміки економічного розвитку країни доцільніше розраховувати ІВЕ через Е або чистий експорт (ЧЕ), формула 6 набуде вигляду:
ІВЕ = Е (ЧЕ) / ВВП × 100, %,

(7)

якщо показник ІВЕ зростатиме, то це означатиме
що зростає внутрішня економіка, і навпаки [3].
Розглянемо сучасний стан фінансового регулювання для отримання фінансово-економічного
зиску у 2015 році. Екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко дає більш-менш реальні оцінки «фінансової стратегії і тактики» НБУ у 2015 році: «Ті
дії, які сьогодні робляться НБУ для стабілізації
курсу (продовження обмежень на купівлю валюти, її переказ за кордон, заборона на зняття іноземної валюти з платіжних карт, заборона на покупку доларів для бізнесу), вже не є ефективними.
За весь час хаосу ринок виробив для себе правила,
в яких вже домінує теза «рятуйся, хто може».
Далі: «На сьогоднішній день регульований фінансовий сектор (офіційний) відірвався від реального
(ринковий), і він вже більше працює в спекулятивних операціях, тому що тут набагато більше прибутку. А прибуток з’являється через переміщення
доходів з реального сектора у регульований фінансовий сектор. І таке виснаження реального
сектору триватиме до повної його зупинки. Поіншому, фінансовий сектор працювати не може,
бо це вже закони анархічного розвитку, де, в принципі, домінує теза «рятуйся, хто може».
«Зараз всі дії Нацбанку спрямовані на одну
мету – в ручному режимі довести курс гривні до
обіцяного Президентом України Петром Порошенком рівня 20-22, але цей курс не можна назвати рівноважним». «Навіть сама теза про вільно
плаваючий курс невірний, тому що ні в одній країні його немає. Курс завжди відображає ті чи інші
заборони, санкції, силу економіки і так далі. І при
різному наборі будь-яких заходів заборонного або
обмежувального характеру, в тій чи іншій економіці, може бути відразу декілька рівноважних курсів Але ми сьогодні дісталися до такого «рівноважного» курсу, який блокує розвиток економіки.

Більше того, він не відображає об’єктивних реалій, його зробили свого роду фетишем, метою –
долар повинен коштувати стільки, скільки сказав
Президент. Але не можна ж домагатися якогось
абстрактного показника, при якому всі процеси
зупинилися».
«Помилковою є думка, що гривня взяла курс
на зміцнення. Всі твердять, що курс зміцнюється,
а для кого? Усі бачать, як вона це зробила (голова
НБУ)! Вигнала всіх з ринку і залишила тільки продавців, а з покупців – тільки НБУ. У кінцевому
підсумку це все провокує величенний відкладений попит».
Автор від себе – тобто НБУ сам продає долари,
зранку тим продавцям, у яких ввечері, сам їх і купує (з відповідними фінансовими відкатами) – ось
такий фінансовий ринок («фінансова мастурбація»). Де збагачуватися можуть дві-три особи,
якщо вони наділені відповідною владою…
«З іншого боку, з моменту введення «обмежувальних довідок» деякі учасники ринку зрозуміли, що валюта їм не світить. Таким чином, скупчилося багато гривні, яка пішла на скупку долара
на тіньовому ринку. Тепер ми бачимо «качель» з
дуже широким діапазоном – від 23 (офіційний
курс) до 30 (ринковий). На такій різниці більше
посилюється бажання заробити, і тому така свистопляска буде продовжуватися».
Курс обміну валют може бути інструментом
для аналізу економіки країни в цілому, не кажучи
вже про вірний орієнтир при взятті кредиту або
купівлі цінних паперів. Коливання курсу валют –
залежать від багатьох факторів. Прийнято виділяти кілька основних, що роблять найбільш сильний
тиск на вагу національної валюти. Перш за все,
детальному аналізу мають підлягати фактори, які
впливають на встановлення та регулювання валютного курсу [6, 7, 8, 9].
На основі деталізації існуючого кризового стану фінансової системи та економіки України, які
склалися, як внаслідок непрофесіонального урядового керівництва, так і внаслідок прояву форс
мажорних обставин, сформульовано економічні
фактори регулювання валютного курсу та аналізу
ефективності урядового керівництва економікою
країни. Якщо ці фактори будуть взяті до уваги і їх
зуміють осилити в КМУ та НБУ, то ми поступово
зможемо, від слабкого керівництва державою перейти до сильного керівництва державою, а отже
до розвитку фінансової системи та економічної
моделі суспільної економіки. Назвемо їх «Десять
економічних факторів регулювання валютного
курсу та аналізу ефективності урядового керівництва економікою країни – стан 2015» (склав професор Богдан М. Пунько).
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Перший фактор – «достовірність і справедливість курсу». Нагадаємо, економічно оправданий
курс української грошової одиниці, на основі «Індексу Біг Маку», наближено складає 4,35 грн. за 1
$ США (до такого, або майже такого, курсу колись має прийти українська економіка).
Другий фактор – «прихований дефіцит бюджету і розмір закладеного в бюджеті дефіциту». Бюджетний дефіцит мотивує включення банкнотномонетного верстату – прихований дефіцит бюджету і значний розмір закладеного в бюджеті дефіциту, для покриття якого відсутні надійні фінансові джерела, без чіткого знання розміру і дефіциту державного бюджету (не слід допускати значних коливань розміру бюджету і дефіциту з року
у рік) неможливо говорити про встановлення стабільного курсу національної валюти.
Третій фактор – «емісія національної валюти».
Держава починає інтенсивно друкувати гроші або
збільшувати грошові маси в обороті, наприклад,
видаючи кредити банкам, то це веде до зростання
пропозиції національної валюти; а коли пропозиція по валюті починає перевищувати попит, її
курс падає.
Четвертий фактор – «керування фундаментальними сферами економіки». Неконкурентність національних грошей – це реакція на неефективне
керування фундаментальними сферами економіки, на курс гривні негативно впливає незбалансована урядова політика, що стосується сфери бюджету, зовнішньої торгівлі та національних рахунків.
П’ятий фактор – «контроль за ефективністю
економічної політики». Нездатність КМУ сформувати ефективну і контрольовану торговельноплатіжну політику (чистий експорт), та жорсткоконтрольовану політику у сфері державних фінансів, то падіння гривні – це наслідок слабкого керівництва країною, негативно впливає на курс
гривні також розбалансування сфери держбюджету з компонентами міжнародної фінансової допомоги – теж проблема організації роботи уряду.
Шостий фактор – «експортно-імпортна політика». Зовнішньоторговельний баланс (різниця вартісних обсягів експорту та імпорту): тут закономірність проста, чим більше країна експортує, тим
вищий попит на внутрішню валюту, а, отже, вищий її курс, імпорт, навпаки, створює пропозицію
на валюту, і відповідно, більше імпорту – нижчий
курс національної валюти.
Сьомий фактор – «довіра до валюти». Існує ще
таке поняття, як довіра до валюти, наприклад,
якщо громадяни країни, прагнучи захистити свої
заощадження від ризиків, пов’язаних зі зміною
курсів національної валюти, вважають за краще
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зберігати гроші в Євро ($ США), а не у гривнях, то
це веде до підвищення попиту на Євро або $ США
і підвищення їх курсу, такий же вплив роблять великі компанії, вибираючи при укладанні зовнішньоекономічних контрактів ту чи іншу валюту.
Восьмий фактор – «неекономічні явища». Рух
курсів може бути спровокований іншими факторами – все, від виведення іноземної валюти (Євро,
$ США) олігархами у власні офшорні зони, заяв та
вимог МВФ, «фіктивно-впливових» політиків до
стихійних лих, воєн, негативно впливає на курс.
Дев’ятий фактор – «відносини МВФ і НБУ».
Національний банк України не може «взяти курс
за руку під контроль», бо є перший рівень регулювання валютного курсу, який забезпечує МВФ.
Саме він здійснює валютне регулювання; цього не
може зробити і спекулянт (спекулятивні операції
у ринковій економіці не являються кримінальним
злом); НБУ має забезпечувати другий рівень – національний рівень валютного регулювання, тобто
здійснювати повсякденне регулювання валютного
ринку; національний рівень регулювання валютного курсу здійснюється «з оглядкою» на міжнародний рівень (тобто, стратегічна складова національного регулювання має бути якомога тісніше
пов’язана з міжнародним валютним регулюванням); НБУ може втрачати функції ефективного
регулятора курсу валюти – таким чином цілеспрямовано динамічно перетворюючись на «Міністерство грошей» в уряді (усі уряди любили й люблять
гроші)…
Десятий фактор – «резерви НБУ». Використання резервів НБУ (резерви призначені для підкріплення гривні) для покриття міжнародних боргових зобов’язань, таким чином на вирішення проблеми платежів за зовнішнім торговельним балансом державних корпорацій, теж сприяє зниженню
курсу гривні.
Основні узагальнення і висновки для практичної економіки. Ось так приблизно можна охарактеризувати найскладнішу тему практичної
економіки «Валютний курс: методологія і практика формування й паритетна противоречивість
отримання фінансово-економічного зиску» й найголовніші питання, які вона продукує: «Чи НБУ
«ведеться» за курсом, чи курс веде НБУ»? Чи
може в існуючих економічних умовах НБУ «вести
за руку» ключові валюти світу, якими є долар
США та Євро, з економікою, ціна якої прирівнюється до ціни однієї американської корпорації?
Може наші теперішні й «колишні багаторазові» політики, які до речі є відповідальними за усі
«державотворчі досягнення», що мають місце в
Україні з 1991 року по сьогодні, це усвідомлять,
та знайдуть для себе відповідь – чому і до чого
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прийшли українське суспільство та українська
економіка, у 2015 році, з такими професійними
лжепророками і лжепровідниками. Дехто з них
при владі більше 20 років – їм вірили і доручали
«керувати українською економікою» Кучма,
Кравчук, Ющенко і вірить Порошенко.
А розвиток економічної моделі суспільної економіки це пряме і безпосереднє завданням урядового керівництва (разом з НБУ), і ключовим
моментом ефективності урядового керівництва, є постійний контроль за економічними
факторами встановлення і регулювання валютного курсу. Без розвинутої фінансової системи, без стабільної і об’єктивно оціненої національної грошової одиниці – гривні, неможливий стабільний розвиток економічної системи.
Будь-який уряд повинен знати, що для високої
оцінки національної валюти, необхідно мати
високий рівень надходження доларів США і
Євро в Україну, а досягти цього можна: поперше, завдяки активізації конкурентоздатного виробничого сектору, а отже нарощуванню
експортного потенціалу, тобто при умові стійкого переважання експорту над імпортом; подруге, завдяки збільшенню інвестицій в економіку; по-третє, завдяки збільшенню міжнародних дешевих кредитів: дешеві кредити для держави мають бути дешевими кредитами для
суб’єктів економіки і громадян.
Що буде далі…
Подальші наукові дослідження слід акцентувати на таких аспектах: актуалізація методології
курсоутворення,
надання
курсам
валюти
об’єктивності і економічно доцільної справедливості; оптимізація курсу валюти щодо усунення
паритетної
противоречивості
отримання
фінансово-економічних зисків суб’єктами економіки у зовнішньоекономічній діяльності; вартісна
сила національної валюти та рівень розвитку економічної моделі суспільної економіки як наслідок
ефективності урядового керівництва економікою
країни. До головних показників, які є визначальними, у контексті оцінки ефективності урядового
керівництва, і на яких слід акцентувати увагу у наукових дослідженнях, слід зарахувати: 1) ВВП
країни; 2) ВВП на душу населення; 3) розмір дохідної частини державного бюджету; 4) рівень інновацій; 5) рівень ІТ-технологій; 6) рівень інвестицій; 7) рівень зарплати у державному секторі
економіки; 8) рівень доходу у підприємницькому
секторі економіки; 9) рівень соціальних виплат;
10) курс національної валюти; 11) внутрішня платоздатність або купівельна спроможність; 12) зовнішня платоздатність або купівельна спроможність.
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