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Постановка проблемы. Современная 
мировая экономика характеризуется повышенной 
волатильностью на рынках финансов и 
капитала. Так, например, по данным немецкого 
экономического журнала Wirtschaftswoche 
(16.01.2012), количество биржевых дней с 
колебанием индекса DAX свыше 3% относительно 
уровня закрытия предыдущего дня выросло с 
27 дней (за период 19621971г.г.) до 234 дней (за 
период 2002-малая «глубина» проникновения 
стандартов риск-менеджмента в бизнес-процессы; 
если в крупных банках она составляет 50-сильная 
зависимость риск-менеджмента от высшего 
руководства, предоставление полномочий 
риск-менеджменту осуществляется по личному 
усмотрению руководителя банка;

− в малых и средних банках отмечается 
довольно низкий уровень «просвещенности» топ-
менеджеров или основного акционера банка в 
области риск-менеджмента;

− слабое развитие IT-технологий и высокая 
доля ручного труда риск-аналитиков по поиску и 
структурированию информации.

Перечисленные выше проблемы и особенности 

УДК 336.717:005.334

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ БАНКАХ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

RISK MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BANKS: PROBLEMS 
AND PROSPECTS

Людмила Евгеньевна ГАЛЯЕВА
к. э. н., доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов
Кубанский Государственный Университет

Liudmyla Y. HALYAEVA
Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economic Analysis, Statistics and Finance 
Kuban State University

Аннотация. В статье рассмотрены совреме-
нные тенденции в экономике и проведен анализ 
проблем управления рисками в малых и средних 
банках. Предложен подход к построению 
комплексной интегрированной системы упра-
вления банковскими рисками на основе кон-
цепции ERM (Enterprise Risk Management).

Summary. In this paper modern economic trends are 
considered and the problems of risk management 
in small and medium-sized banks are analyzed. An 
approach to the construction of complex integrated 
system of banking risk management based on the 
concept of ERM (Enterprise Risk Management) is 
suggested.

Ключевые слова: волатильность, малые и средние банки, риск-менеджмент, ERM (Enterprise Risk Management).
Key words: volatility, small and medium-sized banks, risk management, ERM (Enterprise Risk Management).

риск-менеджмента в малых и средних банка ставят 
задачу более глубокого исследования системных 
проблем по управлению рисками и разработку 
перспективных и адекватных современным 
условиям подходов к их решению.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проблемам построения систем 
риск-менеджмента в крупных банках посвящено 
немало публикаций российских и зарубежных 
авторов. Значительный вклад в построение и 
развитие систем риск-менеджмента в кредитных 
организациях внесли такие отечественные и 
зарубежные ученые и специалисты как Бухтин М. 
А. [3], Грюнинг Х., Братанович С. [4], Лаврушин О. 
И. [1], Лобанов А. А. [16], Иванов В. В. [6], Ольхова 
Р. Г. [9], Роуз З. С. [10], Сазыкин Б. В. [11], Синки 
Дж. [12], Чекулаев М. В. [15], Diederichs M. [17], 
Schierenbeck H. [18] и другие.

Что же касается средних и малых банков, 
то здесь наблюдается явный пробел в научно-
практической литературе. Прежде всего, это 
объясняется низкой заинтересованностью 
практиков из средних и малых банков. 
Это вполне объяснимо, так как у крупных 
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банков достаточно ресурсов для построения 
полноценной системы управления рисками, а у 
малых и средних – дефицит ресурсов и, в первую 
очередь, высококвалифицированного персонала. 
Кроме того, построение развитой системы 
риск-менеджмента в крупных банках является 
необходимым условием получения высокого 
рейтинга от международных рейтинговых агентств, 
что далеко не всегда не актуально для средних и 
малых банков. Ряд авторов отмечают тот факт, что 
небольшой размер активов, объем операций и т. д. 
в средних и малых банках ощущение менеджерам 
возможности «интуитивного» или «ручного» 
управления рисками [3, 6]. Таким образом, явно 
недостаточное освещение как в монографической, 
так и в периодической литературе проблем 
риск-менеджмента в средних и малых банка, 
явно свидетельствует об актуальности тематики 
исследования.

В качестве основной цели статьи выступает 
анализ основных проблем риск-менеджмента 
в средних и малых банках и выявлении на их 
основе перспективных направлений построения 
системы управления рисками, интегрированной 
в стратегический и оперативный менеджмент 
банка.

Обоснование полученных научных 
результатов. В процессе анализа монографической 
и периодической литературы, а также практики 
риск-менеджмента в средних и малых банках 
были выявлены следующие проблемы, имеющие 
системный характер:

1. Отсутствие интегрированной системы 
уп-равления рисками.

Эта проблема характерна для большинства 
малых и средних банков, что не позволяет получить 
консолидированную картину по текущему уровню 
рисков банка в целом. Чаще всего, управление 
кредитными рисками осуществляется в рамках 
кредитного департамента, а не подразделения 
риск-менеджмента, хотя для большинства 
малых и средних банков основным является как 
раз кредитный риск. Таким образом, типична 
ситуация, когда подразделение риск-менеджмента 
реально никак не контролирует наиболее важные 
для этого вида банков кредитные риски.

2. Управление рисками зачастую сводится 
к выполнению формальных требований Банка 
России.

Работа по управлению рисками сводится к 
написанию на бумаге необходимого количества 
внутренних документов, положений и 
регламентов, которые чаще всего даже не 
предполагают их внедрение и исполнение, а 
служат только для предъявления во время 
очередной проверки. Следует отметить, что в 
большинстве случаев внутренние документы 
копируются у других банков или практически 

дословно повторяют нормативные документы. 
3. Возникновение конфликта интересов.

Конфликт вызван прежде всего практикой 
подчинения подразделения риск-менеджмента 
одному из заместителей руководителя банка, 
чьи решения сами по себе являются источником 
риска. Возникающий конфликт интересов обычно 
решается не в пользу повышения качества 
управления рисками, в том числе и по причине 
недостатка капитала у средних и малых банков 
для создания адекватных риску резервов.

4. Недостаточность объемов информации 
для анализа и построения моделей оценки 
рисков.

Речь идет о недостаточности объемов как 
внешней, так внутренней информации. Это 
приводит к снижению качества анализа внешней 
среды и создает трудности для получения 
реальной картины о ситуации внутри банка. 
Явно ощущается недостаточность статистической 
информации, что не позволяет строить 
достоверные модели оценки рисков. В развитых 
странах, например, в США регулярно публикуется 
информация по средним показателям компаний 
разных отраслей экономики, имеется большая 
накопленная статистика, чего нет в российской 
практике. Если же средний или малый банк ведет 
свою собственную статистику, то полученная 
выборка будет много меньше всей отрасли, 
поэтому полученные оценки могут быть не 
адекватны среднеотраслевым.

Недостаточный объем внутренней информации 
возникает из-за нежелания сотрудников делиться 
ею с другими подразделениями, а также по 
причине угрозы потери премии за невыполнение 
ряда показателей, касающихся качества риск-
менеджмента.

Особенность российской практики риск-
менеджмента в средних и малых банках 
заключается в низкой прозрачности банка для 
риск-менеджеров. Как отмечается в работе [3], 
в ряде российских банков из сферы контроля 
риск-менеджмента исключаются операции и 
сделки, связанные с акционерами и «особыми» 
услугами для привилегированных клиентов. Доля 
кредитных сделок, «закрытых» для анализа риск-
менеджмента, иногда составляет 50% и более 
процентов.

5. Отсутствие четко определенного круга 
задач, выполняемых подразделением риск-
менеджмента.

Данное обстоятельство приводит к тому, что 
подразделение риск-менеджмента дублирует 
функции других подразделений. Прежде всего 
это касается функций сбора управленческой 
информации, ее анализа и интерпретации, 
подготовки отчетности. При этом не определяются 
специфические функции подразделения риск-
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менеджмент, его полномочия и разграничение 
зон ответственности. На практике это означает 
высокую вероятность конфликта с бизнес-
подразделениями подразделениями банка.

6. Слабая обеспеченность высококвалифици-
рованными кадрами.

Проблему нехватки высококвалифициро-
ванных специалистов в области риск-
менеджмента ранее испытывали в основном 
крупные банки, которые самостоятельно 
внедряли системы управления рисками. В 
настоящее время Банк России контролирует 
качество систем риск-менеджмента во всех 
коммерческих банках, что способствует 
активному созданию соответствующих подра-
зделений, а, следовательно, порождает дефицит в 
высококвалифицированных кадрах. Не смотря на 
то, что целый ряд сильных бизнес-школ России 
проводит обучение специалистов в области риск-
менеджмента по краткосрочным программам, 
проблема дефицита кадров остается по-прежнему 
весьма острой.

7. Некритическое заимствование западных 
моделей измерения и оценки банковских рисков.

В небольших банках в большинстве 
случаев риск-менеджмент воспринимается как 
некоторое вспомогательное и не первостепенное 
подразделение, не только не приносящее 
доходов, но, скорее даже, мешающее бизнес-
подразделениям больше зарабатывать. Поэтому, 
численность подразделений риск-менеджмента 
крайне невелика и составляет, как правило, 
всего несколько человек. При такой численности 
службы, а также, как уже отмечалось выше, 
недостатке статистической информации, не-
возможно полноценно осуществлять функ-
ции по разработке методик оценки рисков. 
Обычно, методики по измерению, оценке и 
управлению рисками заимствуются у крупных 
банков или используются западные модели без 
соответствующей адаптации к реальной ситуации. 

Известно, что в развитых странах Запада 
сложные и дорогостоящие функции разработки 
методологии риск-менеджмента берут на себя 
ассоциации банков и подразделения методологии 
Национальных Банков.

8. Недостаточная развитость информа-
ционных технологий (IT) по обеспечения процесса 
управления рисками.

Обычно построение внутрибанковских IT 
систем направлено на решение отдельных задач: 
бухгалтерия, персонал, управленческий учет и 
т. п. Как следствие, сотрудники подразделений 
риск-менеджмента большую часть времени 
затрачивают на получение информации от 
различных подразделений, преобразование в 
единый формат и консолидацию данных. Наиболее 
слабым звеном является консолидация данных 
филиалов, которая крайне редко происходит 
в реальном времени. При этом разработка 
соответствующего программного обеспечения 
зачастую производится собственными силами, 
что значительно повышает период разработки 
и не обеспечивает необходимое качество 
программного продукта.

В качестве подхода к частичному решению 
перечисленных выше проблем предлагается 
использовать концепцию ERM (Enterprise Risk 
Management.

Концепция ERM может быть определена как 
концепция построения интегрированного риск-
менеджмента банка. Реализация этой концепции 
на практике позволит:

−	 обеспечить достижение стратегических 
и оперативных целей банка с учетом реально 
складывающихся условий реализации различных 
видов риска;

−	 повысить уровень коммуникации руко-
водства банка и его подразделений по ходу 
возникновения проблемных ситуаций;

−	 повысить эффективность межфункцио-
нального взаимодействия подразделений банка;

Таблица 1
Сравнительный анализ традиционного и «продвинутого» подхода

к управлению рисками

Традиционный риск менеджмент Продвинутый (ERM)

Риски рассматриваются как отдельные внешние угрозы Риски рассматриваются в контексте стратегии банка

Идентификация и оценка рисков Формирование портфеля рисков

Снижение рисков Оптимизация рисков (Доход/риск)

Установление лимитов на риск Стратегия по управлению рисками

Отсутствие владельцев риска
Четкое закрепление ответственных лиц за конкретными 

рисками

Бессистемная оценка рисков Мониторинг и регулярное измерение рисков

«Я не отвечаю за риски» «За риски отвечают все»
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−	 осуществить риск-ориентированный 
анализ внешней среды;

−	 оценить взаимное влияние рисков, 
возникающих в различных функционально-
процессных сферах деятельности банка;

−	 создать и поддерживать риск-
ориентированный образ мышления сотрудников 
банка на всех уровнях управления.

Для того чтобы малые и средние банки смогли 
перейти к построению системы ERM, необходима 
развитая корпоративная культура [3]. Кроме того, 
внедрение интегрированного риск-менеджмента 
предполагает реализацию проекта, включающего 
целый ряд последовательно реализуемых этапов.

Формирование структуры и содержания 
этапов построения комплексной интегрированной 
системы риск-менеджмента в средних и малых 
банках предполагает проведение дальнейших 
научных исследований и разработок в направлении 
построения современных систем управления 
рисками.

Выводы. В процессе проведенного исследования 
выявлены основные проблемы управления 
рисками в средних и крупных по размеру 
капитала российских банках. Эти проблемы носят 

разносторонний характер: организационные 
(отсутствие интегрированной системы 
управления рисками и четко определенного 
круга задач подразделения риск-менеджмента); 
методологические (заимствование западных 
моделей риск менеджмента); кадровые (недостаток 
высококвалифицированного персонала); инфо-
рмационные (недостаточная развитость ин-
формационных технологий).

В качестве перспективного направления 
совершенствования системы риск-менеджмента 
средних и малых банках предложено использовать 
концепцию ERM. Для успешной реализации 
предложенной концепции целесообразно 
использовать методологию и инструментарий 
контроллинга рисков [7, 14]. Выявление функций 
и задач контроллинга рисков в системе ERM риск-
менеджмента малых и средних банков требует 
дальнейших исследований, опирающихся на 
теорию стратегического менеджмента, концепцию 
и методологию контроллинга, математический 
аппарат современной прикладной статистики, 
системы поддержки и принятия решений, 
построенные на методологии ситуационных 
центров.
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Постановка проблеми. Фінансова безпека 
банку – це захист фінансових інтересів банку, його 
фінансової стійкості і середовища, в якому він 
функціонує. Сучасні особливості функціонування 
фінансових ринків зумовлюють зростання ролі 
фінансової безпеки для кожного комерційного 
банку. Це питання є складним з огляду на 
можливість виникнення несприятливих ситуацій 
на декількох рівнях (макро-, мезо-, та мікрорівні) 
як окремо, так і комплексно.

Забезпечення фінансової безпеки комерційних 
банків та їх установ є дуже важливим ще й 
тому, що підрив довіри до кредитних інститутів 
негативно впливає на фінансову безпеку всієї 
країни. Насамперед, слід зазначити, що фінансова 
безпека банків – проблема не тільки національна, 
а й міжнародна. Крім того, на макрорівні 
фінансова безпека комерційних банків в першу 
чергу потерпає від глобальних та міжнародних 
фінансових криз, головними причинами 
яких можуть бути: недостатній контроль над 
комерційними банками; слабке управління ними; 
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Summary. In the article the concept of «financial 
safety» is analyzed, also the factors affecting to the 
financial safety of a commercial bank are revealed. It is 
developed a scheme of financial safety management 
and singled out a group of indicators to assess the 
financial safety.
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надмірне втручання уряду в справи банку.
Загалом, на макро- та мезорівнях фінансова 

безпека банківської системи залежить від таких 
факторів:

1. внутрішньої і зовнішньої політики, 
економічної стабільності;

2. ступеню залежності банківської системи 
від внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування;

3. ступеню концентрації активів банків у 
різних країнах або галузях промисловості;

4. структури власності банківських установ.
На мікрорівні фінансовій безпеці комерційних 

банків загрожує брак власних коштів, 
цілеспрямований підрив ділової репутації, 
неточна оцінка кредитних ризиків, відсутність 
бази даних про несумлінних позичальників, 
недосконалість кадрової політики, використання 
фальшивих векселів, зростання кримінальної 
активності тощо.

Одними з найбільш поширених внутрішніх 
ризиків фінансової безпеки банків є:

−	 неправомірна розтрата коштів 
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службовцями банків;
−	 незаконне привласнення доходу;
−	 підробка витрат;
−	 зловживання реальними активами банку 

або клієнта;
−	 перевищення повноважень управлінським 

персоналом;
−	 підробка документів або внесення в них 

недостовірних даних;
−	 підробки в сфері бухгалтерського обліку.

Слід зазначити, що питання сутності та 
факторів фінансової безпеки є предметом 
широких наукових дискусій, але не є основним 
об’єктом цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням цієї проблеми займаються і 
вітчизняні, і закордонні науковці, і фінансисти – 
Бланк І. А., Барановський О. І., Перехрест Л. М., 
Пластун О. Л., Побережний С. М.

Насьогодні у науковій літературі пропонують 
низку методичних підходів до визначення рівня 
фінансової безпеки, які можна розділити на 
наступні групи.

Так як, на думку деяких фахівців, основою 
фінансової безпеки банку є його фінансова 
стійкість, існує певна можливість її оцінки з 
використанням показників фінансової стійкості. 
Але оцінка рівня фінансової безпеки банку на 
основі аналізу його фінансової стійкості є занадто 
вузькою, і це пов’язано з тим, що вона охоплює 
не всі напрями його діяльності і відповідно 
фінансової безпеки.

Низка вчених пропонують оцінювати 
фінансову безпеку на основі визначення 
загального стану фінансової діяльності. Так, 
Бланк І. А. виокремлює п’ять систем аналізу 
фінансової безпеки, які базуються на таких 
методах його проведення: горизонтальному 
фінансовому аналізі, вертикальному фінансовому 
аналізі, порівняльному фінансовому аналізі, 
аналізі фінансових коефіцієнтів, інтегральному 
фінансовому аналізі [1, с. 121–140]. Такий підхід є 
дуже широким, оскільки в цьому випадку процес 
забезпечення фінансової безпеки ототожнюється 
фактично з усією діяльністю банку.

Найбільш поширеним є індикаторний підхід, 
який полягає у виборі певних показників, що 
характеризують фінансову безпеку, і порівняно з 
їх фактичних значень із граничними. До складу 
індикаторів автори включають показники, які 
характеризують різні сторони фінансового стану 
банку і дозволяють оцінити його фінансові 
результати за різними напрямками. В якості 
порогових значень індикаторів фінансової безпеки 
розуміють їх граничні величини, недотримання 
яких призводить до формування негативних 

тенденцій (виникнення загроз) у сфері фінансової 
безпеки, а отже, диспропорцій у діяльності банку і 
порушення його розвитку в цілому.

Багато авторів дотримуються думки про 
необхідність визначення інтегрального показника 
фінансової безпеки банку. Але насьогодні не 
існує єдиного загальновизнаного способу його 
розрахунку.

Мета статті – визначити рівень ефективності 
існуючих методик оцінки фінансової безпеки 
банку. Дослідити щодо ефективності застосування 
сукупності методів оцінювання фінансової безпеки 
банку з метою отримання повної інформації для 
прийняття правильних управлінських рішень та 
планування відповідних заходів.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. На наш погляд, алгоритм побудови 
системи фінансової безпеки банку повинен мати 
такі етапи:

1. Визначення стратегії розвитку банку, 
займаного ним сегмента на ринку організаційно-
штатної структури, підходів до підбору персоналу.

2. Аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз. 
Аналіз кризових ситуацій, що мали місце раніше, 
їх причини та шляхи вирішення.

3. Проведення аудиту наявних (раніше 
введених) заходів щодо забезпечення фінансової 
безпеки та аналіз їх відповідності виявленим 
загрозам.

4. Моделювання нової системи фінансової 
безпеки банку:

−	 план усунення виявлених в процесі аудиту 
зауважень;

−	 пропозиції щодо вдосконалення 
фінансової безпеки банку, розрахунок всіх видів 
необхідних додаткових ресурсів;

−	 плановані щомісячні витрати (бюджет) 
на забезпечення функціонування системи 
фінансової безпеки банку. визначення доцільності 
запланованих витрат.

5. Відповідно до визначених загроз, 
створення структури, головним завданням якого 
є забезпечення діяльності системи фінансової 
безпеки.

6. Експертна оцінка дієвості побудованої 
системи, введення її в експлуатацію.

Водночас, система фінансової безпеки банку 
потребує постійного контролю, вдосконалення та 
управління ним у зв’язку із:

−	 змінами в чинному законодавстві держави;
−	 розвитком банку обранням ним нових 

напрямків діяльності;
−	 зміною структури та кадровими змінами;
−	 розвитком та впровадженням інно-

ваційних технологій, зокрема комп’ютерних;
−	 зміною ринкової кон’юнктури;
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−	 станом криміногенної обстановки в 
регіоні і тощо.

Відзначимо, що це дослідження сфокусоване 
не на питанні оцінювання фінансової безпеки 
банку, а саме на дослідженні різних підходів до 
його проведення. Водночас, на нашу думку, перш 
ніж розпочати аналіз відповідних підходів, слід 
окреслити основні вимоги до інформації, на якій 
має базуватись оцінка фінансової безпеки банку.

Зазначимо, що для вирішення будь-якої 
проблеми потрібно оптимальна інформація. 
Інформацію вважають цінною лише тоді, коли 
її можна використовувати, причому корисність 
інформації залежить від її повноти, точності та 
своєчасності. Саме тому необхідно конкретно 
розрізняти: факти (дані), думки (особистісні 
припущення), інформацію (аналітично оброблені 
дані).

Інформація зазвичай дозволяє:
−	 орієнтуватися в ситуації;
−	 чітко планувати свої дії;
−	 відстежувати результативність прове-

дених акцій;
−	 ухилятися від несподіванок;
−	 маніпулювати окремими людьми і 

угрупуваннями.
Інформацію поділяють на:
−	 тотальну (дає загальне оглядове уявлення 

про проблему і учасників);
−	 поточну або оперативну;
−	 конкретну (заповнює виявлені прогалини 

в даних або відповідає на певні питання);
−	 непряму (підтверджує або спростовує 

певні припущення, торкаючись останніх тільки 
опосередковано);

−	 оціночну (розтлумачує події і дає прогноз 
щодо їх розвитку в майбутньому).

Отримавши початкову інформацію, її треба:
−	 оцінити (за ступенем достовірності, 

важливості, секретності, співставності, можливо-
сті використання);

−	 інтерпретувати, визначивши її місце в 
загальній структурі фактів;

−	 визначити, чи потрібна чи (і яка) додаткова 
інформація;

−	 ефективно використовувати.
Як уже зазначалось, актуальним питанням 

насьогодні для адекватного управління 
фінансовою безпекою комерційного банку є 
розроблення відповідних методів оцінювання її 
рівня.

Вивчаючи питання фінансової безпеки банку, 
не можна не сказати про відмінності управління 
фінансовою безпекою від системи фінансового 
управління. Так, стратегія фінансової безпеки 
крім сценарію функціонування банку в так 

званих штатних умовах визначає і напрями дій 
керівництва в умовах нестабільної (кризової) 
ситуації, серед яких можна відзначити:

−	 організацію проведення постійного 
моніторингу фінансового стану з метою раннього 
діагностування кризових явищ;

−	 оцінку потенційних можливостей 
(зовнішніх і внутрішніх) з подолання загрози 
фінансової кризи;

−	 визначення переліку заходів щодо 
мінімізації загроз для фінансової безпеки банку;

−	 оцінку ефективності планованих заходів з 
точки зору нейтралізації негативних факторів;

−	 оцінку вартості пропонованих заходів, 
терміни реалізації, очікувані результати 
фінансової стабілізації.

При цьому, особливістю управління 
фінансовою безпекою є те, що в кризових 
умовах ухвалення управлінських рішень часто 
здійснюють в умовах зниження загального рівня 
керованості банком. Однак головна відмінність 
системи управління фінансовою безпекою від 
процесів фінансового управління полягає в 
тому, що основним показником її ефективності 
є дотримання нормативного рівня параметрів 
та індикаторів фінансової безпеки. Система ж 
управління фінансами передбачає проведення 
оцінки фінансового стану банку за допомогою 
визначення розмірів відхилень фактичних значень 
показників від передбачених нормативами, або 
досягнутих темпів зростання. Для виявлення 
загроз недостатньо аналізу змін зазначених 
індикаторів за роками, за звітний період або 
порівняно з аналогами. Такий аналіз не дає чіткої 
відповіді, наскільки критична ситуація, який 
рівень загрози для бізнесу.

Система показників-індикаторів, які отримали 
кількісне вираження, дозволяє завчасно 
сигналізувати про небезпеку і вживати заходів 
щодо її попередження. Найвищий ступінь 
безпеки досягається за умови, що весь комплекс 
показників перебуває в межах допустимих меж 
своїх порогових значень, а порогові значення 
одного показника досягаються не на шкоду іншим.

Отже, за межами порогових значень показників 
банк втрачає здатність до стійкості, динамічного 
саморозвитку, конкурентоспроможності на 
зовнішніх і внутрішніх ринках, і навіть може стати 
об’єктом ворожого поглинання [3, с. 18].

При застосуванні цієї методики проблемним 
питанням є визначення порогових значень 
індикаторів, а також вибір самих індикаторів. 
Слід прагнути до того, щоб система індикаторів 
не була громіздкою. Обмеження числа показників 
не тільки підвищує наочність результатів, але і 
дає можливість прийти до однозначних висновків 
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щодо фінансової безпеки банку і підвищує 
оперативність оцінки ситуації при її аналізі. 
Система індикаторів повинна відповідати складу 
і важливості основних загроз фінансової безпеки 
банку. До таких індикаторів можна віднести, 
наприклад такі:

1. Коефіцієнт покриття (оборотні кошти/
короткострокові зобов’язання);

2. Коефіцієнт автономії (власний капітал/
валюта балансу);

3. Рівень фінансового левериджу 
(довгострокові зобов’язання/власний капітал);

4. Коефіцієнт забезпеченості відсотків до 
сплати (прибуток до сплати відсотків і податків/
відсотки до сплати);

5. Рентабельність активів (чистий прибуток/
валюта балансу);

6. Рентабельність власного капіталу (чистий 
прибуток/власний капітал);

7. Середньозважена вартість капіталу;
8. Показник розвитку (відношення валових 

інвестицій до амортизаційних відрахувань);
9. Тимчасова структура кредитів;
10. Показники диверсифікації;
11.  Темпи зростання прибутку, активів тощо.

Враховуючи труднощі з отриманням 
інформації, а також розрахунком критичних 
порогових значень показників, велике 
поширення при оцінці фінансової безпеки на 
практиці отримав метод експертних оцінок. 
При його застосуванні можливо, з одного боку, 
встановити вагу кожної складової фінансової 
безпеки банку в формуванні її загального рівня 
на підставі вагових коефіцієнтів, а з іншого боку 
– розрахувати інтегральний показник загального 
рівня фінансової безпеки банку.

При цьому слід зазначити, що простого 
розрахунку і контролю низки коефіцієнтів і 
показників явно недостатньо для забезпечення 
фінансової безпеки банку. Як мінімум для цього 
необхідно ще проводити їх аналіз і синтезувати 
управлінські рішення. У частині аналізу добре 
зарекомендували себе процедури «скорингу», які 
передбачають порівняння поточних показників 
з базовими. При цьому за базові показники 
вважають:

−	 показники банку за минулі періоди – 
місяць, квартал, рік;

−	 планові показники (нормативи);
−	 показники конкурентів;
−	 середньоринкові або середньогалузеві 

показники [7 с. 359–364].
Крім того, особливістю моделі бальної оцінки 

є використання медіанного (середньогалузевого) 
критерію. Оцінюють кожен коефіцієнт. Нормативні 
значення окремих коефіцієнтів мають певні межі. 

Значення коефіцієнтів, що виходять за межі 
діапазону нормативних значень, слід оцінювати 
балом «Відмінно» (5) або «Незадовільно» (2) 
залежно від специфіки показників (їх економічного 
сенсу). Значення коефіцієнтів, що знаходяться 
всередині нормативного діапазону, оцінюються 
балом «Добре» (4) або «Задовільно» (3) залежно 
від того, наскільки вони близькі до «відмінної» 
або «незадовільної» оцінки. Далі по кожній 
групі фінансових коефіцієнтів розраховується 
груповий бал шляхом зважування бальних оцінок 
показників даної групи, причому сума ваг кожної 
групи складає 100%.

Як правило, відстань між нижньою межею і 
медіаною менша, ніж між медіаною і верхньою 
межею значень коефіцієнта. У результаті 
привласнення бали на основі лише двох 
критеріїв-мінімального і максимального значення 
неефективно, тому що істотно занижує бальну 
оцінку коефіцієнта.

У сучасних умовах найчастіше здійснюють 
порівняння з показниками за минулі періоди. 
Порівняння ж з показниками конкурентів, 
середньогалузевими або середньоринковими 
показниками ускладнене тим, що ринок 
непрозорий, інформація дістається важко, а через 
недостатню розвиненість інститутів статистики 
і значного тіньового сектора, достовірність 
галузевих і ринкових показників найчастіше 
невелика. 

Наступний клас моделей оцінки фінансового 
стану банку заснований на оцінці ймовірності 
його банкрутства. Відомі два основних підходи до 
передбачення банкрутства:

− перший базується на фінансових даних 
(Z-коефіцієнт Альтмана);

− другий виходить з даних по збанкрутілим 
банкам і порівнює їх з відповідними даними банку, 
який оцінюється.

Крім зазначених кількісних методів 
передбачення банкрутства необхідно відзначити 
також якісний підхід, який ґрунтується на 
вивченні окремих характеристик банку, і є, по суті, 
експертний висновок про несприятливі тенденції 
розвитку.

Найпростішою моделлю для передбачення 
банкрутства підприємства є двофакторна 
модель Альтмана, яка виходить із двох ключових 
показників, від яких залежить імовірність 
банкрутства банку (показники поточної 
ліквідності і частки позикових коштів). 

На думку деяких учених, більшої достовірності 
в оцінюванні фінансового стану банку можна 
досягти при використанні методу побудови 
узагальнюючих показників з використанням 
моделей дискримінантного аналізу, а саме, поділ 
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об’єктів на дві групи:
−	 з хорошим фінансовим станом (не 

банкрути);
−	 з поганим фінансовим станом (банкрути).

Крім того, при визначенні рівня фінансової 
безпеки банку доцільно виходити з класифікації 
ризиків його діяльності:

−	 неризикова зона;
−	 зона допустимого ризику (ризик втрати 

прибутку);
−	 зона критичного ризику (ризик втрати 

доходу);
−	 зона катастрофічного ризику (ризик 

втрати всього майна, тобто банкрутство) [4].
Висновки. Таким чином, насьогодні не існує 

єдиної методики оцінки фінансової безпеки банку. 
Тому, для отримання повної інформації про рівень 
фінансової безпеки банку необхідно застосування 
сукупності методів, оскільки окремо жоден з 
них не надає повну інформацію для прийняття 
управлінських рішень та планування відповідних 
заходів.

Проведений аналіз щодо окремих аспектів 
управління фінансовою безпекою банку дозволяє 
сформулювати такі принципи, які повинні 
бути покладені в основу оцінки і управління 
фінансовою безпекою:

−	 адекватність оціночних параметрів сут-
ності процесів, які є предметом аналізу;

−	 комплексність (облік всіх факторів, які 
впливають на ту чи іншу небезпеку або загрозу);

−	 виділення головних елементів наявних 
або потенційних небезпек і загроз;

−	 послідовність оціночних заходів;
−	 можливість вжиття необхідних попе-

редніх попереджувальних, профілактичних 
або корегуючих заходів щодо виявлених чи 
потенційно можливих небезпек і загроз.

Отже, фінансова безпека банків є важливим 
інструментом для досягнення їх комерційної мети 
– збільшення прибутку, накопичення капіталу, 
захисту їх різних інтересів, а також зміцнення 
позицій на ринку банківських послуг.
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Постановка проблеми. В умовах ринкових 
перетворень для обслуговування потреби в 
кредитних ресурсах економіки країни важливого 
значення набуває ефективне формування 
кредитного потенціалу банків та банківської 
системи в цілому. Сучасні тенденції розвитку 
банківського кредитування в Україні потребують 
покращення якості та структури кредитних 
активів банків.

Високий кредитний ризик – є найбільшим 
вагомим фактором, який стримує розвиток 
кредитної діяльності банків. Основним критерієм 
для визначення якості кредитної діяльності – це 
якість управління кредитним ризиком. Отже, в 
умовах ринкового середовища та конкурентної 
боротьби ефективне управління кредитним 
ризиком банків набуває першочергового 
значення [1].

Корпоративне управління спрямоване на 
захист інтересів вкладників та зведення до 
мінімуму асиметричності інформованості між 
органами управління банку, його власниками 
та клієнтами. Цих цілей, як правило, можливо 
досягти за допомогою схем страхування вкладів, 
вимог щодо адекватності капіталу, вимог до 
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розкриття інформації (щодо продуктів, послуг 
та фінансової звітності), систем внутрішнього 
контролю та нагляду в оптимальному обсязі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання корпоративного управління кредитною 
діяльністю та формування кредитної політики 
банків установ в Україні висвітленні в 
дослідженнях вітчизняних авторів, таких як 
Дзюблюка О. В., Мороза А. М., Савлука М. І., Сало 
І. В., Голуба В. М., Ковальова О. П. та ін. Але варто 
зазначити, що динамічний розвиток банківської 
системи України вимагає проведення досліджень 
щодо підвищення ефективності управління 
кредитної діяльності банків [2].

Мета статті полягає у аналізі корпоративного 
управління кредитної діяльності банку.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. В умовах ринкової економіки 
вирішальне значення має розвиток та 
вдосконалення діяльності банків щодо 
формування кредитних ресурсів. Для 
забезпечення своєї комерційної діяльності 
банкам необхідно мати в розпорядженні грошові 
ресурси, значна частина яких буде спрямована на 
поповнення кредитних ресурсів та використана 
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в кредитній діяльності.
Банки здійснюють кредитування підприємств 

різних форм власності, реалізовують базові 
фінансові продукти населенню та забезпечують 
здійснення розрахунків в економіці. Більше того, 
діяльність окремих банків передбачає доступ 
до кредитування та ліквідності в складних 
ринкових умовах. Значення банків посилюється 
враховуючи їх доступ до систем державної 
фінансової підтримки. У банківському бізнесі 
приховано досить велику кількість внутрішніх 
ризиків, що можуть поставити під загрозу всю 
фінансову систему економіки:

−	 значні зобов’язання порівняно із власним 
капіталом, що робить банки вразливими до 
збитків;

−	 ймовірна невідповідність між строками 
виплати активів та зобов’язань;

−	 залежність від довіри вкладників та 
фінансових ринків для отримання необхідних 
коштів;

−	 певна непрозорість банківської діяльності.
Незважаючи на інновації в секторі фінансових 

послуг, кредитний ризик дотепер залишається 
основною причиною банківських проблем. 
Більша частина змісту балансових звітів банків, 
як правило, присвячена саме цьому аспекту 
управління ризиками. Саме тому рівень 
кредитного ризику при здійсненні банком своєї 

діяльності багато в чому визначає його кредитну 
політику банку, причому як на макро-, так і на 
мікрорівні.

Кредитний ризик може виникати з різних 
причин, які можна поділити на ті ж самі три 
групи, на які було поділено фактори формування 
кредитної політики банку. Отже за різними 
джерелами походження можна виділити: 
зовнішні відносно до діяльності окремого банку 
кредитні ризики; внутрішні кредитні ризики, 
які є наслідком діяльності банку; та ризики, що 
пов’язані із особливостями діяльності клієнтів 
банку (рис. 1) [3].

Макроекономічні кредитні ризики пов’язані 
зі змінами в середовищі функціонування банків 
і практично не піддаються нейтралізації за 
допомогою прийняття управлінських рішень на 
рівні конкретних інституціональних одиниць. 
Окремі з них – це самостійні види ризиків, що 
внаслідок своєї загальності вступають у взаємодію 
з іншими «чистими» видами кредитного ризику 
й утворюють комбіновані джерела загроз.

Ризики, що пов’язані з діяльністю банку, 
виникають безпосередньо під час його 
функціонування як цілісної господарської 
системи, що реалізує власні економічні інтереси і 
має певну організаційно-управлінську структуру 
і канали взаємодії з зовнішнім середовищем. 
Вони найбільшою мірою піддаються мінімізації 

 ВИДИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ 

ЗОВНІШНІ 
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системи страхування 
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кредитної політики. 
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кредитування. 
 
3. Заниження вимог до 
позичальників. 
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5. Неефективний 
кредитний портфель. 
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продуктів. 
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дієздатності. 
 
2. Неплато-спроможність 
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6. Інформаційний ризик. 
 
7. Управлінський ризик. 
 

Рис. 1. Класифікація кредитних ризиків за джерелами походження
                                                Джерело: [3].
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за допомогою прийняття і виконання ефективних 
управлінських рішень у рамках конкретних 
інституціональних одиниць.

Негативними наслідками впливу кредитного 
ризику на реалізацію кредитної політики 
банку можна назвати надання таких різновидів 
кредитів:

−	 спочатку із прийнятним ризиком, у такій 
кількості, що вже потім перевершує реальний 
рівень платоспроможності позичальника;

−	 на створення нового підприємства, 
частка капіталу в якому інвестована банком, 
значно перевищує інвестиції самих власників 
підприємства;

−	 під спекуляції з цінними паперами або 
товарами;

−	 підприємствам, що працюють в 
економічно ненадійних регіонах або галузях 
промисловості;

−	 заснованих на заставі із сумнівною 
ліквідаційною вартістю, або кредитів, застава по 
яких не забезпечує необхідного запасу безпеки.

Чіткий розподіл повноважень при 
затвердженні кредитів допомагає забезпечити 
прийняття розумних і відповідних встановленим 
параметрам кредитних рішень. Банки повинні 
мати прописані процедури для управління 
інкасацією основних сум, процентних платежів 
та інших витрат відповідно до встановлених 
умов погашення. Також має існувати чіткий 
механізм, спрямований на вирішення проблеми 
непрацюючих кредитів, а також механізми по 
забезпеченню дотримання прав кредитора 
у випадках непогашення кредитів. Системи 
звітності банку повинні надавати точні й 
своєчасні звіти щодо стану кредитного портфеля, 
у той час як збір детальної, сучасної інформації з 
позичальників є прерогативою процесу оцінки 
ризиків [4].

Кредитні ризики є найчастішою причиною 
банкрутств банків, у зв’язку із чим керівництво 
банків встановлює стандарти управління 
кредитними ризиками. Для захисту міжнародних 
фінансових ринків ключові стандарти прописані 
також у міжнародних угодах, які спрямовані на 
уніфікацію національних підходів до управління 
кредитними ризиками. В основі надійного 
управління ризиками покладено визначення 
існуючих і потенційних кредитних ризиків, 
що властиві кредитним операціям. Серед 
заходів щодо протидії такими ризикам – чітко 
сформульована політика організації відносно 
кредитних ризиків і встановлення параметрів, за 
якими кредитні ризики будуть контролюватися. 
Такий контроль містить у собі обмеження 
кредитних ризиків за допомогою політики, 

що забезпечує достатню диверсифікованість 
кредитного портфеля.

При розробленні кредитної політики банку 
не менш важливим моментом є визначення 
принципів на основі яких буде базуватись 
кредитна політика. Принципи кредитної 
політики є основою кредитного процесу банку, 
адже вони є вихідними положеннями для її 
розробки та практичної реалізації. Існують різні 
погляди щодо основних принципів, на яких 
повинна базуватись кредитна політика банку, 
але за основу потрібно взяти наступні основні 
принципи: ефективності, пріоритетності, 
ієрархічності, узгодженості, дохідності, 
надійності, технологічності кредитного процесу, 
системного управління кредитними ризиками, 
регламентації.

Кредитна політика для банків є основою 
її кредитної діяльності, яка узгоджується з 
загальною концепцією розвитку банку, що 
дозволяє досягти взаємозв’язку стратегії та 
тактики банку в кредитній політиці. Поєднуючи 
стратегічні цілі з тактичними задачами, а також 
стратегічне та тактичне планування щодо 
реалізації їх на практиці кредитна політика 
дозволяє банкам уникати в своїй діяльності 
проблем та досягти більш повної реалізації себе 
на фінансовому ринку.

Головним функціональним призначенням 
кредитної політики – є ефективне стратегічне 
управління кредитними ризиками, що дозволяє 
забезпечити банківському капіталу постійний 
потенціал прибутковості, в той час як підрозділи 
банку, які займаються власне здійсненням 
кредитних операцій та тактичним управлінням 
кредитними ризиками, перетворюють цей 
потенціал у прибуток.

Безпека та надійність банківської системи не 
може опиратись лише на регулюючі установи. 
Крім своїх макроекономічних функцій, 
регулювання та доступ до системи державних 
гарантій, банки відрізняються від інших 
господарюючих суб’єктів з погляду відносин із 
зацікавленими сторонами (крім акціонерів), а 
саме: з вкладниками та іншими кредиторами.

Корпоративне управління також задає схему 
визначення цілей компанії та визначає способи 
їх досягнення та моніторингу діяльності. В 
основних принципах Базельського Комітету 
з банківського нагляду ставиться особливий 
наголос на правильних внутрішніх механізмах 
контролю як на способах сприяння якісному 
корпоративному управлінню в банках.

Отже, корпоративне управління в 
банківському секторі включає способи, якими 
державні установи, Спостережні ради банків та 
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вище керівництво банків регулюють діяльність і 
впливають на те, як банки:

−	 формують корпоративні цілі для 
забезпечення стійких економічних прибутків 
своїм власникам;

−	 проводять щоденні операції;
−	 захищають інтереси вкладників;
−	 враховують інтереси інших визначених 

зацікавлених сторін; 
−	 спрямовують корпоративну діяльність, 

щоб виправдати очікування щодо надійності 
та відповідності чинному законодавству, що 
регулює банківську діяльність [5].

Створюючи ефективну систему корпо-
ративного управління, банки стикаються з 
необхідністю вирішувати безліч специфічних 
питань на додаток до тих, з якими мають справу 
звичайні акціонерні товариства, що діють в 
реальному секторі економіки.

По-перше, фундаментальний взаємозв’язок 
власників та менеджерів у банківському бізнесі 
є набагато складнішим, ніж в промисловості 
або торгівлі. Це пояснюється серйозністю 
інформаційних асиметрій (нерівномірністю 
розподілу інформації між різними учасниками 
ринкових відносин) внаслідок жорсткого 
регулювання з боку наглядових органів, великої 
питомої ваги державного капіталу в банківських 
системах багатьох країн, інституту банківської 
таємниці.

По-друге, для виконання функції фінансового 
посередництва банкам достатньо доволі низької, 
в порівнянні з нефінансовими компаніями, частки 
власних коштів в пасивах. Подовжене кредитне 
плече фінансового важеля зумовлює підвищену 
ризикованість банківських пасивів, помітну 
розбіжність між тимчасовими структурами 
пасивів і активів і, що дуже важливо, критичну 
залежність банків від довіри безлічі вкладників. 
Схильність банківського бізнесу до ризику 
посилюється наявністю в більшості країн 
обов’язкового страхування депозитів. Так званий, 
моральний ризик пов’язаний з тим, що зусилля по 
пом’якшенню наслідків небезпечних дій можуть 
підвищити вірогідність здійснення подібних дій [6].

Складність ситуації з управлінням ризиками 
в банках країн, що розвиваються, пояснюється 
перш за все низьким рівнем корпоративного 
управління: серйозними конфліктами інтересів та їх 
неефективним вирішенням в рамках нерозвиненої 
правової системи, неадекватним відношенням рад 
директорів до проблеми управління ризиками 
в рамках системи внутрішнього контролю 
(поверхневим розумінням суті питання і слабким 
наглядом за роботою менеджерів, що забезпечують 
функціонування відповідних служб), недоліками в 

розкритті інформації, нечисленністю національних 
компаній, здатних провести кваліфікований і 
незалежний зовнішній аудит. Іншими словами, 
ефективне управління банківськими ризиками і 
належне корпоративне управління в банках – дві 
сторони однієї медалі.

Тісний взаємозв’язок цих сторін проявляється 
і у впливі якості корпоративного управління в 
банку на оцінку ризику, що привласнюється банку 
потенційними інвесторами. З погляду останніх, 
неефективне корпоративне управління в банку 
означає посилення властивих йому ризиків 
(кредитного, операційного та репутації), і тому 
призводить до зниження вартості його цінних 
паперів. Адже при оцінці платоспроможності 
підприємства, що прагне отримати позику, 
необхідно враховувати не тільки фінансові 
показники претендента, але й рівень його 
корпоративного управління. Якщо ж банк не 
в змозі забезпечити дотримання належних 
принципів в рамках своєї організації, він не зможе 
правильно визначити і вірогідність того, що 
через порушення цих принципів позичальником 
виданий йому кредит виявиться недіючим 
[7, 8]. Отже, кредитний ризик збільшується. 
Зростання операційного ризику в банку із 
слабким корпоративним управлінням пов’язане з 
відсутністю або незадовільним функціонуванням 
системи внутрішнього контролю, комітету ради 
директорів з аудиту, служби внутрішнього аудиту. 
Крім того, репутація фінансової установи сильно 
залежить від репутації тих осіб, які користуються 
його послугами. Щоб не мати справи з компаніями, 
що мають скандальну репутацію, банк повинен 
приділяти значну увагу стану корпоративного 
управління у своїх контрагентів. Звичайно, не 
можна чекати подібного відношення від банку, 
який не вважає необхідним покращувати власну 
систему корпоративного управління, тому інвестор 
підвищує оцінку ризику репутації.

Висновки. Отже, вітчизняним банкам, які 
прагнуть зміцнити свою конкурентоспроможність 
поряд із західними фінансово-кредитними 
установами, необхідно з одного – підвищити рівень 
свого корпоративного управління, і, з іншого 
боку, налагодити відбір надійних контрагентів, 
практика корпоративного управління яких здатна 
забезпечити ефективне використання кредитів 
і коштів від емісії цінних паперів. Одночасно 
підприємства реального сектора економіки, 
які вважають поліпшення корпоративного 
управління серйозним чинником підвищення 
своєї капіталізації, чекають від своїх фінансових 
партнерів настільки ж серйозного ставлення до 
цього важливого питання.
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Постановка проблеми. Згідно з даними 
компанії КіПіЕмДжі (KPMG) в 2011 році 
налічувалося близько 2 млрд користувачів 
Інтернет і більше 5 млрд мобільних підключень 
по всьому світу. Щодня, відсилаються близько 294 
млрд електронних листів і 5 млрд електронних 
повідомлень [1].

За даними Дата Інсайт (Data Insight) [2], 
популярність електронних грошей в Інтернеті 
вже вище банківських карт. Якщо виникає 
необхідність здійснити платіж он-лайн, 30% 
респондентів вибирають платежі з електронних 
гаманців, 26% розплачуються кредитними 
картами, і лише 9% здійснюють платежі через 
Інтернет-банкінг. При цьому 8% людей активно 
використовують в Інтернеті і банківську карту, і 
електронний гаманець.

При цьому, за даними компанії Norton у 2011 
році 431 млн осіб по всьому світу стали жертвами 
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кібер-злочинності, а загальна сума втрат у 
результаті склала близько 114 млрд дол США 
(Близько 0,14% від світового ВВП; близько 35% від 
ВВП України, або 144,3% від ВВП Сербії).

Усвідомлення феномену електронних грошей 
в Європі на офіційному рівні відбулося в 1994 
році. Після аналізу нових технологічних схем, а 
саме наперед оплачених карток багатоцільового 
використання, центральні банки Європейського 
Союзу дійшли до фундаментального висновку: 
у разі поширення подібних продуктів, з боку 
центральних банків є необхідним постійний 
моніторинг відповідних систем, обмін 
інформацією та ухвалення політичних рішень з 
метою збереження цілісності платіжної системи.

Хоча єдиного підходу до визначення 
поняття «електронні гроші» насьогодні не існує, 
проте найчастіше можна натрапити на таке 
тлумачення: електронні гроші – одиниці вартості, 
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які зберігаються на електронному пристрої, 
приймаються як засіб платежу іншими, ніж 
емітент, особами і є грошовим зобов’язанням 
емітента.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками все більшого поширення 
набуває практика здійснення розрахунків 
з використанням електронних грошей. 
Сьогодні можна продавати та купувати товари, 
переказувати кошти за допомогою таких систем 
як WebMoney, «Яндекс. Деньги», RBK Money, 
E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, 
ePassporte, Moneybookers тощо. Ця проблема мала 
відображення у роботах таких вітчизняних та 
зарубіжних науковців – Коваленко В. В., Дмитрова 
С. О., Бережного О. М., Ляміна Л. В., Кошовець 
О. Б., Ганічева Н. А. З одного боку, розвиток 
ринку електронних грошей є логічним наслідком 
еволюції інформаційних технологій. З іншого – 
їх широке застосування приховує значний ризик 
їх використання для проведення нелегальних 
фінансових операцій, ухилення від оподаткування 
та фінансового моніторингу.

Мета статті – окреслити шляхи розширення 
використання електронних грошей як одного з 
важелів у боротьбі в сфері відмивання коштів, 
отриманих злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Групою з розробки фінансових 
заходів з відмиванням коштів (ФАТФ) було 
виявлено три основні типології, пов’язаних з 
незаконним використанням нових способів 
платежів для цілей відмивання грошей та 
фінансування тероризму [3]:

1) Вкладення грошей третіми особами 
(включаючи фіктивних та підставних осіб);

2) Використання безособового характеру 

рахунків для використання нових способів 
платежів;

3) Провайдери послуг нових способів 
платежів або їхні співробітники, які є 
співучасниками злочинних схем.

У процесі легалізації коштів, отриманих 
злочинним шляхом, електронним грошам 
властива дихотомія, адже вони одночасно можуть 
бути як:

−	 інструмент генерації нелегальних 
грошових потоків (об’єкт предикатного злочину);

−	 інструмент трансформації нелегального 
капіталу в законну форму (інструмент злочину – 
процесу легалізації).

Таким чином, питання способів введення 
і виведення цих коштів в/із системи є вкрай 
важливим (див. табл. 1).

Крім способів введення/виведення електронні 
гроші мають низку й інших властивостей, які 
роблять їх вразливими для відмивання коштів, 
отриманих злочинним шляхом, та фінансування 
тероризму, зокрема:

−	 анонімність клієнтів;
−	 деперсоніфікованість електронних грошей;
−	 можливість здійснення транскордонних 

переказів;
−	 висока швидкість платежів та їх низька 

вартість;
−	 відсутність єдиних міжнародних стандар-

тів і неврегульованість питань націо-нального 
законодавства тощо.

При цьому основні можливості легалізації 
коштів, отриманих злочинним шляхом за 
допомогою електронних грошей полягають у:

−	 швидкому, дешевому проведенні 
трансакції і легкості обходу обмежень, зокрема за 
сумами платежів;

−	 організації та проведення нелегальної 

Таблиця 1
Способи введення/виведення електронних грошей

Персоніфіковані способи

Можливість того, що про 
фінансову операцію у разі 
виникнення підозр буде 

повідомлено ПФР1

Деперсоніфіковані способи

Можливість того, 
що про фінансову 

операцію у разі 
виникнення підозр буде 

повідомлено ПФР
Банківською картою + Через термінали з внесення 

готівки
-

Банківським / поштовим 
переказом

+ За допомогою передплаченої 
карти

-

За готівку через банківське 
відділення

+ / – 2 За допомогою спеціального 
обмінного пункту

-

За допомогою Інтернет-
банкінгу

+ За допомогою інших 
електронних грошей

-



БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

23FINANCIAL SPACE     № 2 (6) 2012

діяльності в/за допомогою мережі Інтернет 
(шахрайство, хакерство, порноіндустрія, торгівля 
зброєю і наркотиками тощо), доходи від якої 
надходять за допомогою платежів в електронних 
грошах;

−	 ухиленні від сплати податків;
−	 приховуванні слідів трансакції (послі-

довного ряду трансакцій).;
−	 використанні третіх осіб;
−	 можливості деперсоніфікованого введення/

виведення готівки;

−	 «обхід» банківської системи, яку жорстко 
регулюють з питань легалізації коштів, отриманих 
злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

−	 неврегульованості законодавства;
−	 труднощах збору доказової бази;
−	 труднощах міжнародного співробітництва;
−	 легкості фізичного переміщення передпла-

чених карт (карт для поповнення рахунку тощо).
Дещо детальніше пропонуємо дослідити те, 

яким чином за допомогою електронних грошей 
можна не лише забезпечити анонімність певних 

Рис. 1. Придбання офшорної компанії з використанням банківського рахунку

Рис. 2. Придбання офшорної компанії з використанням електронних грошей
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дій, а й поглибити той рівень анонімності, що 
досягають зазвичай при проведенні операції, 
наприклад, з придбання офшорної компанії за 
допомогою традиційних засобів – банківського 
переказу (див. рис. 1 та 2).

Слід зважати, що готова офшорна 
компанія може виступати не тільки як суб’єкт 
господарювання, а й ставати засновником/
учасником інших компаній та установ, зокрема 
банків, що робить не можливим виявити реальних 
контролерів таких утворень. Навіть більше, в 
разі проведення розслідування буде вкрай важко 
довести приналежність певних коштів, або 
визначити причетність певних осіб до дій таких 
офшорних компаній.

Тим паче, варто відмітити те, що інкорпорацію 
офшорної компанії зазвичай здійснюють за 
індивідуальними замовленнями з урахуванням 
інвестиційних потреб клієнта.

Створення і реєстрацію офшорної компанії 
можуть проводити як самі засновники, так і місцеві 
та міжнародні юридичні фірми за довіреністю.

У першому випадку потрібна особиста 
участь всіх засновників-акціонерів у складанні, 
оформленні і представленні засновницьких 
і реєстраційних документів до місцевого 
реєстру компаній, наймі персоналу, оренді 
юридичної адреси, встановленні засобів зв’язку 
і виборі приміщення для проектованої компанії, 
встановленні необхідних контактів з місцевою 
адміністрацією тощо. Дуже рідко засновникам 
вдається з першої спроби зареєструвати свою 
компанію без юридичних неузгодженостей, 
повернення документів і втрати часу.

У другому випадку засновникам достатньо 
після внесення певного авансу юридичній фірмі 
повідомити необхідний мінімум інформації 
про себе і компанію, яку створюють, і чекати 
реєстраційного свідоцтва. Більшість інвесторів 
вважають за краще користуватися послугами 
юридичних фірм, оскільки в такому випадку 
створення і реєстрація обходиться без ускладнень, 
і не вимагає особистого виїзду засновників в 
країну реєстрації компанії.

Практично в усіх офшорних центрах 
розроблено типову документацію, зокрема й 
стандартні засновницький договір, статут та 
інші засновницькі документи і форми, а якщо час 
дозволяє, то засновникам достатньо замовити 
юридичній фірмі офшорну компанію, яку, залежно 
від офшорної юрисдикції, буде створено протягом 
декількох днів або тижнів. Замовлену компанію 
створять і в тому випадку, якщо у засновників є 
особливі нестандартні побажання щодо її назви, 
засновницького договору, статуту, при цьому 

врахування таких побажань вимагає додаткових 
узгоджень, експертиз і витрат. У цьому випадку 
ймовірні випадки повернення реєстраційних 
документів для уточнення, переоформлення і 
обґрунтовування, оскільки особливі побажання 
можуть і не співпадати з нормами місцевого 
офшорного режиму.

У динамічному офшорному бізнесі час цінують 
дуже високо, і в певних випадках має попит 
у підприємців експрес-реєстрація офшорної 
компанії. Більшість місцевих і міжнародних 
юридичних фірм можуть задовольнити цей 
особливий попит, пропонуючи клієнтам компанії, 
які були створені заздалегідь, з блискавичною 
перереєстрацією їх на нового власника протягом 
одного дня і навіть однієї години.

Можливість експрес-реєстрації забезпечується 
наявністю типових засновницьких і реєстраційних 
документів і форм, чітким режимом реєстрації, 
готовністю юридичних контор заради зручності 
клієнтів йти на додаткові трудові і фінансові 
витрати і завдяки співпраці місцевої адміністрації 
з юридичними фірмами. Якщо місцевий 
реєстратор компаній не наполягає на подальшій 
перевірці ділової репутації засновників, то 
юридичні фірми можуть заздалегідь заснувати 
і зареєструвати необхідну кількість офшорних 
компаній на ім’я своїх службовців з перспективою 
їх надшвидкісного продажу майбутнім клієнтам. 
У цьому випадку службовці юридичних фірм 
виступають в ролі засновників, директорів 
і секретарів готових компаній, реєстраційні 
документи яких в очікуванні покупця поступають 
на полицю (звідси і назва «компанія на полиці»).

Після отримання заявки і передоплати від 
клієнта юридична фірма оформлює купівлю-
продаж готової компанії спеціальним актом про 
перехід її акцій у власність клієнта і протоколом 
зборів акціонерів про відставку акціонерів і 
директорів першого складу, і вступ в права нових 
акціонерів та директорів готової компанії. Після 
відповідного повідомлення реєстратора компаній 
продаж готової компанії новому власнику стає 
фактом, що відбувся.

Реєструючи готові компанії заздалегідь, 
до їх продажу майбутнім клієнтам, юридичні 
фірми кредитують клієнтів по заснуванню і 
реєстрації цих компаній і на період до їх реалізації 
«заморожують» свої кошти. Якщо готові компанії 
не продано до настання термінів сплати річного 
збору (а це максимум 1 рік), то в цьому випадку 
юридичні фірми повинні самі сплатити цей збір 
за «компанії на полиці», що знаходяться в їх 
власності. Нарешті, юридичні компанії несуть 
певну моральну відповідальність за можливі 
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непристойні вчинки зареєстрованих ними, а потім 
проданих новим власникам, готових компаній 
перед місцевою адміністрацією.

Для компенсації вищезазначених витрат 
юридичних фірм готові компанії продають за 
цінами вище, ніж ціни компаній на 15–20  %, які 
створюють на замовлення, а клієнти вважають 
цю ціну резонною і обґрунтованою – за економію 
часу, надійність, наочність і якісне оформлення 
засновницьких і реєстраційних документів 
готових компаній.

Готові компанії – це переважно нові компанії, 
що ще не почали проводити комерційні операції 
і тому що не накопичили ніяких зобов’язань 
перед третіми особами. Вони в буквальному 
розумінні законсервовані «на полиці», а точніше, в 
сейфах юридичних фірм в очікуванні своїх нових 
господарів. Проте в розпорядження юридичних 
контор деколи повертають раніше продані готові 
компанії, від яких їх нові власники з тих або 
інших причин відмовилися. Такі вже «вживані» 
готові компанії можуть мати найнесподіваніші, 
зокрема й боргові зобов’язання, які можуть 
бути пред’явлені до виконання новим власникам 
компаній.

Однією з переваг готових компаній, яку 
засновники схильні враховувати, є та обставина, 
що попередня реєстрація на ім’я місцевих 
юридичних фірм, по суті, позбавляє засновників 
обов’язкової перевірки їх ділової репутації з 
боку місцевої адміністрації офшорних центрів, а 
юридичні фірми таку перевірку своєї клієнтури 
зазвичай не здійснюють.

Таким чином, забезпечення анонімності при 
проведенні фінансових операцій за допомогою 
електронних грошей може спровокувати значні 
ризики щодо відмивання коштів, отриманих 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму. 
Підтвердженням цієї тези також є історія 
діяльності відомої системи І-голд (e-gold).

Платіжна система e-gold розпочала свою 
роботу в 1996 р. Компанію було зареєстровано в 
офшорній зоні – на Бермудах, але всі трансакції 
проводилися в Мельбурні, Австралія. З початку 
роботи системи e-gold її оборот склав більше 90 
млн транзакцій. Фізичний обсяг перекладеного 
допомогою системи золотого еквівалента 
перевищив 2,2 тони. Платіжна система e-gold 
мала більше 5 млн користувацьких акаунтів з 165 
держав світу. Щоденний оборот в системі доходив 
до 5 млн дол США.

При цьому:
−	 існувала можливість відкриття рахунку та 

проведення транзакції без перевірки інформації 
про користувачів;

−	 персонал не мав можливості контролювати 
сотні тисяч акаунтів користувачів;

−	 можливе просте переміщення 
грошей між рахунками e-gold 
угоду користувача e-gold явно не забороняло за-
стосування системи в злочинних цілях і тощо.

Тому, систему e-gold активно застосовували 
у злочинній діяльності, зокрема для бізнесу, що 
експлуатує дітей, бізнесу, пов'язаного з фінансовими 
пірамідами, шахрайством з кредитними картами і 
розкраданням персональних даних.

Платіжна система е-gold привернула до себе 
увагу контролюючих органів ще в 2004 р. А в кінці 
липня 2008 р., під тиском влади США, система 
e-gold, фактично, перестала функціонувати як 
платіжний інструмент.

Реєстрацію нових клієнтських акаунтів 
призупинено на невизначений час, обмін e-gold на 
інші електронні валюти заборонено.

Порівняльний аналіз 65 рахунків з найбільшими 
оборотами в системі станом на січень 2008 року 
виявив, що більше 70% з них використовувалися 
для ведення кримінального бізнесу.

При цьому, керівництво та засновників 
компанії покарано. Нині сайт e-gold зберігає свою 
працездатність, хоча реєстрацію нових акаунтів 
тимчасово було припинено на невизначений 
термін, а доступ до раніше відкритих акаунтів 
проводиться після введення персонального 
ідентифікатора платника податків (Tax ID).

Кожен користувач платіжної системи е-gold 
тепер повинен представити системі документ, 
що підтверджує його особу (обов'язково з 
фотографією) та адресу проживання (наприклад, 
квитанції оплати комунальних послуг). Також 
фахівці e-gold зробили географічний аналіз 
кримінальної активності користувачів, в 
результаті чого було вирішено тимчасово 
обмежити такий «географічний» ризик. Для цього 
обрали такий шлях: ввели обмеження на розмір 
грошових операцій, які відрізняються для жителів 
різних країн. Всього встановлено 4 категорії країн. 
Для мешканців держав вищої категорії, таких як 
США, Франція, Німеччина тощо (всього в цьому 
списку 30 країн), дозволено проводити вхідні 
та вихідні операції в розмірі 3000 дол США на 
місяць. Для основної маси інших держав ця сума 
становить 1000 дол США. Для користувачів з 
країн третьої категорії обидва ліміти становлять 
0 дол США, що фактично означає неможливість 
використання свого рахунку в системі е-gold. І з 
громадянами Північної Кореї, Куби та Ірану е-gold 
працювати поки не збирається взагалі [5].

Як відомо, фінансування тероризму суттєво 
відрізняється від процесів відмивання коштів, 
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отриманих злочинним шляхом, оскільки джерела 
коштів можуть мати як нелегальне, так і цілком 
законне походження, а обсяги фінансування 
тероризму зазвичай є незначними (декілька тисяч 
доларів).

Саме тому, слід поглянути на електронні 
гроші крізь призму ризику їх використання для 
фінансування тероризму. Як засвідчує практика 
таким ризиком не слід нехтувати.

22 липня 2011 жертвами подвійного теракту 
в Норвегії стали 77 осіб. Мати підозрюваного 
у скоєнні цього теракту, Андерса Брейвіка, 
зізналася на допиті в тому, що допомогла синові 
легалізувати близько 400 000 норвезьких крон. 
Поліція встановила, що в 2003 і 2006 роках на 
рахунках Брейвіка за кордоном перебувало 
близько 3,6 мільйонів крон. У той час він займався 
продажем підроблених атестатів через Інтернет. 
Покупці фальшивих атестатів оплачували 
документи через PayPal, е-gold або переводили 
кошти на банківський рахунок Брейвіка в Латвії. 
Потім Брейвік знімав готівку в банкоматах м. Осло 
за допомогою іноземних кредитних карток [2].

Висновки. Таким чином, з огляду на постійне 

розширення використання електронних грошей 
насьогодні стоїть низка завдань у сфері боротьби 
з відмиванням коштів, отриманих злочинним 
шляхом, або фінансуванням тероризму:

1. Визначення співвідношення вартості 
впровадження/посилення заходів запобігання та 
протидії легалізації коштів, отриманих злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму та обсягів 
ринку, рентабельності проектів, пов’язаних з 
електронними грошима.

2. Необхідність розширення переліку 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу 
(наприклад, включення мобільних операторів, 
агентів з обміну електронних грошей).

3. Проведення перевірки клієнтів і 
можливостей застосування спрощеної методики 
залежно від суми платежу електронними грошима.

4. Визначення основних інструментів та 
необхідних масштабів застосування ризик-
орієнтованого підходу щодо операцій з 
електронними грошима.

5. Створення адекватної нормативної 
та методологічної бази щодо операцій з 
електронними грошима.
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, 
що перша документальна згадка про амортизацію 
основних засобів (ОЗ) датована ще 1588 роком 
[1], трактування суті цього поняття і насьогодні 
є не однозначним. У низці джерел [2, с. 61; 3, 
с. 52; 4, с. 135; 5, с. 56; 6] I група визначень під 
амортизацією розуміють процес поступового 
зниження цінності майна, хоча самі визначення 
суті цього процесу доволі суттєво відрізняються. 
Так, якщо «Економічний словник Макгроу-Хілл» 
амортизацію визначає просто як «скорочення 
вартості основного капіталу» [2, с. 61], в [3, с. 52] її 
трактують як «процес поступової втрати вартості 
ОЗ, які вживаються упродовж певного періоду», 
то в [4, с. 135; 5, с. 56] цей термін характеризують 
як «втрату вартості основних фондів у результаті 
фізичного та морального зношування», а в [6], як 
«поступове зниження цінності майна у результаті 
його зношування».

Повертаючись до питання неоднозначності 
щодо трактування суті амортизації, зауважимо, 
що є низка джерел (зарахуємо їх до другої 
групи трактувань амортизації), де амортизацію 
розуміють як поступове зношування основних 
фондів і перенесення їхньої вартості на продукцію, 
яку з допомогою цих фондів виробляють [7; 8, 
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с. 44]. Аналіз цього підходу дозволяє вказати на 
його відмінність порівняно з попереднім: вона 
полягає у тому, що амортизація у другому випадку 
трактують ширше, оскільки окрім поступового 
зношування майна (чим фактично вичерпується 
перша група визначень) зараховують до неї 
і перенесення вартості основних фондів на 
вироблювану з їх допомогою продукцію.

Одночасно є і група визначень, де амортизацію 
трактують лише як процес поступового 
перенесення вартості засобів праці (за мірою їх 
зношування) на вироблену з їх участю продукцію 
[9, с. 100; 10, с. 38; 11, с. 40; 12, с. 16; 13, с. 260; 
14, с. 64; 15, с. 9]. Очевидно, що такий підхід 
кардинально відрізняється від першого, де під 
амортизацією розуміють зниження цінності 
майна, і частково співпадає з другим підходом, 
згідно з яким амортизація – це одночасно і 
зниження цінності майна, і перенесення його 
вартості на вироблювану продукцію. Однак і у 
межах цієї, третьої, групи визначень між ними є 
певні відмінності. Так, якщо в [9, с. 100; 10, с. 38; 
11, с. 40; 12, с. 16; 15, с. 9] не вказано, наслідком 
якого виду зношування є амортизація, а [14, с. 64] 
її пов`язують як із фізичним, так і з моральним 
зношуванням, то процес перенесення вартості 
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основних фондів на готовий продукт вважають 
наслідком лише фізичного зношування [13, с. 260]. 
Ця відмінність, до речі, є досить характерною, а 
не випадковою, як воно може здатися на перший 
погляд.

Охарактеризовано групи підходів до 
трактування амортизації, і незважаючи на суттєві 
відмінності між ними, її все ж пов’язують з 
процесом зношування наявних основних фондів. 
Водночас, в економічній теорії існує напрямок, 
згідно з яким амортизація – це не частина вартості 
нині діючих виробничих фондів, а – витрати, 
необхідні для компенсації зношених засобів праці, 
тобто капітальні вкладення у нові основні фонди 
[16, с. 98; 17, с. 28; 18, с. 15; 19, с. 72].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми амортизаційної політики основних 
засобів відображені у наукових роботах 
вітчизняних вчених-економістів Андрійчука В., 
Болховіної О., Гузенко Є., Кірейцева Г., Огійчука 
М., Саблука П., Орлова П. та інших. Вагомий 
внесок до тенденції відтворювальних процесів та 
їх удосконалення як у цілому, так і за окремими 
його елементами розглядались у публікаціях 
вчених Ланге О., Стоун Р., Грєбєннікова П. І., 
Богачьов В. Н., Кваша Я. Б. та ін.

Мета статті – дослідження необхідності 
широкого використання методів та підходів до 
нарахування амортизації основних засобів у 
практичній діяльності підприємств як джерела 
їхніх внутрішніх резервів.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Першим етапом класифікації є 
поділ груп підходів на ті, за якими амортизація 
стосується наявних ОЗ, і ті, за якими амортизація 
стосується новостворюваних ОЗ. На наступному 
етапі класифікації подальше розмежування у 
межах першої групи підходів можна виконати 
шляхом додаткового поділу їх на ті, де амортизацію 
розуміють  як процедуру списання вартості ОЗ, 
та ті, де трактування амортизації однозначно 
пов’язане із зношуванням майна.

Аналіз підходів до трактування поняття 
амортизації розпочнемо з тих, які подають це з 
погляду зношування та знецінення майна.

Підхід 1, трактуючи амортизацію як процес 
поступового зниження цінності майна, фактично 
зводить її до знецінення об’єкта ОЗ. Тому 
підхід 1 повністю не можна вважати таким, що 
характеризує поняття амортизації.

Підхід 2, трактуючи амортизацію як поступове 
зношування ОЗ і перенесення їхньої вартості 
на продукцію, що виробляється з їх допомогою, 
вводить у визначення амортизації зайвий елемент, 
тобто, амортизацію можна уявити як перенесення 
вартості ОЗ на вироблену з їх допомогою 
продукцію, але аж ніяк як зношування, яке є 
причиною амортизації.

Істинне знецінення об’єкта ОЗ за певний 

період рівне різниці його економічної оцінки на 
початок і кінець цього періоду. Якщо мова йде про 
річний період, то відповідне знецінення за цей час 
описують формулою [20]:

Зр = Цпр – Цкр ,        (1)
де Зр – знецінення об’єкта ОЗ протягом року;
Цпр, Цкр – економічна оцінка об’єкта ОЗ 

відповідно на початок і кінець року.
У свою чергу, економічна оцінка об’єкта ОЗ на 

певний момент часу (Цо) рівна сумі дисконтованих 
майбутніх прибутків, пов’язаних із використанням 
цього об’єкта, тобто:

Цо =          (Пt / (1 + Е)t) =         ((Дt – Вt) / (1 + Е)t), 

      (2)
де Пt, Дt, Вt – відповідно прибуток, доход і 

витрати на об’єкт ОЗ, що виникатимуть у рік t 
його експлуатації;

Т  – термін функціонування об’єкта ОЗ, рік;
t – момент часу (рік) від моменту (року) 

економічної оцінки об’єкта ОЗ;
Е  – дисконтна ставка.
Підхід 3, згідно з яким амортизація – процес 

поступового перенесення вартості засобів праці 
на вироблену з їх допомогою продукцію, логічно 
не суперечливий, хоча його розгалуження, що 
пов’язують амортизацію або лише з фізичним 
зношуванням, або і з фізичним, і з моральним 
зношуванням одночасно, потребують більш 
детального розгляду і відповідних коментарів. 
Теоретично, знецінення об’єкта ОЗ може 
відбуватися як внаслідок або лише фізичного або 
лише морального зношування. Однак, практично 
в усіх випадках, знецінення є наслідком спільного 
(одночасного) впливу фізичного та морального 
зношування. Тому пов’язування амортизації лише 
з фізичним зношуванням означає невиправдане 
ігнорування знецінення, зумовленого моральним 
зношуванням. Для будь-якого потенційного чи 
реального власника ОЗ за великим рахунком 
важливий сам факт їх знецінення, а не його 
причини – фізичне чи моральне зношування. 
Тим паче, що навряд чи можливо у загальному 
знеціненні об’єкта ОЗ достовірно визначити 
частку, зумовлену окремо фізичним, а окремо – 
моральним зношуванням. Таким чином, у підході 
3 коректним можна вважати його відгалуження, 
яке трактує амортизацію як процес поступового 
перенесення вартості засобів праці (за мірою 
їх фізичного та морального зношування) на 
вироблену з їх допомогою продукцію [21].

Це ж стосується й підходу 4, де логічним 
і коректним буде відгалуження, згідно якого 
амортизація – процес поступового перенесення 
вартості засобів праці (за мірою їх фізичного 
та морального зношування) на вироблювану 
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з їх допомогою продукцію і використання цієї 
вартості для наступного їх відтворення.

Не бракує логічності та коректності й підходу 5, 
який трактує амортизацію як процес поступового 
перенесення вартості засобів праці (за мірою 
їх фізичного та морального зношування) на 
вироблювану з їх допомогою продукцію з метою 
відшкодування витрат на їх придбання. Єдине 
зауваження до нього стосується відсутності 
пов’язування необхідності процесу перенесення 
вартості засобів праці з їх зношуванням та 
знеціненням, що зумовлює потребу певної 
корекції трактування амортизації у межах підходу 
5 [22].

У підході 6, подібно як це зазначалося 
для підходу 2, у визначення амортизації, яку 
трактують як процес поступового зношування 
основних фондів та перенесення їх вартості за 
мірою зношування на собівартість вироблюваної 
продукції з метою наступної компенсації їх 
зношування, вводять зайвий елемент, яким є 
зношування об’єкта основних фондів.

Подібне можна зазначити й щодо підходу 7, 
згідно якого амортизація є процесом поступового 
знецінення активу, перенесення його вартості 
на собівартість продукції, що виробляють, та 
використання цієї вартості для наступного 
відтворення. У цьому визначенні є зайвий елемент: 
знецінення активу.

Таким чином, підсумовуючи аналіз підходів до 
трактування амортизації з погляду зношування та 
знецінення ОЗ, відмітимо, що:

− підхід 1, який ототожнює амортизацію та 
знецінення, є повністю помилковий, що робить 
недоцільним його подальший аналіз;

− підхід 2, втрачаючи зайвий елемент 
(«поступове зношування основних фондів»), 
перестає бути оригінальним, зливаючись із 
підходом 3;

− з підходу 3 для подальшого аналізу слід 
залишити лише його коректне відгалуження, 
згідно якого амортизацію трактують процесом 
перенесення вартості засобів праці (за мірою 
їх фізичного та морального зношування) на 
вироблену з їх допомогою продукцію;

− з підходу 4 для подальшого аналізу, 
аналогічно, слід залишити лише його коректне 
відгалуження за яким амортизація – процес 
перенесення вартості засобів праці (за мірою 
їх фізичного та морального зношування) на 
вироблювану з їх допомогою продукцію і 
використання цієї вартості для наступного їх 
відтворення;

− підхід 5, трактуючи амортизацію як 
процес перенесення вартості засобів праці на 
вироблювану з їх допомогою продукцію з метою 
відшкодування витрат на їх придбання, стане 
повністю коректним після його доповнення, що 
цей процес перенесення відбувається за мірою 

фізичного та морального зношування засобів 
праці;

− підхід 6, втрачаючи, як і підхід 2, зайвий 
елемент («поступове зношування основних 
фондів»), стає ідентичним до підходу 4 (якщо 
«компенсацію» у підході 6 трактувати як 
відтворення засобів праці) або підходу 5 (якщо 
«компенсація» – відшкодування витрат на 
придбання засобів праці). Тому підхід 6 фактично 
втрачає оригінальність, зливаючись із підходом 
4 або 5 (залежно від «розшифрування» змісту 
«компенсації»);

− підхід 7, втрачаючи, як і підхід 2, зайвий 
елемент («поступове знецінення активу»), стає 
ідентичним до підходу 4 [23].

Критичний науковий аналіз і логічне 
«відфільтровування» та коригування підходів до 
трактування амортизації з погляду зношування та 
знецінення ОЗ дозволив виявити три внутрішньо 
несуперечливі підходи, згідно яких амортизація:

1. процес поступового перенесення вартості 
засобів праці (за мірою їх фізичного та морального 
зношування) на вироблену з їх допомогою 
продукцію;

2. процес поступового перенесення вартості 
засобів праці (за мірою їх фізичного та морального 
зношування) на вироблену з їх допомогою 
продукцію й використання цієї вартості для 
наступного їх відтворення;

3. процес поступового перенесення вартості 
засобів праці (за мірою їх фізичного та морального 
зношування) на вироблену з їх допомогою 
продукцію з метою відшкодування витрат на їх 
придбання.

Очевидно, якщо у першому з цих підходів 
не зазначено мету «процесу поступового 
перенесення вартості», то у другому та третьому 
мету зазначають. У другому підході метою 
декларується відтворення ОЗ, а у третьому – 
відшкодування витрат на їх придбання.

Підходи 8, 9, 10, трактуючи амортизацію як 
капіталовкладення у просте відтворення об’єкта 
ОЗ (власне відповідного об’єкта, його потужності 
чи цінності) нібито не дуже відрізняється від 
підходу 4, який метою амортизації декларує 
відтворення. Однак, тут слід звернути увагу на 
ту обставину, що підходи 8, 9, 10 не пов’язують 
таке відтворення ні з поступовим зношуванням 
та знецінюванням об’єкта ОЗ, ні з поступовим 
«перенесенням» його вартості. Відповідно до 
цих підходів амортизація є одноразовим актом – 
наслідком вибуття з експлуатації (тобто повного 
зношування та знецінювання) об’єкта ОЗ.

Підхід 11, хоча й класифікують серед тих 
підходів, які трактують амортизацію з погляду 
капіталовкладень у нові ОЗ, не є коректним через 
те, що не всі інвестиції в економіці зумовлені 
зношуванням та знеціненням ОЗ. Виникнення 
нових і ріст інтенсивності існуючих потреб 
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зумовлюють необхідність капіталовкладень в ОЗ, 
що не призначені на відтворення (натуральне, за 
потужністю чи цінністю) вибулих з експлуатації.

Нам залишилося проаналізувати коректність 
підходів до трактування амортизації з погляду 
списання вартості ОЗ. Оскільки введений в 
експлуатацію (придбаний) об’єкт ОЗ зношується 
та знецінюється, то списання протягом 
певного часу згідно з вимогами оподаткування 
та бухгалтерського обліку його початкової 
балансової вартості слід визнати логічно 
коректною процедурою. Однак, оскільки вимоги 
оподаткування та бухгалтерського обліку до 
поступового списання початкової балансової 
вартості основних фондів можуть відрізнятися, то 
відповідні процедури слід досліджувати окремо. 
Тому серед підходів до трактування амортизації 
з погляду списання вартості ОЗ внутрішньо 
несуперечливими є підходи 12 і 13, які й варто 
залишити для подальшого аналізу. Підхід 14, 
який не передбачає можливої відмінності вимог 
оподаткування та бухгалтерського обліку до 
процедури поступового списання початкової 
балансової вартості основних фондів, із 
подальшого аналізу вилучаємо.

Таким чином, навіть після логічного 
«відфільтровування» залишилося вісім коректних 
трактувань (визначень) амортизації (три, які це 
роблять з погляду зношування та знецінювання 
ОЗ; три – з погляду капіталовкладень у нові ОЗ; два 
– із погляду списання вартості ОЗ). Досягнення 
толерантності між цими трактуваннями є 
можливим лише за умови, якщо їх визнати 
формами реакції на знецінення ОЗ. Це означає, 
що під амортизацією слід розуміти реакцію на 
знецінення ОЗ, яка може виражатися у формі:

1. Поступового перенесення вартості засобів 
праці на вироблену з їх допомогою продукцію;

2. Поступового перенесення вартості засобів 
праці на вироблену з їх допомогою продукцію 
і використання цієї вартості для наступного їх 
відтворення;

3. Поступового перенесення вартості засобів 
праці на вироблену з їх допомогою продукцію з 
метою відшкодування витрат на їх придбання;

4. Розподілу витрат на придбання ОЗ за 
роками терміну їх корисного використання;

5. Віднесення вартості ОЗ на зменшення 
прибутку, що оподатковується;

6. Капіталовкладень у відтворення власне 
об’єкта, який вибув з експлуатації;

7. Капіталовкладень у відтворення рівня 
потужності вибулого з експлуатації об’єкта;

8. Капіталовкладень у відтворення 
економічного потенціалу (цінності) об’єкта.

Форми реакції на знецінення ОЗ можуть 
перебувати одна стосовно іншої як у позиції 
антагонізму (коли одна виключає іншу), так і в 
позиції співіснування (коли одна не виключає 

іншу). У таблиці 1 наведено взаємне позиціювання 
різних форм реакції на знецінення ОЗ, де 
словом «так» позначено можливе співіснування 
відповідних форм реакції на знецінення ОЗ, а 
словом «ні» – їх антагонізм.

Пояснимо наведене в табл. 1 взаємне 
позиціювання. Почнемо з форми №1 реакції 
на знецінення ОЗ. Вона може співіснувати 
з кожною з решти форм (№ 2–8), оскільки 
поступове перенесення вартості засобів праці на 
вироблювану ними продукцію не виключає:

− використання «перенесеної вартості» для 
відтворення ОЗ чи відшкодування витрат на їх 
придбання;

− «бухгалтерського» та «податкового» 
списання вартості ОЗ;

− здійснення капіталовкладень у відтворенні 
об’єкта ОЗ (або його цінності чи потужності).

Форма №2 реакції на знецінення ОЗ, що 
передбачає використання «перенесеної вартості» 
для наступного їх відтворення, очевидно, є 
антагоністичною щодо форми №3, згідно якої 
метою «поступового перенесення вартості» 
ОЗ є відшкодування витрат на їх придбання. 
Зрозуміло, що одночасне відтворення об’єкта 
ОЗ та відшкодування витрат на його придбання 
є неможливим. Аналогічно, форма № 2 реакції 
на знецінення ОЗ є антагоністичною до форм 
№6, 7 та 8, оскільки відтворення об'єкта за 
допомогою «перенесеної вартості» знімає потребу 
у капіталовкладеннях для такого відтворення. 
Одночасно слід відмітити, що форма №2 може 
співіснувати з низкою інших форм реакції на 
знецінення ОЗ, а саме – № 1, 4 та 5.

Форма №3 реакції на знецінення ОЗ є 
антагоністичною лише щодо форми №2, тоді 
як з іншими формами вона може співіснувати, 
оскільки поступове перенесення вартості ОЗ 
на вироблювану з їх допомогою продукцію з 
метою відшкодування витрат на їх придбання не 
виключає:

− «бухгалтерського» та «податкового» 
списання вартості ОЗ;

− здійснення капіталовкладень у 
відтворення об’єкта ОЗ (або його цінності чи 
потужності);

− «просто» поступового перенесення 
вартості ОЗ на продукцію, що виробляється з їх 
допомогою.

Форма №4 та №5 реакції на знецінення ОЗ є 
співіснуючими як між собою, так і з усіма іншими 
формами реакції, оскільки ні «бухгалтерське», ні 
«податкове» списання вартості ОЗ не виключає:

– поступового «перенесення вартості» ОЗ на 
вироблювану з їх допомогою продукцію (просто, 
задля відшкодування понесених витрат чи 
відтворення об’єкта);

– здійснення капіталовкладень у відтворення 
об’єкта ОЗ (або його цінності чи потужності).
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Форми №№6, 7 та 8 є антагоністичними не лише 
до форми №2 (на що вказувалося й вище), але й між 
собою. Позиції взаємного антагонізму цих форм 
реакції на знецінення ОЗ зумовлюються тим, що 
одночасні капіталовкладення у відтворення власне 
об’єкта, його рівня потужності чи економічного 
потенціалу (цінності) здійснюватися не можуть. З 
цих трьох форм реакції на знецінення об’єкта ОЗ 
у кожному окремому випадку може реалізуватися 
якась одна:

− або капіталовкладень у відтворення 
власне об’єкта, який вибув з експлуатації;

− або капіталовкладень у відтворення рівня 
потужності вибулого з експлуатації об’єкта;

− або капіталовкладень у відтворення 
економічного потенціалу (цінності) об’єкта ОЗ.

Щодо інших форм реакції на знецінення 
ОЗ (№1–5) форми №№6, 7 та 8 займають 
позицію співіснування, оскільки здійснення 
капіталовкладень у відтворення об’єкта ОЗ (його 
цінності чи потужності) не виключає:

− ні поступового перенесення вартості ОЗ 
на вироблену з їх допомогою продукцію (простого 
чи з метою відшкодування витрат на придбання 
ОЗ);

− ні «бухгалтерського» та «податкового» 
списання вартості ОЗ.

Слід також відзначити, що на основі взаємного 
позиціювання можуть бути побудовані можливі 
«ланцюжки» неантагоністичних форм реакції 
на знецінення ОЗ, елементами яких були б не 
виключаючі одна одну форми. Враховуючи 
результати взаємного позиціювання, наведені в 
табл. 1, слід відмітити можливість існування таких 
базових «об’єднань» форм реакції на знецінення 
ОЗ: 1+2+4+5; 1+3+4+5+6; 1+3+4+5+7; 1+3+4+5+8.

Кожен із виділених чотирьох базових 
«ланцюжків» неантагоністичних форм реакції на 
знецінення ОЗ може мати низку модифікованих 
(скорочених) варіантів, які відрізнятимуться 
від базового складом елементів. Так, із першого 
базового «ланцюжка» можна легко отримати такі 
модифіковані варіанти: 1+2+4; 1+2+5; 1+4+5; 1+2; 
1+4; 1+5; 2+4+5; 2+4; 2+5; 4+5; 1; 2; 4; 5. Подібні 

модифікації можливі, очевидно, й щодо решти 
базових «ланцюжків».

Вибір тієї чи іншої форми реакції на знецінення 
ОЗ залежить як від того, хто є власником 
відповідних об’єктів, так і від особливостей 
державного регулювання амортизації (тобто, від 
амортизаційної політики держави) чи (що є тим 
самим) реакції держави на знецінення ОЗ.

Висновки. Підсумуємо результати дослідження:
1. Трактування суті поняття «амортизація» 

насьогодні є не однозначним, що виражається в 
існуванні 14 підходів щодо цього, які це подають 
із погляду зношування та знецінення основних 
засобів (ОЗ), капіталовкладень у нові ОЗ та 
списання вартості ОЗ;

2. Ланцюжок подій, які зумовлюють вини-
кнення поняття амортизації, включає три події: 
уведення в експлуатацію (придбання) об’єкта 
ОЗ, зношуванням цього об’єкта, його знецінення. 
І, власне, після цієї, третьої, події, фактично як 
реакція на неї, й виникає поняття амортизації;

3. Під амортизацією слід розуміти реакцію на 
знецінення ОЗ, яка може виражатися у формі: 
поступового перенесення вартості засобів праці на 
вироблену з їх допомогою продукцію; поступового 
перенесення вартості засобів праці на вироблену 
з їх допомогою продукцію і використання 
цієї вартості для наступного їх відтворення; 
поступового перенесення вартості засобів праці 
на вироблену з їх допомогою продукцію з метою 
відшкодування витрат на їх придбання; розподілу 
витрат на придбання ОЗ за роками терміну їх 
корисного використання; віднесення вартості 
ОЗ на зменшення прибутку, що оподатковується; 
капіталовкладень у відтворення власне об’єкта, 
який вибув з експлуатації; капіталовкладень 
у відтворення рівня потужності вибулого 
з експлуатації об’єкта; капіталовкладень у 
відтворення економічного потенціалу (цінності) 
об’єкта;

4. Форми реакції на знецінення ОЗ можуть 
перебувати одна стосовно іншої як у позиції 
антагонізму (коли одна виключає іншу), так і в 
позиції співіснування (коли одна не виключає 

Таблиця 1
Взаємне позиціювання різних форм реакції на знецінення ОЗ

№форми 
реакції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - так так так так так так так
2 так - ні так так ні ні ні
3 так ні - так так так так так
4 так так так - так так так так
5 так так так так - так так так
6 так ні так так так - ні ні
7 так ні так так так ні - ні
8 так ні так так так ні ні -
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іншу). Вибір тієї чи тієї форми реакції на знецінення 
ОЗ залежить як від того, хто є власником 
відповідних об’єктів, так і від особливостей 
державного регулювання амортизації (тобто, від 
амортизаційної політики держави) чи (що є тим 

же) реакції держави на знецінення ОЗ.
Подальші дослідження у зазначеній тематиці 

можуть стосуватися питань державного 
регулювання амортизаційної політики 
підприємств.
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Анотація. У статті досліджено сутність 
та зміст соціально-економічного потенціалу 
регіону. Систематизовано існуючі підходи до 
визначення змісту даного поняття та виділено 
складові структури економічного потенціалу 
регіону. 

Summary. This paper investigates the nature 
and content of the social and economic potential 
of the region. Systematized existing approaches to 
determining the content of the concept and selected 
aspects of the structure of the economic potential of 
the region. 

Ключові слова: регіон, потенціал, соціально-економічний потенціал, соціально-економічний розвиток, модернізація. 
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Постановка проблеми. Структура 
виробництва в сучасних умовах характеризується 
зростаючою орієнтацією не на галузеву, а на 
регіональну систему господарювання. Одним 
з негативних наслідків трансформаційних 
процесів, які інтенсивно проходили в 1990-х 
роках, стало ослаблення галузевої спеціалізації 
регіонів. Змінилися їх позиції і роль в рамках 
єдиного народногосподарського комплексу 
країни, у формуванні регіональних господарських 
комплексів. Ці обставини посилюють необхідність 
регіональних досліджень і надають їм особливої 
актуальності в контексті питань здійснення 
комплексної модернізації соціально-економічних 
систем.

В останні роки збільшується самостійність 
регіонів, які несуть все більшу відповідальність 
за результати свого економічного розвитку. 
Соціально-економічний стан регіонів визначається 
як об’єктивними (макроекономічними умовами, 
місцем регіону в суспільному поділі праці, 
галузевою структурою, географічним положення, 
природними ресурсами), так і суб’єктивними 
факторами, і в першу чергу – методами 

регіонального управління. Період економічних 
реформ показав, що регіони, які застосовують 
прогресивні методи управління в своєму розвитку, 
у меншій мірі схильні до кризових тенденцій. У 
складних умовах виходу з кризи відносну перевагу 
мали, насамперед, ті регіони, які використовували 
адекватні методи та інструменти управління своїм 
розвитком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначенню ефективних механізмів розвитку та 
модернізації регіональної економіки присвячені 
наукові праці провідних вчених-сучасників: С. І. 
Бандура [1], 3. С. Варналія [2], Б. М. Данилишина 
[1, 3], О. М. Тищенка [4], А. А. Шамлуєва [5], Л. Г. 
Чернюк [6] та інших.

Метою статті є аналіз, узагальнення та 
вдосконалення теоретичних положень щодо 
сутності та змісту соціально-економічного 
потенціалу модернізації регіону. 

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Ринкові перетворення, що 
відбуваються в Україні, вимагають уважного 
підходу до постулатів і стереотипів, які мають 
місце в економічній теорії, переосмислення 
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дії законів суспільного відтворення, які 
відображають економічну та соціальну сутність 
зв’язків і взаємозалежностей між різними 
елементами суспільно-економічної системи. 
Без цього неможливо сформувати ефективну 
систему управління економікою, в тому числі і 
на регіональному рівні. Її доцільно вибудовувати, 
враховуючи все різноманіття специфічних умов і 
закономірностей розвитку регіонів.

Кожна територіальна система має свої особливі 
фактори соціально-економічного розвитку та 
можливості для ефективного використання 
ресурсів у рамках сформованої сукупності різних 
видів діяльності, що забезпечують загальні 
умови виробництва матеріальних благ на даній 
території і організацію процесу раціональної 
життєдіяльності людей.

Просторова система країни в цілому не може 
тривалий час ефективно і стійко прогресувати, 
спираючись на слабку «базу» регіонів. Необхідна 
опора на сильні регіони, повний облік 
територіальних чинників господарювання, який є 
надзвичайно важливим для сучасної України, що 
володіє значною  територією, для якої характерні 
певні регіональні відмінності. Вони проявляються 
в природно-кліматичних і національно-
історичних особливостях, в досягнутому рівні 
соціально-економічного розвитку, в профілях 
спеціалізації території і т. д. Створення ефективної 
територіально-господарської системи можливе 
на основі науково обґрунтованого врахування 
зазначених відмінностей, формування  
методичних основ територіального управління, 
проведення активної територіальної соціально-
економічної політики. Тому особливе значення 
має створення адміністративно-правової 
та соціально-економічної бази здійснення 
модернізації та динамічного розвитку територій.

В «Державній Стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2015 року», 
затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 липня 2006 року № 1001 зазначено, 
що «державна регіональна політика повинна бути 
спрямована на створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності регіонів як основи 
їх динамічного розвитку та усунення значних 
міжрегіональних диспропорцій» [7]. Досягнення 
цієї мети буде забезпечено в ході реалізації 
державної регіональної політики, спрямованої: на 
реалізацію потенціалу розвитку кожного регіону; 
подолання інфраструктурних та інституційних 
обмежень; створення рівних можливостей для 
громадян та сприяння розвитку людського 
потенціалу; реформування систем державного 
управління та місцевого самоврядування.

Напрямами регіональної політики виступають: 

стимулювання економічного розвитку шляхом 
створення нових центрів економічного зростання в 
регіонах на основі конкурентних переваг (особливі 
економічні зони, техніко-впроваджувальні зони, 
технопарки і т. д.); скорочення диференціації рівня 
та якості життя населення в регіонах за допомогою 
механізмів соціальної та бюджетної політики; 
координація інфраструктурних інвестицій 
держави та інвестиційних стратегій бізнесу в 
регіонах з урахуванням пріоритетів просторового 
розвитку та ресурсних обмежень, в тому числі 
демографічних.

Сьогодні регіони знаходяться в умовах 
зростаючої міжнародної та глобальної 
економічної конкуренції, що ставить нові 
вимоги до їх конкурентоспроможності. Одним 
з головних питань у сфері організації системи 
управління регіонами стає здатність ефективно 
розпоряджатися наявними ресурсами територій. 
Це слід враховувати, коли мова йде про 
необхідність комплексної соціально-економічної 
модернізації регіонів, побудови відповідної 
стратегії та планування заходів, спрямованих 
на її реалізацію. В зв’язку з цим можна говорити 
про доцільність виділення поняття «соціально-
економічний потенціал модернізації», в тому числі 
модернізації, що здійснюється на регіональному 
рівні.

Під потенціалом взагалі розуміються 
можливості, здібності, приховані, нереалізовані 
резерви досліджуваного об’єкта, які при зміні 
навколишніх умов можуть перейти з можливості 
в дійсність. Наявність потенціалу у будь-якого 
об’єкта обов’язково передбачає значну кількість 
варіантів його використання. Сам по собі потенціал 
без визначення мети його використання існувати 
не може, оскільки будь-який потенціал передбачає 
резерви та можливості для досягнення кінцевого 
результату [5]. Потенціал соціально-економічного 
розвитку регіону характеризує можливості його 
розвитку при використанні всього комплексу 
територіальних ресурсів, особливостей існуючої 
і перспективної структури його господарства, 
географічного положення в інтересах підвищення 
якості життя населення регіону.

Поняття «економічний потенціал» досить 
широко застосовується як у науковій літературі, так 
і в управлінській практиці. При цьому його зміст 
трактується по-різному, що може обумовлювати 
множинність оцінок потенціалу одних і тих 
же економічних систем. Під економічним чи 
соціально-економічним потенціалом (межі між 
цими поняттями розмиті) в економічній науці 
зазвичай розуміється сумарна характеристика 
ресурсних можливостей у тій чи іншій сфері 
господарювання.
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У радянській економічній науці поняття 
потенціалу стало широко використовуватися 
з кінця 1960-х – початку 1970-х рр. Введення 
поняття було обумовлено, з одного боку, 
усвідомленням вичерпання ресурсів для 
екстенсивного економічного зростання, з іншого 
– прагненням ввести в дію додаткові резерви 
і стимули, закладені в структурі системи або 
діяльності, але нереалізовані на практиці. 
Соціально-економічний потенціал розглядається 
як сукупність факторів, джерел, стимулів, 
форм зростання ефективності використання 
продуктивних сил. Тому реалізація соціально-
економічного потенціалу розглядається як 
додаткове джерело ресурсів.

До складу поняття «економічний потенціал» 
у радянській економічній літературі включалися 
фактори виробництва (природно-кліматичні 
ресурси, основні фонди, трудові ресурси) в їх 
кількісній та якісній оцінці. У радянській плановій 
системі завдання об’єднання цих факторів 
розглядалося переважно як організаційно-
технологічне. 

Проте вже в 1970-і рр. прийшло розуміння 
того, що самі по собі матеріальні блага, природні 
ресурси і робоча сила не можуть повною мірою 
характеризувати всю сукупність можливостей 
економічного розвитку. Стала усвідомлюватися 
необхідність більш системного підходу, що 
враховує ту обставину, що найважливішим 
чинником соціально-економічного розвитку, крім 
окремих ресурсів, є якість самої системи, що їх 
об’єднує.

У сучасній науковій літературі під 
економічним потенціалом регіону розуміють 
структуровану сукупність різних ресурсів, 
що становлять фундамент економіки регіону, 
які мають просторове розміщення і часовий 
характер, визначають стан і перспективи розвитку 
території. Сукупний економічний потенціал 
регіону формується з економічних потенціалів 
адміністративно-територіальних одиниць, що 
входять до складу даного регіону. При цьому 
передбачається прояв синергетичного ефекту 
«успішності» сполучення окремих господарюючих 
одиниць у єдиній системі [8, с. 44].

У словнику-довіднику «Регіональна 
економіка» автори О. Д. Богорад, О. М. Невелєв, 
В. М. Падалка, М. В. Підмогильний визначають 
економічний потенціал регіону, ототожнюючи 
його з соціально-економічним потенціалом, як 
спроможність галузей народного господарства 
регіону виробляти продукцію, здійснювати 
капітальне будівництво, перевезення вантажів, 
надавати послуги населенню [9, c. 72].

Інші автори під економічним потенціалом 

розуміють комплексну характеристику рівня 
економічної могутності нації, наявних ресурсів 
і можливостей забезпечувати розширене 
відтворення, суспільне споживання та соціально-
економічний прогрес суспільства [10].

Автори А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, А. І. Кубах, Е. 
В. Давискиба в монографії «Економічний потенціал 
регіону: аналіз, оцінка, діагностика» наводять 
досить докладний аналіз існуючих трактувань 
економічного потенціалу [4]. У цій роботі 
увага акцентується не просто на економічному 
потенціалі, а на його регіональному напрямку, 
тобто враховуються регіональні особливості 
суспільного розвитку. Відповідно пропонується 
таке визначення: економічний потенціал регіону 
– це сукупна здатність наявних у межах регіону 
економічних ресурсів з виробництва максимально 
можливого обсягу матеріальних благ і послуг, що 
відповідають потребам суспільства на даному 
етапі його розвитку.

Р. І. Шніпер використовує поняття соціально-
економічного потенціалу і визначає його як 
сукупність елементів національного багатства, 
задіяних в регіональному відтворювальному 
процесі, що забезпечують виконання державного 
замовлення з формування інтеграційних зв’язків, 
а також створюють умови для комплексного 
економічного і соціального розвитку регіональної 
системи. Він виділяє елементи, які забезпечують 
розширене регіональне відтворення, ефективне 
функціонування локальних відтворювальних 
циклів і вирішення соціальних проблем в регіоні 
[11].

В елементний склад економічного потенціалу 
включаються основні виробничі засоби, 
невиробничі та оборотні засоби, трудові ресурси, 
їх освітній і професійний рівень, природні 
ресурси, знання та інформація про продуктивні 
сили та виробничі відносини.

Згідно з точкою зору О. М. Тищенка, М. О. 
Кизима, А. І. Кубаха, Є. В. Давискиби [4] можна 
виділити чотири основні складові структури 
економічного потенціалу регіону – інвестиційна, 
інноваційна, природно-ресурсна, трудова (табл. 
1).

Система потенціалів соціально-економічного 
розвитку регіону, запропонована А. А. Шамлуєвим, 
представлена у вигляді трьох блоків [5].

У перший блок включаються базові ресурсні 
потенціали території, такі як:

- природно-ресурсний потенціал, що 
характеризує можливості розвитку регіону 
за рахунок раціонального використання його 
земельних, матеріально-сировинних, лісових, 
водних, рекреаційних та інших ресурсів 
(визначається кількістю і якістю запасів ресурсів, 
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умовами їх видобутку, транспортування тощо);
- економіко-географічний потенціал, що 

характеризує резерви розвитку регіону шляхом 
ефективного використання його транспортно-
географічного положення (визначається 
пропускною здатністю шляхів сполучення та 
ін.; близькістю до продовольчих, сировинних і 
ресурсних баз); кліматичних і ландшафтних умов 
(можливості відпочинку, організації санаторно-
курортного лікування, різних видів туризму); 
розміщення нового або розширення існуючого 

виробництва (визначається наявністю вільних 
площ, ступенем розвитку виробничої та соціальної 
інфраструктури, умовами екологічного характеру 
та ін.);

- демографічний потенціал, що характеризує 
можливості поліпшення якості населення регіону 
(визначається загальною чисельністю населення, 
його статевим та віковим складом, динамікою 
зростання (вибуття) населення, міграційними 
процесами та ін.).

Таблиця 1
Структура економічного потенціалу

Складові 
потенціалу Економічні ресурси

1 2

Природно-
ресурсний

Сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в народному 
господарстві з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу. До 
природних ресурсів відносяться всі види розвіданих і врахованих запасів 
мінеральних, земельних, лісових, водних, фауністичних і рекреаційних ресурсів, 
що можуть бути використані як природні продуктивні сили. Розвиток природно-
ресурсного потенціалу України, перспективи його використання мають виражені 
регіональні особливості [3].

Інвестиційний 

Охоплюють зроблені людиною засоби, призначені для виробництва товарів 
і послуг виробничого й невиробничого призначення. Частина економічних 
ресурсів у вигляді виробничих і невиробничих засобів регіону, запаси й ресурси 
предметів виробничого призначення (предмети праці) і предметів тривалого 
користування [12]

Трудовий 

Сукупна здатність економічно активного населення регіону забезпечити 
виробництво максимально можливого обсягу споживчих вартостей у 
конкретних соціально-економічних умовах, тобто носієм трудового потенціалу є 
економічно активне населення регіону з властивими йому кількісними і якісними 
характеристиками. Умовами, що забезпечують відтворення трудового потенціалу і 
його ефективне використання, є сукупність політичних, економічних, соціальних, 
природних і технологічних факторів [13], що є в конкретному регіоні.

Інноваційний

Якщо інноваційний потенціал у загальному вигляді визначити як потенціал 
знань у процесі реалізації науково-технічного потенціалу, тоді під інноваційним 
потенціалом розуміється сукупна здатність науково-технічних знань і 
практичного досвіду, якими володіє суспільство на даному етапі свого розвитку, у 
забезпеченні найбільш повного використання ресурсів економічного потенціалу 
[12]. Як основні ресурси виступають дані, інформація, знання. Науково-технічний 
потенціал визначається сукупністю матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
що направляються суспільством у сферу науково-технічного прогресу, а також 
ще нереалізованими результатами функціонування цього середовища, здатними 
забезпечити більше ефективне використання сукупної суспільної праці [14].
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Другий блок забезпечують потенціали 
соціально-економічного розвитку регіону. Він 
об’єднує локальні потенціали, які покликані 
сприяти реалізації базових ресурсних потенціалів. 
До їх складу входять:

- трудовий потенціал, що характеризує 
можливості розвитку регіону за рахунок 
підготовки та раціонального використання 
кадрів (визначається освітнім, кваліфікаційним, 
професійним складом кадрів, зайнятістю їх 
у розрізі галузей і сфер господарства, форм 
власності, спеціальностей і т. п.);

- матеріально-технічний потенціал, що 
характеризує можливості розвитку регіону 
на основі ефективного використання всіх 
структурних складових його виробничого 
комплексу (визначається структурою і обсягом 
виробництва, величиною та ефективністю 
використання виробничих фондів, станом 
розвитку інфраструктури та ін.);

- науково-інноваційний потенціал, 
що характеризує можливості регіону в 
сфері підвищення конкурентоспроможності 
продукції, робіт, послуг на основі раціонального 
використання досягнень науково-технічного 
прогресу (визначається величиною і якістю 
фундаментального і прикладного наукового 
доробку та ін.);

- соціально-інфраструктурний потенціал, 
що характеризує резерви регіону в сфері 
поліпшення медичного, побутового, культурного, 
транспортного та житлово-комунального 
обслуговування населення на основі розширення 
номенклатури та підвищення якості послуг, 
забезпечення їх доступності для населення;

- бюджетний потенціал, що характеризує 
можливості регіону в збільшенні доходної частини 
бюджету (визначається величиною місцевих 
податків відповідно до нормативів, встановлених 
законодавством, а також надходжень  від 
приватизації муніципального майна, від здачі 
його в оренду, від місцевих позик та лотерей, від 
зовнішньоекономічної діяльності, дивідендів від 
частки регіону в статутному капіталі підприємств 
і організацій, обсягами дотацій, субвенцій, 
трансфертних платежів та ін.);

- інвестиційний потенціал, що 
характеризує можливості регіону в залученні і 
використанні коштів вітчизняних і зарубіжних 
інвесторів, підприємців, населення для вирішення 
територіальних проблем; 

- експортно-імпортний потенціал, що 
характеризує можливості регіону у підвищенні 

ефективності його зовнішньоекономічної 
діяльності шляхом закріплення на вже освоєних 
ринкових нішах; використанні  відносної 
дешевизни основних ресурсів виробництва 
(робочої сили, виробничих фондів, технологічних 
знань, матеріальних ресурсів), яка виступає в 
якості ведучого мотиву залучення закордонних 
інвестицій; використанні унікальних високих 
технологій, наявних, зокрема, на підприємствах 
ВПК, і вирішенні на цій основі широкого спектра 
проблем територіального розвитку.

Третій блок – це блок потенціалів готовності 
регіону до соціально-економічних перетворень, 
який може включати, наприклад:

- потенціал соціально-психологічної 
готовності (населення, владних структур) до 
проведення на території регіону соціально-
економічних перетворень;

- потенціал нормативно-правової 
готовності, що характеризує ступінь повноти 
правової та нормативної бази, необхідної для 
здійснення тих чи інших перетворень в різних 
сферах життєдіяльності населення регіону;

- потенціал науково-методичної готовності, 
що характеризує ступінь розробки наукових і 
методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, 
інструкцій), необхідних для реалізації намічених 
соціально-економічних перетворень та ін.

Таким чином, поняття «соціально-економічний 
потенціал модернізації» включає в себе не тільки 
сукупність ресурсів, а й якісні характеристики 
самих регіональних систем. Ці характеристики 
дозволяють оцінити спрямованість існуючої 
системи виробничих відносин, пріоритетів 
розвитку, соціальної політики в регіонах на 
вирішення завдань модернізації. 

Висновки. Використання потенціалу завжди 
має цілеспрямований характер на досягнення 
певних цілей і завдань соціально-економічного 
розвитку територій. Визначальною особливістю 
модернізаційного потенціалу регіонів виступає 
пріоритетний характер не тільки досягнутого 
рівня найважливіших об’ємних параметрів, а й 
динаміки економічного і соціального розвитку 
відповідної території. Це принциповим чином  
відрізняє потенційну здатність того чи іншого 
регіону до модернізації від загального рівня їх 
економічного розвитку, що характеризується 
виключно статичними (рівневими) індикаторами, 
такими як, наприклад валовий регіональний 
продукт.
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Постановка проблемы. Роль региональных 
органов власти в росте занятости сельского 
населения достаточно велика. Сельское 
хозяйство было и остается основным источником 
дохода сельского населения. Наряду с этим 
региональные власти должны поддерживать 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Рациональная политика предусматривающая, 
создание благоприятного климата для инвестиций, 
способствует развитию села.

Формирование трудовых ресурсов напрямую 
связано с социально-экономическим положением 
села. Именно от этого зависит воспроизводство 
трудоспособного населения. В рамках 
исследования нами разработана и предлагается 
модель социально-экономического развития 
сельскохозяйственных территорий, содержание 
которой представлено на рисунке 1.

В рамках предлагаемой модели определены 
основные позиции развития социальной 
инфраструктуры сельской местности.

Предоставление комфортного жилья 
для молодых специалистов является одним 
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из важнейших способов привлечения 
квалифицированных работников в сельскую 
местность. Прежде всего, предоставление 
жилья должно осуществляться организациями, 
которые являются работодателями. Нами 
предлагается новый механизм финансирования 
приобретения жилья для молодых специалистов. 
По нашему мнению, 30% от стоимости жилого 
помещения должно финансироваться из средств 
федерального бюджета, 10% из регионального 
бюджета и 40% денежных средств предоставляется 
работнику организацией-работодателем в 
виде беспроцентного займа на десять лет, что 
определяется условиями заключаемого с ним 
контракта. Оставшиеся 20% стоимости жилья 
оплачивается работником за счет собственных 
средств. Предположим, средняя стоимость 
комфортного жилья составит один миллион 
рублей, тогда 300 тыс. руб составят средства 
федерального бюджета, 100 тыс. руб – средства 
регионального бюджета, а 400 тыс. руб, или 40% от 
стоимости жилой площади приходится на средства 
организации-работодателя. Таким образом, 
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ежемесячные выплаты по займу организации для 
молодых специалистов составят 3333 руб, при 
средней заработной плате в 2011 году в сельском 
хозяйстве 9768 руб, предлагаемый проект решения 
жилищной проблемы является обоснованным и 
реальным для реализации. Как способ быстрого 
строительства комфортабельного жилья, нами 
предлагается технология строительства «финских 
домов», которая позволяет возвести дом за 4–6 
месяцев, т.е. за короткий срок.

Важной проблемой является строительство 
индивидуального жилья в сельской местности. 
Зачастую, семья просто не в состояние построить 
жилье за счет собственных источников. В таком 
случае кредитным организациям, совместно с 
региональными органами власти рекомендуется 
предусмотреть ипотечное кредитование для 
сельского населения. Основополагающим 
фактором должен являться существенно 
сниженный процент по сравнению с аналоговой 
ипотекой. Региональные власти должны 
выступить гарантом, а в некоторых случаях 
поручителями для сельского населения. В 
рассматриваемой модели предлагается ввести 
понятие «Сельский материнский капитал», 
который должен предоставляться за первого 
ребенка. Он должен составлять не менее суммы 
предусмотренный федеральной программы. 
Дополнительным стимулом должна являться 
выплата такой же суммы, если в семье появляется 
второй ребенок в течение двух лет. Это будет 
способствовать демографическому росту и 
возможности получения финансовых средств для 
улучшения жилищных условий.

На фоне ухудшения жизни сельского 
населения, возрастает потребность в 
доступности медицинских услуг. Практика 
мобильных кабинетов уже существовала, однако 
недостаточное финансирование данного проекта 
ограничивает возможности его реализации 
районными больницами. На сегодняшний момент 
это является одним из выходов повышения 
доступности медицинских услуг для малых 
сельских населенных пунктов. Кроме того, 
необходимо строительство сельских поликлиник 
в новых образующихся, а точнее укрупняющихся 
сельских поселениях. Это позволить сохранить и 
укрепить здоровье сельского населения.

Развитие телекоммуникационных услуг 
является достаточно эффективным способом 
подачи информации. Следовательно, сельская 
местность должна быть обеспечена такими же 
условиями, как и город. В рамках предлагаемого 
проекта рассматривается вариант сотрудничества 
администрации Курской области с мобильными 
операторами для снижения или предоставление 
специальных тарифов для жителей сельской 
местности. Такое сотрудничество будет более 
эффективным, так как телефонные будки, 

размещенные в селах, не дают желаемого 
результата, а именно ими просто не пользуются.

Наряду с этим одним из вариантов 
предоставление интернет услуг, могут явиться 
мобильные операторы предоставляющие 
высокоскоростной 3G-интернет. Таким 
образом, компании занимающиеся развитием 
мобильной связи и предоставлением интернет 
услуг на территории определенного сельского 
муниципального образования должны иметь 
льготную систему налогообложения.

Следующим этапом, предлагаемой программы, 
является восстановление и создание новой 
инфраструктуры. Исследования показали, что 
существенное влияние на уровень занятости 
оказывает обеспеченность населения дорожной 
сетью. Увеличение финансирования и темпов 
строительства дорог в сельской местности будет 
способствовать мобильности трудоспособного 
населения. Для того чтобы, менее затратным 
оказалось строительство для дорожного фонда, 
можно рассматривать привлечение частных 
инвестиций. В нашем случае организации 
расположенные в селе могут участвовать в 
софинансировании. Поэтому для реализации 
проекта, требуется разработка соответствующих 
механизмов. Большинство организаций 
находящихся в сельской местности являются 
сельскохозяйственными. Администрация Курской 
области может заключить договор с такими 
организациями на государственные закупки их 
продукции на определенный срок. Заключение 
такого договора будет являться, по сути, 
страховкой от убытков для сельскохозяйственных 
организаций.

Для повышения занятости предлагается 
привлечь местное население для увеличения 
темпов строительства, в тоже время это окажется 
сезонной занятостью.

Одной из проблем в сельской местности является 
транспортное обеспечение. В настоящее время в 
автотранспортных организациях возможности 
по оказанию услуг населению по перевозке 
пассажиров ограничены. Поэтому логичным 
развитием может служить стимулирование 
частных транспортных компаний, в первую 
очередь организация транспортного сообщения 
между сельскими территориями.

Важным аспектом остается развитие 
культурно-досуговой деятельности в сельской 
местности. На наш взгляд, для развития и 
поощрения талантливой молодежи целесообразна 
организация стипендиального фонда губернатора 
Курской области. Стипендия должна обладать 
стимулирующей функцией.

Кроме того, поддержка и развитие ремесленного 
производства является дополнительным 
источником доходов населения в сельской 
местности. Для популяризации традиционного 
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ремесленного производства предлагается 
проведение регулярных ярмарок и выставок их 
продукции.

Сложной и трудно решаемой проблемой 
сельской местности является сохранение здоровой 
и крепкой семьи. Поэтому увеличение спортивных 
мероприятий, направленных на сплочение семьи, 
проводимых в сельской местности, духовное 
просвещение позволят улучшить образ жизни 
сельского населения.

Ключевую роль в решении стратегической 
проблемы преодоления безработицы призвана 
сыграть система образования. Подготовка 
квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена важна не только 
для коренного улучшения положения на рынке 
труда и роста производства на селе, но и для 
формирования современного массового среднего 
класса предпринимателей, ремесленников как 
опоры общественной стабильности. Обеспечив 
высокое качество начального и среднего 
профессионального образования, можно создать 
наиболее адекватный современным условиям 
канал социальной мобильности, доступный для 
семей, принадлежащих к самым разнообразным 
слоям и группам.

Наличие трудовых ресурсов, степень 
подготовки и квалификация кадров становится 
определяющим условием эффективности 
социально-экономическое развития в сельской 
местности. Существенная часть сельского 
населения продолжает заниматься, по сути, 
традиционной экономикой, а рыночные отношения 
требуют развития предпринимательства. 
Возрастает роль управленческого персонала 
не только в сфере самого производства, но и 
в создании благоприятного климата в новых 
сферах деятельности. Разработка и реализация 
региональных программ в области подготовки 
и переподготовки сельского населения имеет 
важное значение в формировании трудовых 
ресурсов сельского хозяйства.

С нашей точки зрения, актуализация занятости 
в сельскохозяйственном производстве должна 
прививаться с младших классов.

Модель, представляет собой комплекс 
мероприятий, осуществляемых с младших классов 
школы. В настоящее время в общеобразовательных 
заведениях недостаточно внимания уделяется 
преподаванию дисциплин с уклоном на 
сельское хозяйство, хотя такая практика ранее 
существовала. Летние каникулы школьников 
могут проходить не только как помощь родителям 
в личном подсобном хозяйстве, но и как 
прохождение практики в сельскохозяйственных 
организациях. Работа со старшеклассниками 
позволит сельскохозяйственным организациям 
определить будущих студентов, которых они 
будут обучать за счет собственных средств.

Вторым направлением содействия муници-
палитету, на время летних школьных каникул 
является работа по благоустройству территорий.

Для сельской местности требуются не только 
специалисты в области сельского хозяйства, 
но и управленцы, педагоги, строители и т.д. 
На основании этого предлагается, что часть 
школьников должна получить образование 
несельскохозяйственного профиля. Перво-
очередной порядок квотирования должен 
закрепляться все же за организациями 
расположенными на территории села. Это должно 
быть не менее 40, но и не более 60% от числа 
выпускников.

Взаимодействия сельскохозяйственных 
организаций и муниципалитета должны 
основываться на экономических и админи-
стративных отношениях, в частности целесообра-
зно, снижение тарифов ЖКХ для организаций, 
осуществляющих оплату обучения школьников.

Механизм реализации данной модели выглядит 
следующим образом, организация заключает 
контракт со школьником и его родителями. 
На протяжении срока обучения организация 
должна оплачивать его образование, а будущий 
специалист должен отработать не менее пяти лет 
в этой организации после окончания обучения.

Помимо этого достаточно серьезной проблемой 
сельского рынка труда являются низкие 
качественные характеристики представленной 
рабочей силы, что требует, с одной стороны, 
увеличения средств на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников, а 
с другой стороны, координации действий 
со стороны местных органов власти, служб 
занятости и сельскохозяйственных организаций. 
В связи с этим в модели предлагается на базе 
профессиональных учебных заведений проводить 
повышение квалификации сотрудников 
сельскохозяйственных организаций. Приемлем, 
является вариант повышения квалификации 
специалистов на базе местных школ, то есть 
организация работы курсов повышения 
квалификации по месту работу и жительства 
работников.

Одной из важнейших проблем является 
снижение внутренней миграции, а именно 
закрепление трудоспособного населения в 
сельской местности. Вместе с этим второй 
сложностью является демографический рост, и 
федеральная программа «Материнский капитал» 
пока не приносит существенного эффекта 
особенно в сельской местности. Предлагается 
ввести дополнительную категорию социальных 
выплат «Сельский материнский капитал», 
предусматривающих выплаты не только за 
второго, но и за первого ребенка.

Целесообразно ввести понятие 
страхование от безработицы. Это должен быть 
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специализированный фонд, в который будет 
отчисляться определенный процент от заработной 
платы на случай безработицы. Размер отчислений 
может устанавливаться по согласованию с 
профсоюзными комитетами. Но это система 
не должна замещать пособие по безработице, а 
является дополнением к пособию. Если же человек 
не воспользовался страховкой на протяжении 
рабочего стажа, то накопленная сумма должна 
переводиться в пенсионный фонд.

Выводы. Таким образом, без социального 
развития села не представляется возможным 
формирование и поддержание необходимого 
уровня трудовых ресурсов. На фоне сокращения 
сел и миграции сельского населения достаточно 
острой задачей является сохранение и 
воспроизводство трудовых ресурсов.

Благоустройство и приближение сельских 
территорий к уровню городской жизни, один из 
вариантов сохранения села и трудовых ресурсов. 

Реализация мероприятий предложенной 
модели, на наш взгляд, должна способствовать 
решению проблемы формирования трудового 
потенциала в аграрном производстве.

Таблица 1
Основные социально-экономические проблемы аграрных регионов и возможные пути их решения

Проблемы Решения Результаты

Воспроизводство 
трудовых ресурсов

− создание отдельной категории социальных 
выплат включающих «Сельский материнский 
капитал» как за первого, так и за второго ребенка.

Восполняемость трудовых ресурсов, 
улучшение демографической ситуации 
на селе

Повышение 
использование трудовых 

ресурсов

−создание льготных условий для развития бизнеса;
− стимулирование и актуализация занятости в 
сельских территориях. 

Рост занятости сельского населения.

Сезонная заработная 
плата

− создание годового фонда оплаты труда с 
равными ежемесячными выплатами.

Получение заработной платы в 
течение всего года равными долями

Отсутствие рабочих мест 
в следствии монопсонии 
сельскохозяйственных 

организаций

− диверсификация производства;
− создание малых предприятий 
несельскохозяйственного профиля.

Рост рабочих мест посредством 
распределения трудовых ресурсов в 
несельскохозяйственном секторе.

Безработица аграрных 
территорий

− страхование занятого населения сельских 
территорий от безработицы;
− развитие нестандартной занятости.

Снижение безработицы, развитие 
сельскохозяйственных территорий.

Миграция из села

− обеспечение комфортабельных условий жизни 
максимально приближенных к городскому уровню;
− создание рабочих мест с высоким уровнем 
заработной платы;
− законодательное установление заработной платы 
ориентированной на среднее по региону.

Сохранение сельской местности и 
трудовых ресурсов. Сокращение 
миграционных потоков трудовых 
ресурсов из села.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки одним із актуальних питань є 
управління бізнесом з позиції економічної 
безпеки. З погляду системного підходу сучасні 
підприємства та організації повинні протистояти 
різного роду ризикам та загрозам, а також мають 
бути здатними швидко відновлюватись після їх 
настання [2].

З метою досягнення найбільш високого рівня 
економічної безпеки підприємство має проводити 
роботу із забезпечення максимальної безпеки 
основних функціональних складових своєї роботи. 
Функціональні складові економічної безпеки 
підприємства – це сукупність основних напрямків 
економічної безпеки, що істотно відрізняються 
один від одного за своїм змістом [5, с. 490].

Типову структуру функціональних складових 
економічної безпеки підприємства наведено на 
рис. 1 [5, с. 491].

Одним із важливих аспектів організації 
економічної безпеки підприємства є процес 
забезпечення кадрової безпеки, який є необхідним 
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при ліквідації соціальних та економічних загроз 
в їх виробничо-комерційній діяльності. Це 
пов’язано з тим, що основні ризики компанії, 
як правило, генеруються її власним кадрами. 
За даними статистичних досліджень близько 
51% випадків економічних злочинів здійснюють 
співробітники компаній (рис. 2) [2], а уникнути 
збитків фірми, пов’язаних із людським фактором, 
можливо лише за рахунок ефективної системи 
забезпеченні кадрової безпеки підприємства.

На думку вітчизняних та зарубіжних 
спеціалістів майже 80% збитків компаній 
світу спричинені внаслідок незаконних та 
непрофесійних дій власних співробітників 
[3, с. 69]. Порушення працівниками трудової 
дисципліни, неефективне використання ресурсів, 
розголошення конфіденційної інформації – 
створює загрозу майну, репутації та безпеці 
підприємства.

Від загроз кадровій безпеці компанії світу 
несуть матеріальні збитки та нематеріальні втрати, 
які проявляються через зниження морального 
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духу компанії, зіпсовану репутацію, зниження 
вартості акцій і порушення ділових відносин з 
партнерами.

Таким чином, кадрова безпека є однією 
із найважливіших складових економічної 
безпеки організації, оскільки персонал компанії 
має безпосередній вплив на всі аспекти її 
життєдіяльності, а також невід’ємно пов’язаний 
із забезпеченням ефективного процесу 
господарювання.

Подальші дослідження кадрової безпеки 
як важливої складової економічної безпеки є 
доцільними та актуальними

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему забезпечення кадрової безпеки 
підприємства досліджено багатьма зарубіжними 
та вітчизняними авторами.

Кадрова безпека є поняттям складним і 
багатогранним, тому вітчизняні та зарубіжні 
автори виокремлюють різні підходи до 
трактування категорії «кадрова безпека» (табл. 1) 
[1].

У роботах Жарикова Є.  обґрунтовано 
проблему відбору персоналу і ризиків, що 
виникають внаслідок хитрощів з обох сторін 
при прийомі на роботу кандидатів. Швець І. 
присвятив дослідження ризикам, що виникають 
на кожному етапі взаємодії між працівником 
та підприємством, оцінці їх вірогідності і 
методам попередження. Рисіна Д. визначає 
конкретні посади, групи ризику і моменти 
взаємодії між працівником і підприємством, які 
супроводжуються виникненням тих чи інших 
загроз з боку персоналу. Роботи Лапицької Л. 

Рис. 1. Функціональні складові економічної безпеки підприємства

 

 
Економічна 

безпека 
підприємства 
 

Фінансова складова 
Досягнення найбільш ефективного використання 

корпоративних ресурсів 

Кадрова та інтелектуальна складові 
Ефективне управління персоналом; збереження та розвиток 

інтелектуального потенціалу 

Техніко-технологічна складова 
Відповідність застосовуваних технологій кращим світовим 

аналогам з оптимізації витрат ресурсів 

Політико-правова складова 
Всебічне правове забезпечення підприємства; 

дотримання чинного законодавства 

Інформаційна складова 
Ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення 

господарської діяльності підприємства 

Екологічна складова 
Дотримання чинних екологічних норм; мінімізація витрат на 

забруднення довкілля 

Силова складова 
Забезпечення фізичної безпеки працівників фірми та 

збереження її майна 
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присвячено проблемі управління кадровою 
безпекою взагалі, в рамках підприємства та країни 
[6].

В економічній літературі вивчали уявлення 
індивіда про кар’єру: кар’єрна мотивація; 
відношення до «кар’єризму»; залежність між 
віком, статтю й уявленнями про кар’єру; способи, 
які використовуються для досягнення кар’єри; 
система цінностей особистості і місце кар’єри в 
ній.

Недостатньо вивчено, а точніше, не вивчено 
аспекти кар’єрної безпеки як загрози кадровій 
безпеці.

Метою статті є дослідження кар’єрної безпеки 
як соціально-мотиваційної складової кадрової 
безпеки для забезпечення економічної безпеки.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Поняття «кадрова безпека» 
визначають, як комплекс дій та взаємовідношень 
персоналу, за якого відбувається ефективне 
економічне функціонування підприємства, його 
здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім 
впливам і загрозам, пов’язаним з персоналом, 
діагностика та прогнозування впливу персоналу 
на показники роботи, його інтелектуальний 
потенціал і трудові відносини загалом [4].

Змістом категорії «кадрова безпека» є 
характеристика стану економічної системи за 
якої відбувається ефективне функціонування 
всіх її функціональних складових, забезпечення 
захищеності та здатність протистоянь внутрішнім 
і зовнішнім впливам і загрозам пов’язаних з 
персоналом, змістовний та структурний аналіз, 
діагностика та прогнозування впливу діяльності 
персоналу на внутрішні та зовнішні показники 
вказаної економічної системи

Кадрова безпека є комбінацією складових, 
пов’язаних між собою складними і часто 
завуальованими зв’язками

Кадрову безпеку підприємства можна 
досліджувати як комбінацію таких складових 

частин як безпека життєдіяльності, соціально-
мотиваційна, професійна та антиконфліктна 
безпека (рис. 3).

Безпека життєдіяльності, як складова частина 
кадрової безпеки, включає безпеку здоров’я та 
фізичну безпеку співробітників організації:

−	безпека здоров`я – створення безпечних 
умов праці співробітників, запобігання 
травматизму та професійним захворюванням на 
підприємстві;

−	фізична безпека – виконання комплексу 
заходів, щодо недопущення зовнішніх небезпек 
персоналу, пов’язаних з їх службовою діяльністю, 
або членам їх сімей [4].

Соціально-мотиваційна складова кадрової 
безпеки нараховує такі елементи:

−	кар`єрна безпека – професійно-квалі-
фікаційне та посадове просування працівників, 
заохочення в підвищенні своєї кваліфікації до 
вимог функціональних обов’язків, в гарантіях 
виробничого зростання, отримання шансів для 
самореалізації на робочому місці;

−	фінансова безпека – грошова забезпе-
ченість, яка відповідає обсягу, кваліфікації, якості 
виконаної роботи; впевненість працівників у 
своєму робочому місці, стабільності оплати праці;

−	технологічна безпека – система аналізу та 
прогнозування, направлена на 

створення сучасного обладнання робочого 
місця, новітніх технологій, використання 
передового досвіду;

−	естетична безпека – проведення загально-
освітніх семінарів, конференцій, групових 
дискусій; мотивація задоволення персоналу своєю 
роботою; поліпшення власного іміджу кожного 
працівника.

−	адміністративно-незалежна безпека 
– забезпечення об’єктивного оцінювання 
результатів праці та виявлення потенціалу 
кожного працівника, неможливість призначення 
непідготовлених і некомпетентних кадрів, що 

Рис. 2. Суб’єкти скоєння економічних  злочинів
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знаходяться у родинних стосунках з власниками 
(засновниками, акціонерами та ін.) підприємства, 
на керівні посади, на які заслужено претендують 
перспективні та досвідчені співробітники [4].

До складу професійної безпеки зараховують:
−	безпеку праці – створення безпечних умов 

праці на підприємстві;
−	 інтелектуальну безпеку – рівень воло-

діння сучасними знаннями, впровадження 
новацій у розвиток персоналу, підвищення рівня 
професійних знань, навичок, умінь, стимулювання 
прояву ініціативи та здібностей шляхом створення 
гнучкої системи преміювання відповідно до 
розвитку науково-технічного прогресу;

−	пенсійно-страхову безпеку – соціальний 
захист працівників, їх страхування, преференції 
якісного медичне обслуговування.

Антиконфліктна безпека має такі складові:
−	психолого-комунікаційна безпека – 

узгодженість, безконфліктність спілкування на 
соціальному та особистісному рівнях, товариська 
допомога, вимогливість до себе та інших в 
інтересах виробництва; сприяння позитивним 
міжособистісним комунікаціям, створенню 
сприятливого мікроклімату, врахування 
інтересів і побажань працівників по вертикалі 
та горизонталі, доброзичливий та шанобливий 

стиль спілкування «керівник-підлеглі»;
−	патріотична безпека – створення психоло-

гічного клімату в колективі на основі позитивного 
відношення до підприємства, психологічної 
об’єднаності працівників навколо загальних цілей 
[4].

Кар’єрна безпека серед соціально-
мотиваційних складових кадрової безпеки є 
важливою, оскільки впливає на інші складові та 
тісно з ними корелює. 

Сутність кар’єри відображено в більшості 
визначень цього поняття, про що красномовно 
свідчать використані в них терміни «рух», 
«прогрес», «зростання», а також етимологія слова 
«кар’єра» (що в перекладі з італійської означає 
«біг»).

Кар’єра – це процес руху на шляху оволодіння 
деякими цінностями, благами, які дістають 
визнання в суспільстві чи організації.

Різноманітність і важкість явища кар’єри 
відображено у розмаїтті їх видів, підходів до її 
типологізації. Для того, щоб класифікувати види 
кар’єри необхідно виокремити низку різних ознак, 
критеріїв.

Критерії класифікації видів кар’єри: 
за середовищем вивчення; за напрямком 
руху робітника в структурі організації; за 

 Кадрова безпека підприємства 

Безпека 
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Рис. 3. Структура кадрової безпеки підприємства [2]
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Таблиця 1
Підходи до розуміння поняття «кадрова безпека»

№ Автори Зміст погляду

1 2 3

1 Швець Н. Кадрова безпека – це стан захищеності компанії від ризиків і загроз, пов’язаних з персоналом.

2 Митрофанов А.
Кадрова безпека – це таке становище організації як соціальної спільності й індивіда в ній, 
за якого вплив на них із боку природного, економічного й соціального середовищ, а також 
внутрішнього середовища самої людини не здатні заподіяти шкоди.

4 Чумарін І.
Кадрова безпека – це процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку 
підприємства за рахунок ризиків і загроз, пов’язаних із персоналом, його інтелектуальним 
потенціалом та трудовими відносинами в цілому.

5 Джобава А.
Кадрова безпека – сукупність заходів, спрямованих на запобігання протиправним діям або 
сприяння їм із боку персоналу підприємства.

5 Кириченко О.
Кадрова безпека – правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: 
вирішення правових питань трудових відносин, підготовка нормативних документів, що їх 
регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх підрозділів управління персоналом.

6 Кібанов А.

Кадрова безпека – це генеральний напрямок кадрової роботи, сукупність принципів, 
методів, форм організаційного механізму з опрацювання цілей, завдань, спрямованих на 
збереження, зміцнення й розвиток кадрового потенціалу, на створення відповідального і 
високопродуктивного згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на постійно мінливі 
вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації.

7 Шаваєв А.
Кадрова безпека – стан захищеності суспільно-прогресивних інтересів організації з розвитку 
й удосконалення її людського капіталу, підтримки ефективної системи управління людськими 
ресурсами й мінімізації ризиків компанії, пов’язаних із її складовою.

Таблиця 2
Уявлення людей про роботу як трудову цінність

Варіант відповіді Вік, років

до 25 26—29 30—39 40—49 50—59 понад 60
Цікава, творча робота 32,4 37,6 36,1 32,2 41,7 33,3

Робота, що дає можливість підвищення кваліфікації 
та саморозвитку

20,6 19,8 20,9 7 12,5 11,1

Робота, що приносить користь людям 23,5 27,7 24,1 24,8 23,6 50
Робота, що не викликає фізичної втоми, з хорошими 
умовами праці

19,6 15,8 19 17 16,7 11,1

Робота, де є можливість зробити кар’єру 43,3 39,7 22,1 25,7 16,7 0

Робота у престижній установі 43,1 39,6 36,7 40 25 5,6

Робота, що забезпечує соціальні пільги 10,8 21,8 17,1 20,9 5,6 0

Робота, де склалися добрі стосунки в колективі 30,4 31,7 29,7 22,6 11,1 11,1

Робота, де керівництво добре ставиться до 
персоналу

25,5 25,7 16,5 20,4 20,8 16,7

Робота на підприємстві, що зручно розташоване від 
місця проживання

12,7 9,9 19,6 16,1 13,9 5,6
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приналежністю до визначеної сфери професійної 
діяльності; за характером змін, що відбуваються; за 
напрямком змін, що відбуваються; за характером 
напрямку процесу; за ступенем стійкості; 
за ступенем неперервності; за можливістю 
здійснення; за послідовністю обійманих посад; за 
часом проходження ступенів кар’єри.

За першим критерієм кар’єру 
традиційно поділяють на професійну та 
внутрішньоорганізаційну. Професійну кар’єру 
характеризують тим, що конкретний працівник 
у процесі своєї професійної діяльності проходить 
різні стадії розвитку: навчання, вступ на роботу, 
професійне зростання, підтримка індивідуальних 
навиків, нарешті вихід на пенсію. Поряд з 
професійною кар’єрою варто відокремлювати 
внутрішньоорганізаційну кар’єру. Вона охоплює 
послідовну зміну стадій розвитку робітника в 
рамках однієї організації.

За змістом змін, що відбуваються в процесі 
кар’єрного руху, можна виокремити такі види 
кар’єри: впливова, кваліфікаційна, статусна, 
монетарна (кар’єра доходу).

Впливова кар’єра пов’язана або з формальним 
зростанням впливу в організації через рух вгору 
за ієрархією управління, або із зростанням 
неформального авторитету працівника в 
організації.

Кваліфікаційна кар’єра має на увазі професійне 
зростання, рух за розрядами тарифної сітки тієї чи 
іншої професії.

Статусна кар’єра – це збільшення статусу 
працівника в організації, яке міститься або в 
привласненні наступного рангу за виробіток 
років, або почесного звання за видатний вклад у 
розвиток фірми.

Монетарна кар’єра – це збільшення рівня 
винагороди працівника, а саме: рівня оплати 
праці, обсягів та якості соціальних пільг, які йому 
надають. Як підстава для класифікації можуть 
бути використані характеристики протікання 
кар’єрного розвитку.

Якщо на первісних етапах формування й 
розвитку суспільства головним призначенням 
кар’єри було забезпечити соціальну безпеку 
й стабільність індивіда, то на сучасному етапі 
розвитку суспільства на перше місце виходить 
потреба в забезпеченні кар’єрою можливості 
самовираження. Значення цього факту 
підсилюється сучасним станом економіки України.

Проблема виявлення місця кар’єри в системі 
цінностей працівників стає систематичним 
предметом соціологічних досліджень. 
Фундаментальні дослідження в цій галузі 
проводить Світова асоціація професіоналів 
соціологічних та маркетингових досліджень 
(ЕSОМАR). Найбільший інтерес останнім часом 
викликає вивчення особливостей трудових 
цінностей людей поза матеріальною складовою. 
Цікаві результати було отримано в ході 
дослідження щодо відповіді на запитання «Якби 
ви могли обрати будь-яку роботу за однакового 
матеріального заохочення, то якій роботі віддали 
б перевагу?» ( табл. 2).

Вивчення трудових цінностей молоді, яка 
ще навчається, показала різні пріоритети щодо 
методів заохочення, залежно від рівня освіти, яку 
здобувається (табл. 3).

У ціннісно-мотиваційному аспекті кар’єра 
розглядається як спосіб самореалізації 
особистості. У професійно-практичному аспекті 
кар’єра є результуючою процесу погодження 
інтересів підприємства з кар’єрними прагненнями 
особистості.

Таким чином, вивчення ціннісних орієнтацій, 
переваг і пріоритетів у сфері праці дозволяє 
зрозуміти спрямованість і зміст трудової 
активності, і в кінцевому підсумку визначити 
ступінь ризиків кар’єрної безпеки для кадрової 
безпеки.

Часто працівники не знають своїх перспектив 
у певному колективі, що свідчить про погану 
постановку роботи з персоналом. Відсутність 
планування і контролю кар’єри в організації є 

Таблиця 3
Пріоритети щодо методів заохочення

Метод заохочення

Ранг значимості

молодь, що здобуває вищу 
освіту

молодь, що здобуває середню 
спеціальну освіту

Визнання заслуг з боку керівництва 2 5
Підвищення заробітної плати 3 1
Посадове підвищення 1 4
Можливість навчання і підвищення кваліфікації 4 2
Спеціальні додаткові пільги 5 3
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вагомою загрозою кадровій безпеці. 
Планування і контроль ділової кар’єри 

містяться в тому, що, починаючи з моменту 
прийняття працівника до організації і закінчуючи 
ймовірним звільненням з роботи, необхідно 
організувати планомірне горизонтальне та 
вертикальне його просування за системою посад 
чи робочих місць. 

Згідно з Е. Мейо, управління кар’єрою – 
це процес, завдяки якому кар'єра окремих 
співробітників планується з метою задоволення 
комерційних інтересів організації, а також переваг 
та інтересів кожного окремого співробітника. В 
управління кар'єрою Е. Мейо включає:

а) процеси планування індивідуальної 
кар’єри (професійні консультації, робочі гру-
пи щодо планування кар’єрного розвитку, 
плани саморозвитку співробітника, виявлення 
кар’єрного ресурсу);

б) процеси спільного планування кар’єри 
(аналіз оцінок і рівня розвитку, центри оцінки 
потенціалу, центри розвитку, спільне планування 
кар’єри);

в) організаційні процеси (процес призна-
чення, системи кар’єра/ступінь, планування 
наступності, безперервності кар’єри, реклама 
шляхів можливого розвитку, планування потреби 
у робочій силі, спеціальні схеми швидкого 
просування для перспективних співробітників).

У більшості західних фірм обов’язковим є 
планування ділової кар’єри співробітників. Цей 
процес починають з вивчення себе, власних потреб 
і бажань (посади, рівня доходів тощо). Потім з 
урахуванням перспектив організації, галузі, в якій 
вона функціонує, об’єктивних особистих даних 
формулюють основну мету. Далі самостійно чи 
за допомогою керівника складають альтернативні 
варіанти просування по службі як у власній фірмі, 
так і за її межами.

Ступінь особистої успішності визначають 
тим, чи досягла людина того рівня, до якого 
прагнула спочатку. Без знання цього рівня 
прагнення неможливо оцінити суб’єктивне 
відчуття кар’єрної безпеки. Оцінка кар’єрної 
безпеки зв’язана і з зовнішніми критеріями – з 
тим, як суспільство оцінює успіх (розмір зарплати, 
престиж організації тощо).

Є кілька типів кар'єрних прагнень менеджерів. 
Однією пріоритетною потребою в кар'єрі може 
бути почуття безпеки і стабільності, що йде від 
передбачуваності подій. Вона може направляти 
або обмежувати ухвалення рішень щодо кар'єри. 
Люди з домінуючою потребою цього типу сильно 
ідентифікують себе з тією організацією, де вони 
працюють, і віддають їй усю відповідальність 
за керування своєю кар'єрою. Вони лояльні, 
виконують усі розпорядження в обмін на 

тривалість перебування на посаді. У роботі 
надають перевагу її передбачуваності, стабільності, 
умови, характер оплати, тобто в більшому ступені 
контекст, ніж зміст. Вітається формальна система 
призначення на посаду. У відповідь на лояльність 
і стабільну діяльність очікується визнання у 
вигляді підтвердження подальшої стабільності 
і зайнятості. Крім того, людям цього типу 
необхідно вірити, що їхня лояльність приносить 
реальний внесок у діяльність організації. Є інший 
тип з підприємницькою креативністю. Вони 
прагнуть створити нову організацію, продукт або 
послугу таким чином, щоб вони асоціювалися з 
ім'ям автора. Цінності для них – влада і воля. Вони 
шукають публічного визнання і часто стають 
реальною загрозою кадровій безпеці.

Висновки. Отже, кадрова безпека є складовою 
економічної безпеки, які варто досліджувати як 
сукупність умов, за яких потенційно небезпечні 
для підприємства дії чи обставини попереджені 
або зведені до такого рівня, за якого вони не 
спроможні завдати шкоди встановленому порядку 
функціонування підприємства, збереженню 
й відтворенню його майна та інфраструктури 
і перешкодити досягненню підприємством 
стратегічних цілей .

Категорія «кадрова безпека» – маловивчена 
наука зі значним потенціалом щодо посилення 
економічної безпеки підприємства. Необхідним 
є вивчення специфічних взаємозв’язків між 
складовими кадрової безпеки, знаходження ваги 
кожної такої складової (наприклад, кар’єрної) як 
для кадрової безпеки так і для економічної безпеки 
підприємства взагалі.

Кар'єрна орієнтація, або орієнтація на 
професійні досягнення, є одним з чинників 
успішності особистості в організації. Більш того, 
її визнають джерелом успішності організації в 
цілому. Тобто, орієнтовані на кар'єру працівники, 
за грамотної політики управління людськими 
ресурсами, звичайно, в стані створити більш 
успішну компанію. З іншого боку, численними 
дослідженнями доведено, що мотиви професійного 
росту і підвищення статусу є одними з 
фундаментальних для людини в організації. Тому, 
відмовляючись від управління кар'єрою своїх 
співробітників, недооцінюючи цей аспект роботи з 
персоналом або «пускаючи на самоплив», керівники 
здійснюють стратегічний прорахунок: відкривають 
двері для загроз кар’єрній та кадровій безпеці.

Таким чином, кар’єрна безпека як об’єкт 
дослідження – це складне, комплексне, 
багатоаспектне явище, і для найбільш повного 
адекватного його вивчення необхідно спиратися 
на принципи, правила та вимоги до здійснення 
дослідження кар’єри загалом.
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Постановка проблеми. В умовах сучасних 
глобалізаційних процесів проблема забезпечення 
фінансової стабільності банківського сектору 
економіки постала перед Україною особливо 
актуально. Під впливом нових інформаційних 
і фінансових технологій виник самостійний 
транснаціональний капітал, який орієнтується 
на ринки європейських та американської 
валют, систему транснаціональних банків, які 
забезпечують миттєві «переливання» капіталу, 
що загрожує порушенням стабільності або навіть 
руйнуванням доволі стійких фінансових систем.

Сучасна геоекономічна ситуація вимагає 
розроблення принципово нових підходів до 
антикризового управління з урахуванням 
наслідків глобальної фінансової кризи, яка не 
оминула й Україну. У зв’язку з цим зростає 
важливість розроблення й обґрунтування таких 
механізмів управління в банківському секторі, які 
б дали змогу мінімізувати можливість виникнення 
фінансових криз і забезпечити фінансову 
стабільність банківського сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам становлення і розвитку банківського 
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підходів до прогнозування стійкості банківського 
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Summary. In this paper the theoretical and applied 
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сектору економіки України, зокрема й 
антикризового управління, присвячені праці 
українських учених – Барановського О., Дзюблюка 
О., Д’яконової І., Лютого І., Міщенка В., Петрика 
О., Тридіда О. Проблеми банківської стабільності 
та інноваційного розвитку досліджували 
Вовчак О., Єгоричева С., Кузнєцова А., Кваснюк 
Б., Лапко О., Науменкова С., Пантєлєєва Н., 
Смовженко Т. Питання підвищення ефективності 
функціонування банківських структур висвітлено 
у працях Васюренка О., Гальчинського А., Гейця 
В., Городецького А., Гриценка А., Козьменка С., 
Лісницького В., Сала І., Чухна А., Шелудько Н., 
Яременка О.

У зарубіжній економічній науці причини і 
сутність фінансової нестабільності і фінансових 
криз досліджували Архипов А., Бордо М., Веласко 
А., Глік Р., Грязнова А., Даймонд Д., Дібвіг П., 
Дорнбуш Р., Едвардс С., Кальво Г., Камінські Г., 
Кіндлебергер Ч., Кругман П., Манделл Р., Мишкін 
Ф., Мінскі Г., Рейнхарт К., Роуз Е., Ряховська А., 
Фішер С., Фрідмен М., Шварц А. та інші.

Незважаючи на велику кількість публікацій 
за цією проблематикою, невирішеними 
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залишається низка теоретичних і прикладних 
питань, пов’язаних з уточненням термінології 
антикризового управління в банківському 
секторі та розроблення заходів, спрямованих 
на забезпечення стійкого функціонування й 
розвитку вітчизняного банківського сектору.

Метою статті є дослідження теоретичних і 
прикладних аспектів антикризового управління, 
а також вдосконалення методичних підходів до 
прогнозування стійкості банківського сектору в 
умовах фінансової нестабільності.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Питання забезпечення фінансової 
стійкості банківського сектору економіки в даний 
час постало перед Україною особливо актуально. 
Різні аспекти антикризового управління в 
банківській системі постійно перебувають у полі 
зору як дослідників, аналітиків, так і банківських 
фахівців.

В умовах динамічного розвитку зовнішнього 
середовища функціонування банків, підвищення 
рівня конкуренції та цінності інноваційних 
інформаційних технологій на фінансовому ринку 
обумовлюють необхідність перегляду механізмів 
діяльності центрального банку, зокрема 
щодо реалізації монетарної політики, яка має 
безпосередній вплив на стабільність грошово-
кредитної системи та надійність банківських 
установ.

Нині спостерігають посилення тенденцій 
фінансової нестабільності, які охопили не лише 
національні економіки, а й поширюються в 
регіональному і світовому масштабах. Зазначені 
тенденції мають як циклічний, так і епізодичний 
характер, що підсилюється відкритістю економік 
у цілому та банківських систем зокрема внаслідок 
лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими 
послугами.

Численні проблеми на фінансових ринках 
змушують уряди і міжнародні організації 
шукати шляхи виходу із сьогоднішньої кризи та 
можливості для запобігання майбутнім кризам. 
Це вимагає створення механізмів, що дозволяють 
подолати як банкрутства окремих банків, так і 
виникнення системних кризових явищ, а також 
будуть забезпечувати збереження банківською 
системою її ключових функцій та адекватний 
захист пересічних клієнтів банків.

Глобалізація фінансових ринків, розширення 
меж функціонування банків, створення 
банківських холдингів, динамічно зростаюча 
пропозиція банківських нетрадиційних послуг, 
опанування нових технологій, з одного боку 
сприяють диверсифікації ризиків, а з іншого, 
навпаки, призводять до виникнення нових 
ризиків (ризики концентрації, консолідації) у 

банківській діяльності. Відповідно, заходом, 
адекватним окресленим процесам, стала 
необхідність перегляду підходів до оцінки й 
аналізу фінансового стану банків. Зокрема, не 
випадковим було введення у деякі системи оцінки 
фінансової стійкості такого компонента, як 
чутливість до ризиків. Розвиток інформаційних 
технологій привів до виникнення та використання 
в органах нагляду та й банках стандартизованих 
комп’ютерних моделей для оцінки фінансової 
стійкості.

Діяльність банків із тенденціями до 
зниження базових показників діяльності 
та випадки їх банкрутства спричинили 
розроблення статистичних моделей «систем 
раннього реагування», метою яких є виявлення 
на початкових етапах імовірних проблем у 
діяльності банків і застосування ефективних 
попереджувальних заходів.

Нині дослідження з питань формування 
передвісників фінансової нестабільності можна 
розділити на три групи залежно від методології, 
яка застосовувалась авторами для вибору 
найефективніших індикаторів – передвісників 
фінансової кризи [1].

Якісний аналіз – передбачає графічне 
зіставлення динаміки фундаментальних 
економічних показників у період перед фінансовою 
кризою і в спокійному стані [2]. У той же час за 
такого підходу можливий розрахунок деяких 
статистичних індикаторів, що характеризують 
динаміку часових рядів індикаторів-передвісників 
фінансової нестабільності [3].

Економетричне моделювання – за допомогою 
якого будуються регресійні моделі, що 
дозволяють оцінити взаємозв’язок показників з 
імовірністю фінансової кризи. Найчастіше автори 
застосовують logit- або probit-аналіз, у ході якого 
будується регресійна модель, що відображає 
залежність імовірності фінансової кризи від низки 
економічних індикаторів [4]. Оцінена модель 
використовується для прогнозування ймовірності 
фінансової кризи в майбутньому.

Непараметричні оцінки. За такого підходу 
розробляють різні числові характеристики, 
що дозволяють завчасно виявити уразливість 
економіки перед фінансовою кризою. У рамках 
вказаного підходу можна виділити два основні 
напрями: побудова граничних значень індикаторів 
– передвісників фінансової кризи на основі різних 
критеріїв [5], а також розробку звідних індексів 
фінансової стабільності [6]. Слід зазначити, що 
багато авторів у своїх дослідженнях поєднували ці 
два підходи.

Слід зазначити, що прогнозування фінансової 
стійкості банківського сектору, яке здійснюється 
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національними регуляторами, повинно бути 
реалізоване на основі двох підходів:

1) фрагментарного, відповідно до якого 
визначається чутливість і вразливість суб’єктів 
банківського сектору до дії окремих факторів 
ризику (наприклад, до показника частки 
нестандартних кредитів у кредитному портфелі 
або зміни валютного курсу) та впливу їх динаміки 
на основні макроекономічні показники (рівень 
інфляції, приріст ВВП, зміну доходів бюджету, 
обсягу державного боргу тощо);

2) інтегрованого, який дозволяє здійснити 
аналіз чутливості банківського сектору до дії 
певної сукупності факторів ризику, що частіше за 
все й необхідно здійснювати на практиці.

Структурно-логічна схема організації 
послідовності процесів прогнозування стійкості 
банківського сектору економіки запропонована 
на рис. 1.

Дослідження методичних аспектів оцінки 
фінансової стійкості банківських установ 
показали, що проблеми формування універсальної 
комплексної методики на даний час залишаються 

невирішеними як у вітчизняні, так і у зарубіжній 
науці, а застосовувані методичні прийоми 
ґрунтуються на використанні великої кількості 
як абсолютних, так і відносних показників, 
що перетворює в достатньо складну проблему 
формування інтегральної оцінки всієї сукупності 
розрахункових величин та значно ускладнює 
формування правильних висновків про діяльність 
банків.

У зв’язку з цим, виникає необхідність розробки 
методики, яка б давала змогу узагальнювати 
вихідну інформацію й отримувати єдине значення 
– індекс, інтегральну оцінку. Існуючі рейтингові 
системи не передбачають дослідження та 
врахування взаємодії, взаємовпливу і динаміки 
окремих показників, в результаті чого діяльність 
банків розглядається лише з позиції їх фінансового 
стану, а не з позиції їх ймовірної стійкості. 
Варто зауважити, що для користувачів методик 
рейтингового аналізу діяльності банків, важливо 
мати уявлення не лише про поточне фінансовий 
стан банку, а й про імовірність збереження його 
стійкості в перспективі. Тому, при розробленні 

Рис. 1. Структурно-логічна схема організації прогнозування 
стійкості банківського сектору економіки

Джерело: власна розробка автора.

 Ризики 

Оцінка факторів ризику та 
ймовірності кризової 

ситуації 

Управління ризиками 

Моделювання ризиків і 
визначення кількісних 
параметрів прогнозу 

Вибір методів і факторів для 
проведення прогнозування 

Розробка прогнозів, 
визначення пріоритетних 

напрямків аналізу 

Аналіз одержаних результатів, 
формування висновків та 

розробка пропозицій 

Виявлення факторів, збір і 
аналіз даних 

Встановлення цілей 
прогнозування 

Розробка моделей 
прогнозування, їх 

підтримка та 
модифікація 

Розробка програми 
заходів, визначення 

конкретних параметрів 
регулювання 

Прийняття 
рішення щодо 

управління 
ризиками К

ер
ів

ни
цт

во
 п

ро
це

со
м 

пр
ог

но
зу

ва
нн

я 
ст

ій
ко

ст
і б

ан
кі

вс
ьк

ог
о 

се
кт

ор
у 

ек
он

ом
ік

и 



55FINANCIAL SPACE     № 2 (6) 2012

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

інформацію з різними часовими шкалами 
(починаючи з 1 хвилини і закінчуючи 1 роком). 
Внаслідок цього вже на даний час існують 
розроблені методи, зокрема у статистичній фізиці, 
спрямованих на отримання характеристик, що 
еволюціонують у часі.

В основу прогнозування стійкості банківського 
сектору та виявлення потенційних загроз 
виникнення нерегульованих кризових ситуацій 
нами покладено модель інтегрального динамічного 
індексу стійкості банківського сектору (рис. 2), яка 
полягає у дослідженні можливої зміни якісного 
рівня волатильності (L0 – Ln) флуктуацій даного 
показника в часі (f0 – fn ).

Це, на відміну від статичних індикаторів, які 
розраховуються на сталих історичних показниках 
і мають більше констатуючий характер, дає змогу 
оперативно реагувати, застосовувати невідкладні 
антикризові заходи для спрямування ситуації у 
прогнозоване русло.

З метою визначення інтегрального індексу 
стійкості банківського сектору пропонуємо 
використовувати модель показника адитивного 
типу, яка складається з показників сигнальних 
індикаторів, які подають «позитивні» Н+ або 
«негативні» Н – сигнали:

 
 
 
 
 
 
 
(1)

де −
iX , +

iX  – фактичні значення сигнальних 
індикаторів; ,+iH  −

iH  – верхня і нижня межа 
чутливості сигнальних індикаторів; m, n – 
кількість поданих індикаторами «позитивних» і 
«негативних» сигналів.

Оцінка за моделлю (1) відбувається за функцією 
вето, тобто порушення фінансової стійкості 
банківського сектору може настати навіть, якщо 
хоча б один із сигнальних індикаторів подає 
«негативний» сигнал.

Проведені дослідження часових рядів 
сигнальних індикаторів показують, що 
стохастичний процес, який лежить в основі 
зміни інтегрального динамічного індексу, 
характеризується тим, що функція його 
автокореляції спадає експоненційно з певним 
характерним часом. Однак виявляється, що 
амплітуда зміни інтегрального динамічного 
індексу виміряна за абсолютними значеннями 
чи квадратами, показує степеневі кореляції з 
довгою часовою персистентністю аж до кількох 
місяців, або навіть років. Такі довгі часові 

Рис. 2. Графічна інтерпретація моделі 
інтегрального динамічного індексу стійкості 

банківського сектору
Джерело: власна розробка автора.

інтегрального індексу оцінки фінансової стійкості 
банківського сектору, має бути включений блок 
прогнозування його майбутнього фінансового 
стану.

Нині пріоритетним напрямом наукових 
досліджень стає аналіз банківської діяльності з 
урахуванням динамічної компоненти. Тож у ході 
формування комплексної методики насамперед 
слід дослідити, вивчити і врахувати всі значимі 
групи коефіцієнтів, які дають змогу кількісно 
описувати й оцінювати діяльність банку не лише 
в статиці, а й у динаміці.

Деструктивні процеси, що відбувалися в 
економіці упродовж останніх років, стосувалися 
переважно валютних криз, які, по-перше, були 
локалізовані в часі (стрімкі зміни валютного курсу 
відбувалися протягом кількох днів), і, по-друге, 
обмежені у просторі (відбувалися в окремо взятій 
країні або групі країн) [7]. Зараз же, упродовж 
2010–2012 рр. ми маємо справу з цілою низкою 
специфічних кризових явищ, які відбуваються 
вже в світовому масштабі.

Більше того, ці процеси синхронізовані з 
глобальною фінансово-економічною кризою 
і існуючі індикатори-передвісники виявилися 
недостатньо ефективними у попередженні 
кризових явищ в банківському секторі. Враховуючи 
все вище наведене, виникає необхідність розробки 
сучасного інструментарію кількісного аналізу 
складних систем, з використанням прогностичних 
методів, які враховують всі специфічні властивості 
досліджуваних систем.

Останнім часом вчені все більше цікавляться 
економічними часовими рядами, і відбувається це 
за кількох причин, зокрема:

−	 економічні часові ряди, такі як індекси 
акцій, курсів валют, тощо залежать від розвитку 
великої кількості взаємодіючих систем, і є 
прикладами складних систем, що широко 
вивчаються у науці;

−	 з’явилась велика кількість доступних 
баз даних про економічні системи, що містять 
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Таблиця 1
Аналіз ефективності індикаторів передвісників фінансової нестабільності

Індикатори

V
la

ar

C
RS

Ed
iso

n

A
C

S

IM
F1

IM
F2

IM
F3

U
2 (t)

G
K

R

BC

K
am

in
sk

y 1

D
B

C
PR K
B

K
R

G
M EL K

M
P

KO
P

M
R

Ре
йт

ин
г

Темп росту ВВП + + + + + + + + 8
Золотовалютні резерви + + + + + + + + + + + + + + + + + 17
Зовнішній борг + + + + 4
Сальдо рахунку поточних операцій + + + + + + + + + + + + 12

Інфляція + + + + + + 6
Проблемні кредити банків + + + + + + + + + + + + + 13
Експорт + + + + + + + 7
Реальний обмінний курс + + + + + + + + + + + + + + + + 16
Пропозиція грошей, високоліквідні активи + + + + + + + + + + + + 12
Ліквідність банківських установ + + + + + + + + + + + + + 13
Вклади населення + + + + + + + + + + + + 12
Банківські активи + + + + + + + + + + + + + 13
Котирування державних цінних паперів + + + + + + + 7

Примітка:
−	 Знаком «+» відзначні ті роботи, автори яких показали ефективність використання індикатора для прогнозування кризових явищ на 

фінансових ринках.
−	 Цифрами позначено кількість досліджень, в яких була наведена ефективність зазначеного індикатора.

Таблиця 2
Розподіл значень індикаторів стійкості банківського сектору при подачі сигналів 

Спостерігається фінансова нестабільність 
на протязі 3-х місяців 

Не спостерігається зміни рівня 
фінансової стабільності протягом 3-х 

місяців
Індикатор подає сигнал А В

Немає сигналу С D
Джерело: власна розробка автора.

Таблиця 3
Результати застосування сигнального підходу для відбору індикаторів стійкості банківського 

сектору України (відсоткові пункти)

Індикатор N/S PC P(C|S) P(C|S)-P(C)
1 2 3 4 5

Темп росту ВВП 0,56 0,25 0,12 0,05
Золотовалютні резерви 0,12 0,05 0,63 0,46
Зовнішній борг 0,84 0,25 0,09 0,01
Сальдо рахунку поточних операцій 0,17 0,5 0,35 0,27
Інфляція 0,52 1 0,15 0,06
Проблемні кредити банків 0,18 0,7 0,29 0,22
Експорт 0,6 0,5 0,11 0,04
Реальний обмінний курс 0,08 0,25 0,5 0,42
Пропозиція грошей, високоліквідні активи 0,09 0,5 0,5 0,42
Ліквідність банківських установ 0,05 0,5 1 0,85
Вклади населення 0,52 0,5 0,13 0,7
Банківські активи 0,45 0,75 0,16 0,08
Котирування державних цінних паперів 0,9 1 0,08 0,01

Джерело: складено на основі проведених розрахунків.
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залежності краще моделюються з використанням 
«додаткового процесу», що в економічній 
літературі називається «волатильністю». 
Волатильність зміни інтегрального динамічного 
індикатора є мірою того, як сильно банківський 
сектор схильний до флуктуацій (коливань), тобто 
відхилень від попереднього стійкого рівня.

Першим кроком при побудові інтегрального 
динамічного індексу стійкості банківського 
сектору є визначення оптимального переліку 
індикативних показників, що характеризують 
рівень стійкості та можуть якнайшвидше 
відреагувати на негативні зміни, що несуть 
загрозу виникнення кризових ситуацій. Цей 
етап надзвичайно важливий, оскільки від того, 
наскільки чутливим будуть вибрані окремі 
показники залежить точність інтегрального 
індикатора. Формування переліку показників має 
базуватися на системному підході.

У науковій практиці доведено, що мала 
кількість показників не дає змоги зробити точну 
узагальнюючу оцінку, а незначні зміни в динаміці 
окремих показників можуть призвести до 
суттєвих змін результативної величини. І навпаки, 
значна кількість показників призводить до втрати 
чутливості оцінки до зміни в їх динаміці, тобто 
значні зміни не призводять до змін у динамічному 
індикаторі. досвід використання ординальних 
шкал свідчить про доцільність використання не 
менше шести і не більше 25 показників [8, с. 31].

Розрахунок інтегрального динамічного 
індексу фінансової стійкості є необхідною 
компонентою системи раннього попередження 
кризових явищ в банківському секторі, яка 
ґрунтується на застосуванні індикаторів, у якості 
яких використовуються агреговані показники 
банківської діяльності, макроекономічні 
показники і показники участі держави в діяльності 
банків.

На основі опрацювання існуючих методик 
формування інтегральних індикаторів відберемо 
для нашого інтегрального динамічного індексу 
ті, які найбільш адекватно проявляють себе в 
моделях кризового прогнозування (табл. 1).

При реалізації сигнального підходу, будемо 
вважати, що необхідно протестувати «нульову 
гіпотезу» про те, що банківський сектор 
знаходиться в стійкому стані, на противагу 
альтернативній гіпотезі про те, що протягом 
найближчих трьох-шести місяців можливе 
виникнення фінансової нестабільності. Як для 
тестування будь-якої статистичної гіпотези, 
нам необхідно визначити граничне (критичне) 
значення, що здійснює розподіл сигналів 
індикатора на дві зони. Якщо значення індикатора 
потрапляє в критичну зону, тобто виходить 

за порогове значення, то вважаємо, що даний 
індикатор посилає сигнал.

Далі для всіх показників будуємо порогові 
значення, перевищення яких свідчить про 
високу ймовірність виникнення фінансової 
нестабільності в короткотерміновій перспективі. 
Порогові значення підбирають таким чином, 
щоб, з однієї сторони, максимізувати кількість 
правильних сигналів перед кризовими подіями, 
іншими словами, виявити якнайбільшу кількість 
випадків, коли той чи інший індикатор перетинає 
порогове значення, після чого дійсно відбувається 
криза.

З іншого боку, вибрані порогові значення 
забезпечують мінімізацію «шуму». При цьому, 
під «шумом» ми розуміємо такі випадки, коли 
сигнал подається, а криза протягом заданого 
проміжку часу відсутня. В цьому ж випадку, якщо 
для індикатора неможливо підібрати порогове 
значення, яке б забезпечувало задовільний рівень 
«правильних» сигналів при заданому рівні «шуму», 
то такий індикатор виключається з розгляду.

Для вибору оптимального порогового 
значення для кожного індикатора необхідно 
задати певний критерій. В якості такого критерію 
доцільно використати співвідношення частки 
«поганих» сигналів до частки «хороших» сигналів. 
Ідеальними є індикатори, сигнали від яких 
потрапляють в сектори А і D (табл.2).

Визначимо безумовну ймовірність настання 
фінансової нестійкості для кожного індикатора, 
як відношення спостережень, з якими упродовж 
3-х місяців відбулось порушення фінансової 
стабільності, відносно до числа всіх спостережень:

        
 

 
(2)

де А – випадок, коли індикатор подає сигнал, 
після якого упродовж 3-х місяців спостерігається 
порушення фінансової стійкості банківського 
сектору;

В – випадок, коли індикатор подає сигнал про 
деструктивні процеси в банківському секторі, але 
упродовж 3-х місяців не спостерігається зміни 
рівня фінансової стійкості;

С – випадок, коли індикатор не подає 
попереджуючого сигналу, але упродовж 3-х 
місяців спостерігається порушення фінансової 
стійкості банківського сектору;

D – випадок, коли індикатор не подає жодного 
сигналу, і упродовж 3-х місяців рівень фінансової 
стійкості банківського сектору залишається 
незмінним.

Якщо індикатор посилає велику кількість 
«хороших» сигналів, тобто виявляє високу 
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правдивість, то можна очікувати, що ймовірність 
виникнення фінансової нестійкості при умові 
подачі сигналу P(C|S) (умовна ймовірність) буде 
більшою, ніж безумовна ймовірність Р(С). При 
цьому:

 
  
  
  
 (3)

Тобто, для того, щоб використання індикатора 
було раціональним для прогнозування настання 
фінансової нестабільності, необхідно виконання 
співвідношення:

                            P(C|S) > P(C)     

                                                                                     (4)

Дану умову назвемо необхідною для вибору 
оптимального порогового значення. Крім того, 
при виборі порогових значень ми мінімізуємо 
відношення «поганих» сигналів до «хороших»:

       
                                                 (5)

Таким чином, ми можемо розглянути всі 
порогові значення для кожного індикатора за 
максимально можливий відрізок часу і вибрати ті 
порогові значення, при яких значення показника 
N/S було б мінімальним, а умова P(C|S) > P(C) 
повністю виконувалась.

Слід відзначити, що в низці випадків можливе 
виникнення такої ситуації, коли відношення 
«поганих» сигналів до «хороших» дорівнюватиме 
нулю, через те, що частка «поганих» сигналів у 
чисельнику буде дорівнювати нулю, однак при 
цьому індикатор є надто нечутливим, тобто не 
подає сигналів навіть перед значною кризою. 

Тому при виборі індикаторів і порогових значень 
необхідно також звертати увагу на частку криз 
(РС), котру індикатор може передбачити, тобто 
чи подає даний індикатор в зазначений проміжок 
часу перед кризою хоча б один сигнал.

Застосування наведеної методики для вибору 
індикаторів-передвісників фінансової нестійкості 
в банківському секторі України, дало можливість 
отримати такі результати (табл. 3).

Аналіз отриманих результатів дозволяє 
зробити висновок, що використання зазначених 
вище індикаторів дає можливість прогнозувати 
настання фінансової нестійкості з імовірністю, 
що перевищує безумовну. Однак, на наш погляд, 
необхідно встановити певну межу такого 
перевищення, щоб вона виходила за рамки 
звичайної статистичної похибки.

Такою межею можна вважати різницю між 
умовною і безумовною імовірністю настання 
фінансової нестійкості, що перевищує P(C/S) – 
P(C). У такому випадку, в подальшому, з метою 
побудови інтегрального індексу фінансової 
стійкості відберемо такі індикатори (табл. 4).

З метою узагальнення всіх отриманих 
від набору індикаторів сигналів побудуємо 
інтегральний індекс:

                                                 
    

      (6)

де 
j

tS  - сигнали кожного з j = 9 індикаторів, 
що входять до інтегрального динамічного індексу 
фінансової стійкості за певний проміжок часу t.

Однак зрозуміло, що даний інтегральний індекс 
не враховує всіх необхідних чинників. Наприклад, 
ймовірність настання фінансової нестабільності 
може підвищуватись, але це не означає, що всі 
індикатори одночасно подадуть сигнал. Тому 
введемо до нашого інтегрального індексу ще один 
параметр:

                                               
      (7)

де j
tstS ,−  дорівнює 1, якщо j-й індикатор подає 

сигнал хоча б один раз в проміжку часу S місяців 
до моменту t. Параметр S задається екзогенно, 
виходячи з того, що симптоми фінансової кризи 
можуть проявитися мінімум на протязі 3-х місяців 
до її початку.

Але в той же час, обидва наведених вище 
індекси не відображають в повній мірі 
інформацію, отриману при побудові порогових 
значень індикаторів-передвісників, так як вони 
не враховують точність прогнозування. Логічним 
способом урахуванням даної інформації є 

Рис. 3. Динаміка показників значень 
інтегрального динамічного індексу фінансової 

стійкості у 2010–2012 рр.
Джерело: побудовано на основі проведених розрахунків за допомогою 
пакету прикладних програм MatLab Version 7.8.0.347 (R2009a).
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зважування індикаторів за допомогою величин, 
що дорівнюють перевищенню умовної ймовірності 
настання фінансової нестабільності, за умови 
подачі сигналу, над безумовною:

                                                                                       
 

      (8)

де 
j

tstS ,−  - сигнали j = 9 індикаторів, що 
входять до інтегрального динамічного індексу 
фінансової стійкості, з урахуванням того, що 
кожен j-й індикатор подає сигнал хоча б один раз в 
проміжку часу t за S місяців до моменту настання 
фінансової нестабільності.

Враховуючи динамічний характер отриманого 
індексу визначення ймовірності настання 
банківської кризи при динамічній зміні граничних 
значень ( IIICP t <≤|( ) можна оцінити так: 

 

BA
AIIICP t +

=<≤|(
    

      (9)

де I  – нижня межа інтервалу, для якого 
розраховується ймовірність настання фінансової 
нестабільності;

I  – верхня межа цього ж інтервалу;
А – кількість випадків, коли значення індексу 

знаходилось в інтервалі [ I ; I ) і протягом 
наступних 3-х місяців проявились ознаки 
фінансової нестабільності;

В – кількість випадків, коли значення індексу 
знаходилось в тому ж інтервалі, але кризи протягом 
обумовленого періоду часу не відбулось.

На рис. 3 наведено результати побудови 
емпіричного розподілу ймовірностей настання 
фінансової нестійкості в залежності від значень 
інтегрального динамічного індексу за три 
роки. Розрахунки проводилися за допомогою 
спеціального програмного забезпечення, 
розробленого в середовищі MatLab.

Висновки. Таким чином, методика комплексної 
оцінки фінансової стійкості банківського 
сектору на основі динамічного інтегрального 
індексу дозволяє найбільш об’єктивно оцінити 
фінансовий стан діяльності банківських установ 
у динаміці і створити реальну інформативну базу 
для оцінки його стабільності.

Отже, слід зазначити, що запропонованому 
нами динамічному індексу фінансової стійкості 
притаманні такі важливі властивості: системність 
(оцінка відображає показники в їх взаємозв’язку 
та в часі), комплексність, оскільки для побудови 
динамічного індексу використовують показники, 
що відображають найважливіші аспекти 
функціонування банківського сектору України, а 
також чутливість та швидке реагування на наслідки 
управлінський рішень, що приймаються з метою 
оперативного антикризового управління.

Наведений розрахунок інтегрального 
динамічного індексу фінансової стійкості є 
необхідним компонентом систем раннього 
попередження кризових явищ в банківському 
секторі, які передбачають використання таких 
індикаторів як: агреговані показники банківської 
діяльності, макроекономічні показники і показники 
участі держави в діяльності банків. Ефективність 
системи раннього попередження залежить, як 
зазначалося, від об’єму і якості використовуваної 
статистичної інформації, а також від адекватності 
обраних кількісних статистичних методів. 
Зазначений динамічний індекс фінансової стійкості 
банківського сектору може бути застосований, як 
на рівні державних органів, зокрема регулятора 
банківського сектору – Національного банку України, 
а також безпосередньо комерційними банками при 
розробці внутрішніх моделей для кількісної оцінки 
ризиків відповідно до методики Базельського 
комітету. Дану методику розрахунку інтегрального 
динамічного індексу доцільно використовувати 
при аналізі стійкості банківського сектору України 
та прийнятті ефективних управлінських рішень з 
метою раннього попередження кризових явищ.

№ Індикатор P(C|S)-P(C)
1. Ліквідність банківських установ 0,85
2. Вклади населення 0,7
3. Золотовалютні резерви 0,46
4. Реальний обмінний курс 0,42
5. Пропозиція грошей, високоліквідні активи 0,42
6. Сальдо рахунку поточних операцій 0,27
7. Проблемні кредити банків 0,22
8. Банківські активи 0,08
9. Інфляція 0,06

Джерело: складено на основі проведених розрахунків.

Таблиця 4
Результати застосування сигнального підходу для відбору індикаторів стійкості банківського 

сектору України (відсоткові пункти)
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Постановка проблеми. У зв’язку із 
зростанням обсягів проведення кредитних 
операцій та значної частки проблемних кредитів 
у банках постає необхідність удосконалення 
наявних методів підвищення якості кредитного 
портфеля депозитних корпорацій. У таких умовах 
виникає потреба у здійсненні прогнозування 
динаміки якості портфеля. Тому проблема 
розробки адекватного прогнозу якості є однією 
з пріоритетних, оскільки сьогодні не достатньо 
володіти ретроспективою фінансового стану, а 
працювати випереджаючими методами аналізу 
перспектив, які б дозволяли зменшувати ризики 
втрат та збільшувати прибутки.

УДК 519.865:336.72

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ НА 
ОСНОВІ ІНТЕГРУВАННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

EVALUATION OF QUALITY PROSPECTS OF BANKS LOAN PORTFOLIO 
BASED ON THE INTEGRATION OF MODELING METHODS
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Анотація. Проведено аналіз якості кредитного 
портфеля банківської системи України упродовж 
2008–2011 років. Розроблено інструмент оцінки 
якості на основі інтеграції методів ARIMA та 
випереджаючих індикаторів. Отримано чисельні 
результати за допомогою програмного пакету 
STATISTICA 8.0 та подано рекомендації.

Summary. Analysis of quality of banking system 
loan portfolio of Ukraine during 2008–2011 is 
considered. A quality assessment tool is based on 
the integration of methods ARIMA and leading 
indicators. It is obtained numerical results using the 
software package STATISTICA 8.0 and it is worked 
out recommendations.

Ключові слова: кредитний портфель, якість, аналіз, оцінка, прогноз, ARIMA, випереджаючі індикатори, інтегрування методів.
Key words: loan portfolio, quality, analysis, assessment, forecast, ARIMA, leading indicators, integration of methods.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження проблем подальшого вдосконалення 
функціонування банківської системи, зокрема 
процесу управління кредитним портфелем 
банку, привертає увагу багатьох вітчизняних 
учених, серед яких праці Алексєєнко М. Д., 
Гальчинського А. С., Дзюблюка О. В., Конопатської 
Л. В., Лазепка І. М., Мируна М. І., Мороза А. М., 
Огородніка С. Я., Осадця С. С., Остапішиної Т. П., 
Савлука М. І., Сивульського  М. І. та ін. Значний 
внесок у дослідження кредитного портфеля 
зробили російські вчені, передусім Лаврушин О., 
Масленченков Ю., Панова Г., Усоскін В., Ширінська 
О. та ін. У їхніх дослідженнях описано проблеми 
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формування і моніторингу кредитного портфеля, 
наводяться класифікаційні характеристики 
кредитів і пов’язаних з ними ризиків, 
висвітлюються інші актуальні аспекти кредитних 
операцій комерційних банків. Проте питання 
аналізу та прогнозування якості кредитного 
портфеля є недостатньо опрацьованими, чим і 
зумовлена актуальність дослідження.

Метою статті є аналіз існуючих та розробка 
інноваційних методів оцінки якості кредитного 
портфеля банків за допомогою інструментів 
прогнозування, отримання чисельних результатів 
з використанням програмного пакету STATISTICA 
8.0. та вироблення рекомендацій.

Для досягнення поставленої мети у статті 
поставлено такі завдання:

−	проаналізувати динаміку кредитної 
діяльності банків України ;

−	 визначити особливості поведінки 
проблемних кредитів та кредитного портфеля в 
цілому;

−	 дослідити наявні методи оцінки якості 
кредитного портфеля;

−	розробити інноваційний інструментарій 
для аналізу якості;

−	 спрогнозувати динаміку показника якості 
на коротку перспективу;

−	 встановити випереджаючі індикатори;
−	 використати методику ARIMA-LІ для 

рекомендацій щодо підвищення якості кредитного 
портфеля на основі прогнозних значень.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Банківська система є важливою 
складовою ринкової інфраструктури України, 
оскільки забезпечує взаємодію банків із суб’єктами 
ринку в процесі розширеного відтворення, що 
відображає в такий спосіб рівень організації 
економічних відносин в країні.

На теперішньому етапі розвитку банківської 
системи головне завдання полягає в пошуку 
реальних шляхів мінімізації ризиків й отримання 
достатніх прибутків для збереження коштів 
вкладників та підтримання «життєдіяльності» 
банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми 
потребує ефективного використання як існуючих, 
так і розробки нових методів банківського 
менеджменту.

Діяльність банків здебільшого пов’язана 
з надання кредитів. Сукупність кредитних 
операцій, проведених банком прийнято вважати 
кредитним портфелем. У структурі банківських 
активів кредити становлять близько 50–60  % і 
забезпечують 2/3 усіх доходів. Кредитні операції 
банку є найбільш дохідними, але разом з тим і 
найризикованішими [1, с. 101]. Аналіз сучасних 
тенденцій розвитку банківської системи України 

свідчить, що обсяги кредитування постійно 
зростають як в абсолютних, так і у відносних 
показниках. Кредитна діяльність сучасних 
комерційних банків досить багатогранна і включає 
різні форми та види позичок, наданих юридичним 
або фізичним особам. У процесі управління 
кредитною діяльністю банку об’єктами є не 
лише кожна окрема кредитна операція, а й 
сукупність усіх наданих банком кредитів з 
їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто 
кредитний портфель. Обсяг кредитного портфеля 
оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів 
банку, зокрема прострочених, пролонгованих, 
сумнівних. У структурі банківського балансу 
кредитний портфель досліджують як одне ціле 
та складова активів банку, яка характеризується 
показниками дохідності та відповідним рівнем 
ризику. Дохідність і ризик – основні параметри 
управління кредитним портфелем банку. За 
співвідношенням цих показників визначається 
ефективність кредитної діяльності банку.

Головна мета процесу управління кредитним 
портфелем банку полягає в забезпеченні 
максимальної дохідності за допустимого рівня 
ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля 
залежить від структури й обсягу портфеля, а 
також від рівня відсоткових ставок за кредитами 
[1, с. 104].

Якість кредитного портфеля суттєво впливає 
на рівень ризикованості та надійності банку, тому 
саме кредитна діяльність підлягає регулюванню 
з боку органів нагляду. Вимірювання, мінімізація 
та контроль за рівнем кредитного ризику – одне 
з найскладніших завдань менеджменту банку у 
процесі формування кредитного портфеля [1, 
с. 106].

Для банківської діяльності важливим є не 
уникнення ризику взагалі, а його передбачення 
та зниження до мінімального рівня, тобто 
оптимізаційне управління. Під ризиком розуміють 
загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, 
недоотримання доходів або спричинення 
додаткових витрат у результаті здійснення певних 
фінансових операцій [2, с. 204].

Кредитний ризик, або ризик неповернення 
боргу, може бути промисловим (пов’язаний з 
імовірністю спаду виробництва або попиту на 
продукцію певної галузі); ризик, обумовлений 
невиконанням з певних причин договірних 
умов; ризик, пов’язаний з трансформацією видів 
ресурсів (найчастіше за строком) та ризик форс-
мажорних обставин [2, с. 210].

Основним завданням управління 
банківськими ризиками є визначення ступеня 
допустимості ризику й прийняття практичного 
рішення, що спрямоване на розроблення заходів, 
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які дають можливість зменшити вірогідність 
втрат. Якісне оцінювання кредитного портфеля 
має на меті насамперед максимально знизити 
ризик неповернення позики, що веде до значних 
втрат для банків і може привести його до 
банкрутства. Аналіз кредитних операцій потрібно 
здійснюватися також у напрямі оцінювання 
ступеня захищеності від можливих втрат. Що 
гірші показники якості кредитів з погляду 
кредитного ризику, то більшим має бути ступінь 
їх захищеності.

Для оцінювання якості кредитного портфеля 
з погляду кредитного ризику застосовуються такі 
показники:

−	 коефіцієнт покриття класифікованих 
позик;

−	питома вага зважених класифікованих 
позик;

−	 коефіцієнт питомої ваги проблемних та 
збиткових позик [2, с. 225].

Перелічені показники слід проаналізувати 
в динаміці, виявити тенденцію до їх зміни 
та причини їх погіршення. Розрахунок цих 
коефіцієнтів допомагає визначити тенденції 
погіршення фінансового стану та шляхи 
збільшення економічної ефективності кредитних 
операцій.

Коефіцієнт покриття класифікованих 
позик розраховують як відношення зважених 
класифікованих позик до капіталу банку. Цей 
показник комплексно характеризує якість 
кредитного портфеля з погляду ризику в 
сукупності з його захищеністю власним капіталом. 
Підвищення цього коефіцієнта в динаміці 
вважають негативним явищем і свідчить про 
підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

Коефіцієнт питомої ваги зважених 
класифікованих позик розраховують як 
відношення зважених класифікованих позик до 
загальної суми позик. Зважені класифіковані 
позики розраховуються множенням суми кредитів 
певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт питомої ваги проблемних та 
збиткових позик розраховують як відношення 
позик з простроченою виплатою процентів та 
основної суми боргу до загального обсягу позик. 
Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у 
портфелі банку, виплати за якими були невчасно 
погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. 
Високий процент свідчить про погіршення 
кредитної діяльності банку. Значний приріст за 
аналізований період свідчить про можливі значні 
збитки в перспективі.

Коефіцієнт збитковості позик розраховують як 
співвідношення збитків за позиками, отриманими 
за аналізований період до середнього загального 

обсягу позик або до загального обсягу позик. 
Коефіцієнт збитковості визначає частину позик, 
які за певний період призвели до збитку. Зростання 
цього показника може свідчити про погіршення 
політики дотримання допустимого рівня ризику.

Аналіз кредитних операцій повинен 
здійснюватися також у напрямі оцінювання 
ступеня захищеності від можливих втрат. Що 
гірші показники якості кредитів з погляду 
кредитного ризику, то більшим має бути ступінь 
їх захищеності. Для оцінювання його рівня 
використовують такі показники:

−	 коефіцієнт забезпеченості позики;
−	 коефіцієнт забезпеченості збитків;
−	 коефіцієнт захищеності позик від втрат;
−	 коефіцієнт покриття збитків;
−	 коефіцієнт покриття позик власним 

капіталом [2, с. 217].
У роботі для оцінки якості будемо 

використовувати коефіцієнт питомої ваги 
проблемних та збиткових позик, оскільки даний 
показник найкраще відображає втрати банків 
від кредитної діяльності та є досить суттєвим 
для функціонування банківської системи. 
Обчисливши значення цього коефіцієнта, 
отримаємо часовий ряд. Будь-який динамічний 
ряд у межах періоду з більш-менш стабільними 
умовами розвитку виявляє певну закономірність 
зміни рівнів – загальну тенденцію. Одним рядам 
притаманна тенденція до зростання, іншим –
до спадання, що у свою чергу, відбувається по-
різному: рівномірно, прискорено чи уповільнено. 
Нерідко ряди динаміки через коливання рівнів не 
виявляють чітко вираженої тенденції.

Щоб виявити й схарактеризувати основну 
тенденцію, застосовують різні способи 
згладжування та аналітичного вирівнювання 
динамічних рядів. Суть згладжування полягає 
в укрупненні інтервалів по часу та заміні 
первинного ряду рядом середніх по інтервалах. 
У середніх взаємозрівноважуються коливання 
рівнів первинного ряду, внаслідок чого тенденція 
розвитку вирізняється чіткіше [3, с. 167].

Просте ковзне середнє (англ. Simple Moving 
Average – SMA) – є одними з найбільш простих і 
популярних індикаторів у технічному аналізі. SMA 
є звичайним середнім арифметичним за певний 
період [4]. SMA належить до класу індикаторів, 
які слідують за трендом, допомагає визначити 
початок нової тенденції і її завершення, за його 
кутом нахилу можна визначити швидкість руху, а 
також її застосовують як основу у великій кількості 
інших технічних індикаторів. Іноді ковзне середнє 
називають лінією тренду.

Усереднюючи якість, яка завжди слідує за 
головною тенденцією ринку, ми фільтруємо 
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дрібні коливання. Що менший параметр SMA, 
то швидше воно визначає нову тенденцію, але й 
одночасно робить більше помилкових коливань, 
і навпаки – що більший параметр, то повільніше 
визначається новий тренд, але надходить менше 
помилкових коливань [4]. Проте, цей метод має 
низку недоліків. Зокрема, при використанні методу 
SMA запізнювання на вході і виході з тренду, 
як правило, значне, тому в більшості випадків 
втрачається велика частина трендового руху. Один 
із значних недоліків методу SMA в тому, що він 
надає однакові ваги як новим показникам якості, 
так і більш старим, хоча логічніше припустити, що 
нові показники важливіші, тому що відображають 
більш близьку ринкову ситуацію до поточного 
моменту.

Моделі ARIMA (АРПКС – авторегресії 
проінтегрованого ковзкого середнього) є 
важливим класом параметричних моделей, 
які описують нестаціонарні ряди. Їх ще 
називають моделями Бокса-Дженкінса [5, с. 435]. 
Моделі ARIMA формуються, в основному, на 
автокореляційній структурі даних. У методології 
ARIMA не передбачається будь-якої чіткої 
моделі для прогнозування даного часового ряду. 
Задається лише загальний клас моделей, які 
описують часовий ряд і дозволяють виражати 

поточне значення змінної через її попередні 
значення. Потім алгоритм, підставляючи 
внутрішні параметри, сам обирає найбільш 
придатну модель прогнозування.

Методологія прогнозування Бокса-Дженкінса 
відрізняється від більшості методів тим, що в 
ній не вимагається особливої структури даних 
часових рядів, для яких виконується прогноз, 
а використовується ітеративний підхід до 
визначення допустимої серед загального класу 
моделей. Потім обрана модель зіставляється з 
історичними даними, для того щоб перевірити 
точність опису рядів. Модель вважають 
прийнятною, якщо залишки, в основному, малі, 
розподілені випадково, і не містять корисної 
інформації. Якщо задана модель незадовільна, 
процес повторюється, але вже з використанням 
нової поліпшеної моделі. Подібна ітераційна 
процедура повторюється до тих пір, поки не 
буде знайдено коректної моделі. З цього моменту 
задана модель може використовуватися для цілей 
прогнозування. При моделюванні нестаціонарних 
за своєю природою економічних процесів, 
авторегресійна функція об’єднується з іншими 
методами аналізу динаміки: ковзкої середньої, 
трендом, сезонною хвилею. Об’єднання різних 
моделей в єдине ціле суттєво розширює сферу 

Рис. 1. Графік питомої ваги проблемних кредитів Рис. 2. Нелінійна частина часового ряду 

Рис. 3. Графік абсолютних показників 
проблемних кредитів

Рис. 4. Ковзке середнє з квартальним періодом
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їх використання. Крім того, об’єднані моделі 
формуються на основі одних і тих же статистичних 
характеристик – автокореляційних функцій, 
розробляється один алгоритм розрахунку 
параметрів моделі і визначення прогнозів.

У моделі ARIMA рівень динамічного ряду 
yt визначають як зважену суму попередніх 
його значень і значень залишків et – поточних і 
попередніх. Вона об'єднує модель авторегресії 
порядку р і модель ковзкої середньої залишків 
порядку q. Тренд включається в ARIMA за 
допомогою оператора кінцевих різниць ряду yt. 
Для фільтрації лінійного тренда використовують 
різниці першого порядку, для фільтрації 
параболічного тренду – різниці другого порядку і 
т. д. Різниця d повинна бути стаціонарною.

Вид моделі ARIMA, адекватність її реальному 
процесу та прогнозні властивості залежать 
від порядку авторегресії р і порядку ковзної 
середньої q. Через те, ключовим моментом 
моделювання вважається процедура ідентифікації 

– обґрунтування виду моделі. У стандартній 
методиці ARIMA ідентифікація зводиться до 
візуального аналізу автокорелограм і ґрунтується 
на принципі економії, за яким (p + q) <= 2. Підхід 
Бокса-Дженкінса до аналізу часових рядів є 
потужним інструментом для побудови точних 
прогнозів з малою дальністю прогнозування. 
Моделі ARIMA досить гнучкі і можуть описувати 
широкий спектр характеристик часових рядів, які 
зустрічаються на практиці. Вищеназвані фактори 
свідчать, що дані моделі добре працюють в разі 
стабільного стану процесу і перестають адекватно 
відображати його, коли відбуваються суттєві 
зміни.

Прогнози економічного розвитку можуть 
ґрунтуватися на елементарній екстраполяції, 
витончених економетричних моделях, прийомах 
«технічного аналізу», опитування споживачів 
і підприємців, формалізації оцінок експертів і 
аналітиків. Одним з найпоширеніших методів 
передбачення майбутньої економічної динаміки 
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Autocorrelation Function
Коефіцієнт_проблемних

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0

 24 -.226 .0827
 23 -.261 .0884
 22 -.309 .0938
 21 -.346 .0989
 20 -.362 .1037
 19 -.372 .1083
 18 -.374 .1127
 17 -.348 .1170
 16 -.317 .1211
 15 -.275 .1251
 14 -.228 .1289
 13 -.181 .1326
 12 -.127 .1363
 11 -.082 .1398
 10 -.034 .1433
  9 +.034 .1466
  8 +.124 .1499
  7 +.214 .1532
  6 +.313 .1563
  5 +.422 .1594
  4 +.536 .1625
  3 +.655 .1654
  2 +.773 .1684
  1 +.892 .1712
Lag Corr. S.E.

0
189.6 0.000
182.1 0.000
173.4 0.000
162.5 0.000
150.3 0.000
138.1 0.000
126.3 .0000
115.3 .0000
106.4 .0000
99.59 .0000
94.75 .0000
91.63 .0000
89.76 .0000
88.89 .0000
88.54 .0000
88.48 .0000
88.43 .0000
87.75 .0000
85.79 .0000
81.78 .0000
74.75 .0000
63.87 .0000
48.21 .0000
27.13 .0000
  Q p

Рис. 5. Візуалізовані дані Рис. 6. Автокореляційна функція

Autocorrelation Function
Коефіцієнт_проблемних: D(-1)

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0

 24 -.221 .0791
 23 -.255 .0854
 22 -.259 .0913
 21 -.367 .0968
 20 -.367 .1021
 19 -.304 .1070
 18 -.191 .1118
 17 -.217 .1164
 16 -.110 .1208
 15 -.055 .1250
 14 -.110 .1291
 13 -.083 .1331
 12 -.010 .1369
 11 +.033 .1407
 10 -.039 .1443
  9 +.051 .1479
  8 +.068 .1514
  7 +.224 .1548
  6 +.227 .1581
  5 +.190 .1614
  4 +.368 .1646
  3 +.503 .1677
  2 +.431 .1708
  1 +.574 .1738
Lag Corr. S.E.

0
106.0 .0000
98.18 .0000
89.28 .0000
81.20 .0000
66.86 .0000
53.90 .0000
45.81 .0003
42.88 .0005
39.41 .0010
38.59 .0007
38.39 .0005
37.67 .0003
37.28 .0002
37.28 .0001
37.22 .0001
37.15 .0000
37.03 .0000
36.83 .0000
34.74 .0000
32.68 .0000
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17.29 .0002
10.91 .0010
  Q p

Рис. 7. Автокореляційна функція при d = 1

Autocorrelation Function
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(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
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 24 -.037 .0746
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 21 -.086 .0943
 20 -.021 .1001
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 18 +.140 .1106
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 16 +.032 .1203
 15 +.120 .1248
 14 -.085 .1292
 13 -.208 .1334
 12 +.169 .1375
 11 +.234 .1415
 10 -.311 .1454
  9 +.174 .1492
  8 -.073 .1528
  7 +.143 .1564
  6 -.026 .1599
  5 -.260 .1634
  4 +.035 .1668
  3 +.286 .1701
  2 -.312 .1733
  1 -.326 .1765
Lag Corr. S.E.

0
33.33 .0974
33.08 .0797
33.01 .0618
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31.75 .0461
31.71 .0338
31.57 .0248
29.96 .0267
27.19 .0395
27.12 .0278
26.19 .0245
25.75 .0184
23.33 .0251
21.82 .0259
19.09 .0392
14.51 .1053
13.16 .1066
12.93 .0740
12.09 .0599
12.07 .0339
 9.53 .0491
 9.49 .0234
 6.66 .0359
 3.42 .0646
  Q p

Рис. 8. Автокореляційна функція при d = 2
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є використання системи випереджаючих 
індикаторів. Ідея, що лежить в основі такого 
підходу, проста й очевидна: щоб передбачити, 
коли наступить перехід економіки від підйому до 
спаду (або, навпаки, від спаду до підйому) треба 
побудувати «систему раннього виявлення» [6, 
с. 136].

У межах цього дослідження проведено аналіз 
якості кредитного портфеля з позиції питомої 
ваги проблемних кредитів у загальній кількості 
наданих нефінансовому сектору економіки за 
січень 2008 – липень 2011 року (Рис.1, [7]).

З рисунку 1 видно, що часовий ряд доцільно 
розбити на дві частини, оскільки від першого 
періоду і до одинадцятого спостерігається 
практично лінійна динаміка. На нашу думку, 
значення цієї частини ряду можна не враховувати 
для побудови прогнозу. Таку поведінку ряду 
частково пояснює політика НБУ щодо валютних 
курсів. У першій половині 2008 року курс 
американського долара до української гривні був 
незмінний, а з четвертого кварталу НБУ відпустив 
курс у вільне плавання, що має своє відображення 
на графіку. Для подальшого аналізу розглянемо 
часовий ряд з січня 2009 року (Рис. 2).

Для порівняння наведемо графік обсягів 
проблемних кредитів в абсолютних показниках 
(Рис. 3).

Як бачимо, графік на рисунку 3 майже 
повністю повторює графік рисунку 2. Це 
свідчить, що часовий ряд значень коефіцієнтів 
якості проблемних кредитів відображає реальну 
динаміку обсягу проблемних кредитів і наявність 
піків пов’язана зі збільшенням проблемних 
кредитів, а не скороченням загальної кількості 
виданих. Для виявлення основної тенденції 
ряду використано метод ковзкого середнього із 
квартальним періодом. Нижче подано графік 
(Рис. 4).

З цього рисунку видно, що в майбутньому 
збережеться тенденція зменшення даного 
коефіцієнта, якщо зовнішні умови не зміняться. 
Метод ковзкого середнього добрий для визначення 
тенденції, але не для точних прогнозних значень. 
Прогнозування динаміки якості кредитного 
портфеля здійснимо за допомогою моделей 
ARIMA, які застосовують для короткострокового 
прогнозування і дозволяють побудувати точкові 
прогнози та їх інтервали довіри. За допомогою 
цих моделей отримаємо прогнозні значення на 2 
періоди.

ARIMA моделі побудовані нами за допомогою 
статистичного пакету STATISTICA 8.0. Цей пакет 
дозволяє задати такі параметри: p – порядок 
авторегресії, q – порядок ковзаючого середнього, d 
– порядок різниці. Ідентифікувати модель ARIMA 

– означає визначити ці параметри [5, с. 443].
Основний критерій ідентифікації – поведінка 

автокореляційної та часткової автокореляційної 
функції. Нехай d – невідомий порядок різниці 
моделі, який потрібно визначити. Насамперед, 
візуалізуємо ряд і визначаємо його стаціонарність 
або нестаціонарність (Рис. 5). 

Наявність тренду є першою ознакою 
нестаціонарності [5, с. 444]. Для більшої впе-
вненості побудуємо автокореляційну функцію 
(Рис. 6). 

Якщо функція немає тенденції до затухання, то 
говорять про нестаціонарність ряду. Як бачимо, 
(Рис. 6) автокореляційна функція немає тенденції 
до затухання, тому приходимо до висновку, 
що ряд є нестаціонарним. Для моделі випадок 
затухаючої автокореляційної функції означає, що 
d = 0. В іншому разі необхідно брати різниці до 
тих пір, поки дана функція не стане стаціонарною 
[5, с. 445]. Знайдемо різниці першого порядку 
часового ряду (Рис. 7).

Провівши таку ітерацію ще раз, отримуємо 
стаціонарний ряд при d = 2 ( Рис. 8).

Наступним етапом потрібно визначити 
параметри p і q. Практика показує, що більшість 
часових рядів, які описуються змішаними 
моделями авторегресії та ковзкого середнього 
можна достатньо точно віднести до одного з таких 
п’яти класів:

− моделі авторегресії з одним параметром 
p=1, q=0;

− моделі авторегресії з двома параметрами 
p=2, q=0;

− моделі ковзкого середнього з одним 
параметром p=0, q=1;

− моделі ковзкого середнього з двома 
параметрами p=0, q=2;

− моделі авторегресії з одним параметром 
і ковзкого середнього з одним параметром [5, с. 
448–449].

Наявні такі практичні критерії для визначення 
цих моделей за допомогою автокореляційних і 
часткових автокореляційних функцій:

− один параметр авторегресії: 
автокореляційна функція експоненціально 
затухає, часткова автокореляційна має викид на 
лазі 1.

− два параметри авторегресії: авто-
кореляційна функція має форму затухаючої 
синусоїдальної хвилі або експоненціально затухає, 
часткова автокореляційна функція має викиди 
тільки для лагів 1 і 2.

− один параметр ковзкого середнього: 
автокореляційна функція має викид на 
лазі 1, часткова автокореляційна функція 
експоненціально затухає.
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− два параметри ковзкого середнього: 
автокореляційна функція має викид на лагах 1 і 
2, часткова автокореляційна функція має форму 
синусоїдальної хвилі або експоненціально затухає.

− один параметр авторегресії і один 
ковзкого середнього: автокореляційна функція 
експоненціально затухає, часткова автоко-
реляційна функція теж експоненціально затухає 
[5, с. 449].

Аналізуючи поведінку автокореляційної 
функції на рисунку   7, та часткової автокореляційної 
функції на рисунку 9, приходимо до висновку, 
що досить точно даний часовий ряд може бути 
описаний другим та третім класом моделей, тобто 
p=2, q=0, та p=0, q=1.

Автокореляційна функція на рисунку 8 має 
яскраво виражену синусоїдальну затухаючу 
хвилю, а також викид на лазі 1. Даний часовий 
ряд немає вираженої часової компоненти, тому 
жодних сезонних коригувань в цю модель вносити 
не потрібно. Таким чином, ми ідентифікували 
дві моделі ARIMA, які потрібно перевірити на 
адекватність.

На рисунку 10 зображено результати 
побудованої моделі за допомогою пакету 
STATISTICA 8.0. На рисунку 11 подано оцінку 
параметрів моделі.

Аналізуючи оцінки параметрів на рисунку 
11, можна зробити висновок, що параметр p(2) 
є статистично значимий (для нього р=0,023, 
що є менше, ніж 0,05), а оцінка параметра р(1) 
досить близька до рівня 0,05. Тому, для подальшої 
перевірки адекватності цієї моделі, побудуємо 
прогноз для існуючих даних, щоб побачити 
на скільки відхиляються реальні значення від 
прогнозованих.

Як бачимо з рисунку 12 прогноз є відносно 
точний. Спостережувані значення лежать в 
інтервалі довіри.

Тепер побудуємо модель ARIMA з параметрами 
(0,2,1) (Рис. 13).

Наведемо оцінку параметрів цієї моделі 
(Рис. 14).

Єдиний параметр моделі є статистично 
значущий, оскільки р значно менше 0,05. Здійснимо 
прогноз для наших даних, як у попередній моделі 
(Рис. 15).

Ця модель теж дає добрі результати прогнозів, 
практично повністю повторюючи рух часового 
ряду. Всі реальні значення лежать в межах 
інтервалу довіри. Тому можна будувати прогноз 
на майбутні періоди (Рис. 16, 17).

Наведемо прогнозні значення в таблиці 
(Рис. 17).

Тепер зробимо прогноз за допомогою моделі 
ARIMA (2,2,0). 

Враховуючи прогнозні результати даних 
моделей, бачимо, що тенденція до покращення 
якості повинна зберегтися на наступні 2 періоди. 
Такий же прогноз ми отримали і за допомогою 
моделі простого ковзкого середнього.

Використання моделей ARIMA дозволяє 
спрогнозувати деякий інтервал довіри та точне 
значення ряду, яке розділяє даний інтервал 
на 2. У більшості випадків інтервал є досить 
великим. Тому для точнішого прогнозу варто 
визначити тенденцію, щоб мати змогу вибрати 
лише одну частину інтервалу довіри. Для цього 
необхідно використовувати інші методи прогнозу. 
Зокрема, ми пропонуємо використати метод 
випереджаючих індикаторів, тобто показників, 
які використовуються для передбачення піків 

Partial Autocorrelation Function
Коефіцієнт_проблемних: D(-1); D(-1)

(Standard errors assume AR order of k-1)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0

 25 -.040 .1857
 24 -.053 .1857
 23 +.017 .1857
 22 +.025 .1857
 21 -.014 .1857
 20 -.194 .1857
 19 +.137 .1857
 18 +.066 .1857
 17 +.100 .1857
 16 -.043 .1857
 15 -.126 .1857
 14 -.033 .1857
 13 +.214 .1857
 12 +.063 .1857
 11 +.091 .1857
 10 -.357 .1857
  9 +.257 .1857
  8 -.161 .1857
  7 -.180 .1857
  6 -.259 .1857
  5 -.149 .1857
  4 +.026 .1857
  3 -.022 .1857
  2 -.468 .1857
  1 -.326 .1857
Lag Corr. S.E.

Рис. 9. Часткова автокореляційна функція ряду 
при d=2

Forecasts; Model:(2,2,0) Seasonal lag: 12
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Рис. 12. Співставлення прогнозних і реальних 
даних для моделі ARIMA (2,2,0)
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Рис. 11. Оцінка параметрів моделі

Рис. 13. Модель ARIMA (0,2,1)

Рис. 14. Оцінка параметрів для моделі ARIMA (0,2,1)

Рис. 10. Модель ARIMA (2,2,0)



69FINANCIAL SPACE     № 2 (6) 2012

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Forecasts; Model:(0,2,1) Seasonal lag: 12
Input: Коефіцієнт_проблемних

Start of origin: 1        End of origin: 31
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Рис. 16. Прогнозні значення на майбутні 2 
періоди за допомогою моделі ARIMA (0,2,1)

Forecasts; Model:(2,2,0) Seasonal lag: 12
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Рис. 19. Прогнозні значення на майбутні 2 
періоди за допомогою моделі ARIMA (2,2,0)

Рис. 17. Таблиця прогнозних значень на 2 періоди

Рис. 18. Таблиця прогнозних значень на 2 періоди для моделі ARIMA(2,2,0)

Forecasts; Model:(0,2,1) Seasonal lag: 12
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Рис. 15. Співставлення прогнозних і реальних 
даних для моделі ARIMA (0,2,1)
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Рис. 20. Порівняння графіків обсягу товарообороту та 
коефіцієнту проблемних кредитів

Рис. 21. Співставлення графіків безробіття та 
коефіцієнту проблемних кредитів

Рис. 22. Графіки зміни курсів та коефіцієнта 
проблемних кредитів [8].

і дна економічних циклів [6, с. 132]. Провівши 
економічний аналіз факторів впливу на питому 
вагу проблемних кредитів, ми дійшли висновку, 
що існують показники, які мають найсуттєвіший 
вплив. Зокрема, кількість безробітних, курс долара 
США до гривні та роздрібний товарооборот 
підприємств (обсяг продажу споживчих товарів 
населенню через роздрібну торгову мережу, 
мережу ресторанного господарства усіма 
діючими підприємствами, а також промисловими, 
транспортними та іншими неторговими 
підприємствами безпосередньо населенню через 
касу підприємства, а також продаж через торгову 
мережу установам, організаціям і підприємствам). 
Ці показники обрані тому, що характеризують дві 
основні категорії суб’єктів економіки, які мають 

проблеми зі сплатою кредитів.
Рівень безробіття впливає на рівень доходів 

населення і їхню платоспроможність. Відповідно, 
при зменшенні платоспроможності постає 
проблема з виплатою відсотків за позиками. 
Даний показник відносно швидко впливатиме на 
питому вагу проблемних позик тому, що якщо 
більша частина доходів населення України йде 
на споживання (в основному товари першої 
необхідності, від яких неможливо відмовитися), 
то частка заощаджень дуже мала. Відповідно, 
нестачу коштів домашні господарства відчують 
практично одразу (до 1 місяця часу). Роздрібний 
товарооборот має безпосередній вплив на рівень 
доходів підприємств. Високий дохід, водночас, дає 
їм можливість сплати відсотків по кредиту вчасно. 
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Коливання валютних курсів викликає недовіру 
та нестабільну ситуацію, якою інколи починають 
зловживати позичальники і навмисне не платити 
кредит. Відповідно, питома вага проблемних 
кредитів збільшується.

Враховуючи вищезазначене, можна 
припустити, що значення коефіцієнта питомої 
ваги проблемних позик залежить від попереднього 
значення роздрібного товарообороту та 
попереднього значення кількості безробітних, 
а також від стабільності курсу гривні до долара 
США (Рис. 20, 21, [8, 9]).

З рисунків 20 та 21 видно, що починаючи 
з 26 періоду кількість безробітних почала 
скорочуватися, а роздрібний товарооборот 
зростати. У підприємств з’являються кошти 
для сплати кредитів, тому можна спостерігати 
динаміку коефіцієнта проблемних кредитів до 
зниження. Скорочення кількості безробітних 
теж частково пояснює зниження коефіцієнта. На 
рисунку 22 подано динаміку середньомісячного 
курсу долара США до гривні.

Отже, можна з деякою імовірністю 
стверджувати, що в короткостроковому періоді 
збережеться тенденція до зменшення питомої 
ваги проблемних кредитів. За таких умов можемо 
враховувати лише одну частину інтервалів 
довіри, які отримано за допомогою ARIMA 
моделей. Для моделі ARIMA  (2,2,0) прогнозний 
інтервал складатиме (0.098990 ; 0.110767) для 
першого прогнозованого періоду та (0.089105 ; 
0.101611) для другого. Модель ARIMA  (0,2,1) дає 
такі прогнозні результати: для першого періоду 
(0.098405 ; 0.108446) і (0.085932 ; 0.099703) для 
другого. Таким чином, поєднавши кілька методів 
прогнозування, вдалося отримати значно точніші 
прогнозні значення порівняно з прогнозами, які 
були отримані кожним методом зокрема.

Висновки. Отже, аналіз якості кредитного 
портфеля банку є необхідним етапом оцінювання 
банківської ліквідності, оскільки найвищий 
ризик притаманний кредитним операціям банку. 
Якщо питома вага проблемних кредитів значна, 
то необхідно вжити всі допустимі заходи для 
покращення якості кредитного портфеля, оскільки 
така ситуація становить загрозу економічній 
безпеці банку.

На якість кредитного портфеля суттєво 
впливає зовнішнє середовище, яке банк не в 
змозі контролювати. Зокрема, суттєвий вплив 
становлять кількість безробітних (характеризує 
рівень доходів населення), роздрібний 
товарооборот (характеризує доходи підприємств), 
а також стабільність курсів валют. Ці показники 
необхідно враховувати для прогнозування 
майбутніх значень якості кредитного портфеля, 
адже їх зміна з великою імовірністю матиме вплив 
на питому вагу проблемних кредитів.

Наявні інструменти аналізу якості кредитного 
портфеля стосуються ретроспективи, а сучасне 
фінансове середовище – мобільне і нестабільне. Тому 
для забезпечення ефективності прийняття рішень 
виникає необхідність володіння перспективним 
аналізом. У зв’язку з цим запропонований метод 
інтеграції ARIMA та випереджаючих індикаторів 
(ARIMA-LІ) для оцінки якості кредитного портфеля 
на короткострокову перспективу дозволить 
управляти якістю, а не констатувати її стан.

Отримані на основі ARIMA-LІ прогнози 
показують, що якість кредитного портфеля буде 
покращуватися. В останні періоди спостерігається 
тенденція до зниження кількості проблемних 
кредитів. Такою ситуацією повинні скористатися 
банки для покращення своїх фінансових результатів 
за рахунок покращення якості кредитного портфеля.
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Постановка проблеми. У нашій країні 
зерно завжди вважалося одним із стратегічних 
товарів: з ним «виходили» на зовнішні ринки, 
а від конкретних дій і стратегії управління 
державних і політичних діячів нерідко залежало 
їх реноме у вітчизняному соціумі. Жодна 
державна програма незалежної України не оминає 
проблеми вирощення та реалізації зернових 
культур і, зокрема, збіжжя. Ця тема тим більш є 
важливою в період становлення національного й 
всеросійського ринків, хоча б і стосовно Південної 
України, де хліб відігравав ледь не провідну 
роль, принаймні в ХІХ ст. Власне, інтереси 
економіки тоді спонукали уряд до модернізації чи 
поліпшення старих і пошуків нових шляхів ринків 
збуту, створення цілісної системи залізниць, 
банків, кредитування, відкупів тощо. При цьому 
важливо те, що кожний регіон увесь час зберігає 
свої особливості, а тому, в зв’язку з потенційними 
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Анотація. У статті досліджено розвиток 
ярмаркової торгівлі у Південно-Західному 
краї та Південній Україні. Акцентовано увагу 
на впливі азово-чорноморських портів на 
розвиток товарного зернового господарства 
різних регіонів України. Визначено каталізуючі 
фактори ярмаркового бізнесу, взаємовплив 
хлібних потоків і організація ярмаркової торгівлі 
з урахуванням держав, людського потенціалу та 
природних ресурсів.

Summary. In this paper the development of fair trade 
in the Southwestern Region and Southern Ukraine is 
investigated. The attention is focused on the impact 
of the Azov-Black Sea ports to the development of 
commodity grain production in different regions of 
Ukraine. Catalyzing factors of fairground business, 
mutual influence of grain flow and organization of 
trade fairs in the light of human and natural resources 
are identified.

Ключові слова: ярмарка, Крим – Південь України, Південно-Західний край, базар, освоєння цілинних земель, формування ринку зерна.
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можливостями та рентабельністю хліборобства, 
місцева влада й безпосередні виробники 
формують власний бюджет.

Накопичений досвід у цій галузі сільського 
господарства та торгівлі, безперечно, може 
стати запорукою вірного розв’язання багатьох 
народновиробничих завдань, а головне – 
активізувати інтеграцію України до світової 
економіки. Отже, критичне і творче осмислення 
здобутків минулих поколінь дозволить більш 
успішно прогнозувати майбутнє. Визначення ролі 
хлібної торгівлі Півдня України у задоволенні 
потреб окремих верств суспільства є не лише 
науковою, а й цілком практичною проблемою. Яка 
до того ж актуалізується ще й тим, що не стала 
об’єктом спеціального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останнього десятиліття побачили світ три 
ґрунтовні узагальнюючого характеру публікації 
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Кругляка Б. про торговельну буржуазію, біржі та 
ярмаркову торгівлю в Україні доби капіталізму. 
На схожу тему писала й Лазанська Т. Особливо 
вирізняється великим фактажем її капітальна 
монографія «Історія підприємництва в Україні 
(на матеріалах торгово-промислової статистики 
ХІХ ст.» (К., 1999. — 17 друк. арк.).

Десятки статей, спеціальну монографію та 
докторську дисертацію соціально-економічній 
еволюції українського поміщицтва та його 
суспільно-психологічному портрету в 1861–1917 
рр. присвятила Н. Темірова.

Але, на наш погляд, неперевершеною і нині 
залишається фундаментальна монографія Гуржія 
І. О. «Розклад феодально-кріпосницької системи в 
сільському господарстві України першої половини 
ХІХ ст.» (К., 1954. — 551 с.).

Мета статті – визначити історичні умови 
формування, функціонування, вплив держави 
на процес структуризації та кількість торгових 
осередків у Південно-Західному краї та Півдні 
України.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Накопичений досвід у цій галузі 
сільського господарства та торгівлі, безперечно, 
може стати запорукою вірного розв’язання 
багатьох народновиробничих завдань, а головне 
– активізувати інтеграцію України до світової 
економіки. Отже, критичне і творче осмислення 
здобутків минулих поколінь дозволить більш 
успішно прогнозувати майбутнє.

Система ярмаркової торгівлі в межах Південної 
України розвивалася в міру колонізації краю, а тому 
давніх осередків – до Кючук-Кайнарджийського 
миру 1774 р. і приєднання Криму – існувало 
обмаль. Ще за наявності Запорозької Січі вони 
були розосереджені на місці майбутнього 
Катеринослава, сіл Мишурін Ріг, Дніпровокам’янка 
та деяких інших населених пунктів. На початку 
ж ХІХ ст. їх кількість помітно зросла і лише в 
Катеринославській губернії перевищила 50 [1]. У 
1817 р. на території губернії вже налічувалося 79 
торгових осередків, де протягом року відбувалося 
до 220 ярмарків. 27 з останніх – тільки в 
Олександрівському повіті, розташованому на 
березі Дніпра (на початку століття всього 7). У 
містах і містечках функціонувало 9 постійних 
осередків, у казенних селах – 44, поміщицьких 
маєтках – 26. В окремих пунктах кожний рік 
збиралося по декілька ярмарків, які тривали від 
одного до семи днів. Переважно вони проходили 
в неділю або приурочувалися до релігійних свят. 
Нерідко на них влаштовувалися різні веселощі і 
дійства, особливо активно продавалося «хлібне 
вино». Як правило, найбільше людей прибувало на 
ярмарки восени – після збору врожаю, коли було 

багато чого продавати, а виробники звільнялися 
від нагальних сільськогосподарських робіт. Часом 
на 2–3 сотні корінних жителів якогось населеного 
пункту приходилось 2–3 тис. тих, хто приїздив 
купувати-продавати.

Зокрема в містечку Нікополі, де 1802 р. 
діяло 32 дерев’яні лавки, поряд з ярмарковою 
торгівлею відбувалися щотижневі базари. Цікаво, 
що сюди поставляли товари головним чином, 
на судах вантажністю від 4 до 7 тис. пудів по 
Дніпру. А надходили вони з Київської, Мінської 
та інших губерній. Пристань для розвантаження 
знаходилася в центрі містечка. Крім хліба та 
борошна привозили будівельний ліс, дерев’яний 
посуд, скло, дьоготь, вугілля тощо [3]. Все це давало 
можливість споживачам набувати необхідні їм 
продукти і вироби протягом усього року.

Зрозуміло, що в містах, за наявності 
більш заможного купецтва, торгові операції 
здійснювалися на значніші суми, ніж у містечках і 
селах. Причому, постачання до останніх могло мати 
й певну «спеціалізацію». Так, на початку ХІХ ст. 
у с. Катеринівка (Катеринославська губернія) – 
власності поміщиці О.Літто, що знаходилася в 
північній частині Великого Лугу, поблизу шляху 
на Олександрівськ, Катеринослав і Маріуполь, 
негоціанти привозили тканини, хустки та сукно, 
а селяни навколишніх місцевостей – хліб, мед, 
сало, посуд, дьоготь [3, с. 4]. У поміщицьких селах 
Вищетарасівське та Покровське, а також казенних 
поселеннях Романівка, Кочережки та Токмаківка 
в основному продавали хліб і худобу. Причому, 
завдячуючи тому, що в них ярмарки відбувалися в 
різні дні, торговці встигали скупитися на більшості 
з них, а потім хліб і худобу збути в центральних 
губерніях імперії або ж за її межами.

У 1817 р. на території Херсонської губернії 
значилося 11 торгових осередків. Найменший, 
як це не дивно, був у губернському центрі – 
Херсоні, де мешкало 12,5 тис. жителів. У двох з 
них – Єлисаветграді та Павловську – проходили 
ярмарки і базари: в першому тричі на тиждень, 
а в другому лише по неділях. Тільки торги мали 
місце в Григоріополі, Дубоссарах і Архангельську 
(посад). Ярмарків, яких всього налічувалося в 
губернії 34, тривали від одного до п’яти днів. 
Найдавніші серед них існували в Єлисаветграді, 
Крилові та Петриковці (посад). До Херсону, на 
той час, «сторонніх» купців майже не прибувало, в 
основному ярмарок відвідували місцеві городяни. 
Обіг купівлі-продажу на ньому товарів становив 
до 5 тис. крб на рік. У той же час на щорічні чотири 
ярмарки в Єлисаветграді «красного» товару, 
пушнини, худоби, хліба тощо привозилося на 
величезні суми (до 1,5 млн крб), а продавалося на 
місці на 250 тис. крб [5].
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Важливо зазначити, що на кордоні Херсонської 
та Подільської губерній знаходилося село Олежки, 
поміщик якого Піньковський, користуючись 
вигідним економічним положенням маєтку, 
пробував, усупереч діючим законам, влаштувати 
«власні» базари і ярмарки [6, с. 1–2]. Мало того, 
в усьому повіті спостерігалася тенденція до 
штучного заниження курсу «звонкой монети» [6, 
с. 1–32].

Через віддаленість від промислових центрів 
свою специфіку в торгівлі мала Таврійська 
губернія, де 1817 р. існувало 11 торгових 
осередків і відбувалося 37 ярмарків. На відміну 
від Катеринославської та Херсонської губерній, 
тут фактично не продавали «красні» та залізні 
вироби, а тільки – хліб, мед, масло, вовну, полотно. 
«Главнейший торг» був поряд із зерном, рогатою 
худобою, вівцями та кіньми. Свого збіжжя 
постійно не вистачало, тому потреба в ньому 
перманентно зростала, як для місцевих поселенців, 
так і розквартированого в Криму російського 
війська. Тому основними постачальниками хліба 
стали фурщики, котрі приїздили на Кримський 
півострів за сіллю з «хліборобних губерній» [8].

Специфічний вигляд безпосередньо 
бахчисарайського базару зафіксувало джерело 
1801 р.: вздовж головної проїжджої вулиці міста 
тягнулись два ряди крамничок (всього їх було 
487), у яких «купцы торгуют и отправляют свои 
рукоделья: один точает ножи, другой полирует 
кожи; тот шьет шапки, сапоги, иной точит на 
станке, другой отбивает на наковальне железо; все 
в движении… Базар есть сборище всего мужского 
полу; но женщин никогда на нем не увидишь». 
Крім крамничок, на східному базарі діяло 
багато кав’ярень і «бузен». В останніх продавали 
виготовлений з пшона чи суміші різних круп 
дешевий хмільний напій – «бузу» [9].

Понад 1 тис. крамниць налічувалося тоді в 
Євпаторії [10]. На початку ХІХ ст. торгівля в 
Одесі зовні помітно відрізнялася від традиційної, 
середньовічної кримської, що пояснювалося 
заселенням міста численним новоприбулим 
православним людом. У 1805 р. тут існували 501 
крамниця і 36 складів-магазинів для пшениці й 
інших товарів [11].

Тоді ж виникло питання про заснування 
ярмарку в Феодосії, відсутність якого до 1809 р. 
нерідко змушувала іноземних купців повертатися 
звідси в свої країни з порожніми суднами. Тут їх 
економічні інтереси зосереджувалися, головним 
чином, на пшениці, кожі, овечій вовні, коров’ячому 
маслі тощо [12].

Загалом же, коли порівняти умови 
функціонування, кількість торгових осередків 
і обіг коштів на них у межах Південної України 

з європейською частиною Росії в першій чверті 
століття, то вони виглядали більш ніж «скромно». 
Проте число ярмарків у Новоросії постійно 
зростало, збільшувалася й мережа постійної 
торгівлі – базарів.

У 1844 р. тільки на території сільських 
державних поселень Катеринославської губернії 
відбулося 139 ярмарків і 26 щотижневих торгів, на 
які було завезено різної продукції на суму 800 тис. 
крб. У 1849 р. у межах цієї губернії зафіксовано 
проведення 315 ярмарків, з котрих 27 мали місце 
в містах, 176 у казенних і 112 у поміщицьких 
селах. Причому, всього на 43 ярмарках привіз 
товарів трохи перевищив 10 тис. крб. На інших 
він був набагато меншим. У 1859 р. відбулося 357 
ярмарків, з них привозом [13]:

до 5 тис. крб – 149
від 5 до 10 тис. крб – 65
від 10 до 20 тис. крб – 67
від 20 до 30 тис. крб – 34
від 30 до 40 тис. крб – 20
від 40 до 50 тис. крб – 6
від 50 до 100 тис. крб – 8
понад 100 тис. крб – 8

Отже, від початку ХІХ ст. до кінця 1850-х 
років, хоча ярмарки покривали густою мережею 
південні регіони України, більшість з них були 
дрібними і обслуговували головним чином 
сільські господарства. На той час схожий характер 
мали навіть невеликі міські торги та базари, не 
кажучи вже про містечкові й сільські. Здебільшого 
на них привозили хліб, сіль, сукно, полотно, віск, 
тютюн тощо, а також приганяли коней, овець, 
рогату худобу.

Починаючи з 40-х років, життя-буття 
казенних селян Південної України мала дещо 
покращити, а також трохи вивільнити з «опіки 
держави» їх торгівлю організація представниками 
місцевої влади т. зв. допоміжних і ощадних 
кас. Їх практична діяльність відбувалася при 
волосних управліннях із залученням коштів 
сільських громад, «господарського капіталу» 
та добровільних внесків. Апріорі такий захід 
міг, наприклад, дозволити селянинові більш 
незалежно розпоряджатися своїм врожаєм 
хліба й продавати його тоді, коли ціна була 
найвища. Проте мізерність сум у допоміжних 
і ощадних касах аж ніяк не змінила становище 
на краще, адже кошти перебували в державних 
установах, які кредитували поміщики [14]. Так, 
у 1857 р. на території Катеринославської губернії 
налічувалося всього 35 допоміжних кас, а в них 
оборотного капіталу 397,5 тис. крб (тобто на одну 
касу приходилося в середньому трохи більше 
11 тис. крб). А в межах Херсонської губернії їх 
було ще менше: 15 кас з оборотним капіталом 
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у 108,1 тис. крб (тобто в середньому в одній касі 
знаходилося близько 7,2 тис. крб). Коли врахувати 
загальне число казенних селян, то, зрозуміло, 
що такої допомоги більшість з них взагалі не 
могла б отримати [15]. Мало того, можновладці 
нерідко не давали безпосереднім виробникам 
порук на одержання позики, або ж під різним 
виглядом підмовляли тих не брати грошей, ніби в 
організованих «на лихо людям» касах.

Важливо зазначити, що вже на середину ХІХ 
ст. фактично склався своєрідний замкнутий 
ярмарковий ланцюг, в якому найбільші торги 
постачали товарами середні й дрібні осередки. 
Причому, така цілісна система охоплювала різні 
населені пункти та регіони не тільки України, 
а й Росії. Зокрема, українські й російські купці, 
за свідченням І. Аксакова, з своїми товарами 
могли рухатись у такому напрямку: Введенський 
ярмарок у Сумах – Хрещенський у Харкові 
– Маслянський у Ромнах – Георгіївський у 
Єлисаветграді – Троїцький у Харкові – Корінний 
у Курську – Іллінський у Полтаві – Покровський 
у Харкові і тощо [16]. Тому придбані ними партії 
хліба, скажімо в Полтаві, поповнювалися в 
Харкові, а реалізовувались в Єлисаветграді (чи в 
зворотному порядку). Часом не обов’язково було 
практично набувати зерно на якомусь ярмарку, 
бо завжди існувала можливість укладання угоди 
на його поставку в певні місця та чітко визначені 
терміни. Так, у 1853 р. катеринославський 
губернатор у своєму «звіті» зазначив: хліб 
на місцеві міські ярмарки привозиться з 
Нижегородського макарівського, Полтавського 
іллінського, Харківського хрещенського ярмарків. 
Причому, тут збіжжя та сільські вироби на той час 
були «найголовнішими предметами торгівлі» [17].

Від середини століття стали більш-менш 
регулярними й звіти губернаторів про кількість 
ярмарків і базарів, обсяги оборотів грошей, 
номенклатуру товарів і, зокрема, хліба на 
підпорядкованій їм території. Про це, наприклад, 
йшлося в «Отчете» херсонського губернатора за 
1883 р. [18].

Окрім основних існували також «додаткові», 
або спеціалізовані ярмарки: «чорні» (для 
простолюдин), «кінні», «хлібні» та ін. Вони, як 
правило, відбувалися за кілька днів до початку 
основного в якому-небудь з міст. Номенклатура 
товарів на них була дуже обмежена: рогата худоба, 
табунні коні, зерно, дерев’яні вироби [19].

Безпосередньо на статус осередку і розвиток 
торгівлі на ньому впливали такі три головні 
чинники: 1) зручність вибраного часу (коли саме 
найкраще продається-купується певний товар); 
2) місце розташування (віддаленість від інших 
населених пунктів); 3) облаштованість шляхів [20].

За функціонуванням ярмарку та базару 
спостерігали спеціально призначені владою 
міста чи села особи або місцеві урядовці, які й 
збирали певну суму за користуванням місцем. 
Чим більшим був базар або ярмарок, тим вищим 
ставав податок з продажу (за кожний віз, бочку 
тощо). Якість зерна, а отже й відповідну ціну за 
нього, з урахуванням кон’юнктури, встановлював 
фахівець при участі власника чи довіреної особи. 
Коли ж сторони не приходили згоди, або купець 
пропонував невигідну угоду, хазяїн товару шукав 
інших ринків збуту.

Причетні до контролю за якістю товару 
службовці, в тому числі й представники 
санітарного нагляду, часто зловживали своїм 
становищем: привласнювали частину зібраних 
грошей, вимагали більшу за встановлену плату, 
вводили, так би мовити, «місцеві» побори тощо. 
Так, у листопаді 1886р. одеському генерал-
губернатору доповіли «о вымогательстве с 
торговцев денег смотрителем и надзирателем» 
базару м. Миколаєва (Херсонська губернія) 
Федотченком і Іванісовим, а також лікарем 
Ковалевим-Рунським [21].

У багатьох містах і селах право на торгові збори 
могло передаватись якійсь заможній людині на 
термін до кількох років.

Коли ж до торгівлі хлібом на місцях долучалися 
іноземні фірми («дома»), то їх представники могли 
розраховувати на всебічну підтримку на самому 
вищому рівні, принаймні генерал-губернаторів. 
Наприклад, у 1834 р. новоросійський і 
бессарабський генерали-губернатори «оказывали 
содействие в заготовке продовольствия» 
представнику «торгового дома Штигліц і К» 
Мазесу Горбаосу [22].

Треба також зазначити і той факт, що хліб 
все ж таки найчастіше збувався не на ярмарках, 
а на базарах і безпосередньо в поміщицьких і 
селянських господарствах. І хоч між ними до 
реформи 1861 р. існував тісний і постійний зв’язок 
[23], то пізніше стаціонарна торгівля, в міру свого 
розвитку, перетворилася на антипод ярмарковій. 
Саме перша, трансформуючись, набула в другій 
половині століття яскраво виражені буржуазні 
риси. Разом з тим і ярмарки південних регіонів 
сприяли включенню України у всеросійський 
ринок.

Напередодні відміни кріпацтва в Російській 
імперії на перше місце, за своєю значущістю, вже 
вийшла постійна стаціонарна торгівля, тим самим 
сильно потіснивши ярмаркову. «Вихідним пунктом 
збуту місцевих виробів, – зазначили упорядники 
«Списка населенных мест по сведениям 1859 года. 
Херсонская губерния», – куди вони надходять 
безпосередньо з рук сільських виробників, 



ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

76 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 2 (6) 2012

переважно малоросів, стали головним чином, 
численні базари і торги, які існують майже в 
усіх містах і багатьох містечках губернії. Сюди 
звозяться всі предмети сільського господарства 
як для місцевого вжитку, так і для продажу їх 
тим торговцям, особливо євреям, які купують 
невеликими частинами і, складаючи більш-менш 
значні партії того чи іншого товару, збувають їх 
оптовим покупцям» [24].

Найбільш значні базари-торги на той період 
у губернії мали місце в містечках Березівці 
(Олександрівці), Валегоцуловому, Новій Празі, 
Новій Українці, Ново-Воронцовці, Ревуцькому, 
Кантакузівці, Северинівці, Янівці, а також у с. 
Шестерні. Головним товаром на них були хліб і 
інша сільськогосподарська продукція. Чимало 
реалізувалося сушеної риби, солі та дьогтю. 
Причому обсяги обігу грошей на базарах аж ніяк 
не поступалися ярмарковим, хоч за кількістю 
останніх існувало набагато більше [25].

За підрахунками І. О. Гуржія, на підставі 
«Списка населенных мест Российской империи», 
в 1859 р. у Херсонській губернії базари 
збиралися в 45 містечках і 20 селах, причому 
9 з містечок належали казні й 36 поміщикам. 
У Катеринославській губернії налічувалося 
таких 32 містечка та села. Протягом року базари 
тут збиралися понад 1600 разів. 4 містечка з 8 
належали казні, інші – поміщикам. З 24 сіл 21 
належало казні, а 3 – поміщикам [26].

Як правило, базари відбувалися раз на 
тиждень, рідше – два рази, у дні, які не співпадали. 
Такі села, як Токмак (Бердянський повіт), де мали 
місце щоденні базари, швидше слід вважати 
виключенням, ніж правилом. Це найчастіше 
траплялося навесні і влітку, коли через цей та схожі 
населені пункти проходили тисячі заробітчан 
з Катеринославської, Курської, Полтавської та 
Чернігівської губерній. Окремі з працівників так 
«прив’язувалися» до функціонування місцевого 
торгового осередку, що жили «від базару до 
базару».

«Красні торги», що проходили в деяких 
південних містах (наприклад, Єлисаветграді, 
Катеринославі), мали особливо значні обіги, 
бо збиралися напередодні великих релігійних 
свят (Різдво, Великдень). Безпосередньо у свята 
базари, як правило, не працювали. Цієї традиції 
притримуються й нині літні люди, які збувають 
свою продукцію на сільськогосподарських 
ринках. Так, член Одеського товариства історії й 
старожитностей зазначив стосовно м. Єлисавет-
града, що в ньому «бувають щотижня по середах, 
п’ятницях і неділях торги, котрі називаються 
повсюди в краї «базарами». На них збираються 
навколишні жителі, які привозять інколи верст за 

п’ятдесят свої сільські вироби, збут їх становить 
винятковий предмет базарів, що бувають 
нерідко дуже багатолюдними, особливо перед 
великими святами» [27]. Саме завдячуючи таким 
обставинам, щорічний оборот базарної торгівлі в 
місті в кінці 50-х – на початку 60-х років досяг 2 
млн крб [28].

Організації та функціонуванню на місцях 
хлібної торгівлі в 60–70-х роках значною мірою 
почала сприяти створена капіталістична кредитна 
система. В раді міст України діяли філіали-
кантори Державного банку, заснованого в 1860 
р. В кінці 90-х років його підрозділи видавали 
позики «під товари» вже від 2 до 5 млн крб. На 
початку 70-х років на Півдні України активно 
діяли Одеський комерційний банк, Одеське міське 
товариство взаємного кредиту та інші установи. 
Особливо великими обсягами операцій серед 
інших виділялися Одеська, Єлисаветградська 
та Миколаївська біржі. Причому дві останніх 
спеціалізувалися на реалізації хліба.

У 1872 р. було прийняте урядове рішення про 
заснування ярмарків у Павлограді [29].

Важливо зазначити, що з початком 70-х років 
на території деяких регіонів помітно зменшується 
кількість виданих торгових посвідчень і білетів, 
зростання числа яких до того часу переконливо 
свідчили про невпинне збільшення торгуючих 
осіб. Проте таке явище аж ніяк не означало 
згортання купівлі-продажу на місцях. Навпаки, 
в багатьох великих населених пунктах торгівля, 
зокрема і зерном, розвивалася прискореними 
темпами. Таке відбувалося, на думку полтавського 
губернатора, через проведення залізниць від 
Одеси й Києва до Кременчука та від Москви 
до Харкова. «Взяття ж у меншій кількості 
торгових посвідчень і білетів, – наголосив він, – 
відбувається переважно від зосередження торгівлі 
в руках великих капіталістів, конкурувати з якими 
трудно дрібним торговцям, через що багато з них 
залишають торгівлю» (1870 р.) [30].

Значно поліпшити організацію торгівлі 
мало вдосконалення зерносховищ. На початку 
70-х років почали діяти спеціалізовані комісії 
стосовно необхідності наведення більшого 
порядку в хлібній торгівлі й налагодження 
розгалуженої мережі механізованих елеваторів. 
Було внесено ряд пропозицій, які передбачали, 
зокрема, спорудження при портах, пристанях і 
залізничних станціях амбарів зі зернопідйомними 
механізмами для перевантаження, оснащенням 
для зважування та очищення збіжжя тощо. 
Причому це планувалося здійснювати за рахунок 
прибутків з експлуатації шляхів і використання 
транзиту. Так, на кошти казенної Курсько-
Харківсько-Севастопольської дороги відкрили 
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два елеватори ємкістю по 0,4 млн пудів (у Харкові 
й при станції Лозова). При Південно-західній 
залізниці діяло 4 елеватори вмістимістю до 1,5 млн 
пудів кожний. Головні функції зерносховищ на той 
час вбачали фахівці, а також міністр фінансів, у 
правильній організації торгівлі, «знеособлюванні» 
та класифікації хліба. Багато хто зацікавлених у 
їх будівництві осіб вбачали в цьому «панацею в 
справі врегулювання хлібної торгівлі» [31].

При реалізації хліба все більшого значення 
набувала стаціонарна торгівля. На кінець ХІХ ст. 
вона виявилася найбільш розвинутою в трьох 
українських губерніях: Херсонській, Київській і 
Харківській. Причому, за своїм рівнем вона мало 
в чому поступалася в російських губерніях. Так, 
у 1898 р. на їх території налічувалося 31,5 тис. 
гільдійських закладів із сумарним обігом коштів 
у 2993 млн крб [32]. У одній Одесі функціонувало 
декілька тисяч магазинів. На той же час у Росії 
стаціонарна торгівля особливо вирізнялася в 
шести губерніях, серед них – у Петербурзькій і 
Московській. Тут налічувалося 904,6 тис. таких 
закладів з обігом коштів до 7305 млн крб [33].

Для Херсонщини на той період характерним 
стало і те, що товарообіг базарів домінував над 
ярмарковим, який мав тенденцію до зменшення.

«Набиранню обертів» купівлі-продажу хліба 
неабияк сприяла належним чином налагоджена 
інформативність: де краще, вигідніше і швидше 
торгувати. Цьому питанню приділялась велика 
увага як з боку урядовців, відповідальних за цю 
справу, так і з боку керівництва всіляких закладів, 
установ, товариств тощо. Так, у березні 1841 р. 
побачила світ спеціально видрукувана Лачиневим 
«Таблица о ходе торговли при одесском порту» 
[34]. А в 1849–1852 рр. розглядалася справа «О 
правилах продажи хлеба в г. Одессе на рынках» 
[35]. 21 липня 1891 р. з’явилося «Циркулярное 
извещение Киевского общества сельского 
хозяйства об учреждении в г. Одессе Комитета 
по продаже хлеба» [36]. Одеська та інші контори 
Ф. Терещенка щорічно спеціально повідомляли 
про продаж ними пшениці; [37] а також зернових 
культур [38]. Одночасно оприлюднювалась 
інформація про дозвіл на торгівлю іноземним 
фірмам. Зокрема, це стосувалося представників 
австрійської торгової фірми «М. Вейнреб і Кº» (м. 
Лемберг) на проведення відповідних операцій у 
Москві, Києві та Одесі (1899–1900 рр.) [39].

У 90-х роках за своїми обсягами товарооборотів 
на території південних регіонів ще продовжували 
вирізнятися ярмарки Петропавлівський у 
Катеринославі, Миколаївський (весняний) і 
Покровський у містечку Каховці (Таврійська 
губернія). Проте, порівняно з попередніми 
періодами вартість привезених на них товарів 

невпинно знижувалася, що пояснювалося 
зміцненням і розширенням постійної торгівлі 
в південних містах, містечках і селах: хліб вже 
здебільшого йшов за кордон через чорноморсько-
азовські порти, минаючи ярмарки.

Цікаво зазначити, що навіть Ф. Енгельс у 
цьому контексті звернув увагу на «державницькі 
інтереси» торговців зі значними капіталами. Він 
писав: «Велика буржуазія Петербурга, Москви, 
Одеси, яка розвинулася з нечуваною швидкістю 
за останні десять років, особливо завдяки 
прокладанню залізниць, і яка дуже відчутно 
зачеплена останньою кризою, всі ці експортери 
зерна, конопель, льону й сала, всі діла яких 
будуються цілком на злиднях селян.., – хіба всі ці 
впливові і швидко зростаючі елементи населення 
не заінтересовані в існуванні Російської держави?» 
[40].

Таким чином, одним із заходів царського 
уряду стосовно південних регіонів стала 
організація прискорення освоєння та заселення 
цілинних просторів Новоросії, яка об’єктивно та 
безпосередньо впливала на розвиток місцевого 
продуктивного землеробства, а потім і на його 
товаризацію. Важливим напрямом діяльності 
влади в цьому контексті було масове переселення 
різних категорій людності, як в етнічному, так і 
соціальному відношенні. Такий процес особливо 
активно проходив з кінця XVIII ст. до 60-х років 
ХІХ ст. Отже, хліб на продаж тут продукували, 
головним чином землероби та поміщики, котрі 
особисто чи їх найближчі предки «вийшли» з 
інших областей України, а також Росії й іноземних 
держав.

Унаслідок приєднання Криму та Правобережної 
України, а також опанування Північного 
Причорномор’я і Приазов’я керівництво імперії 
вдалося до цілеспрямованих активних дій по 
налагодженню постійного торгового транзиту, що 
практично поєднав усі українські регіони (в тому 
числі частково і західні) в справі постачання та 
реалізації зерна, вивозу його за кордон.

Вже на початку ХІХ ст. царський уряд фактично 
відійшов від заборон у сфері чорноморської й 
азовської торгівлі, тим самим відмовившись від 
політики Павла І, який недооцінював її значущість 
для економіки імперії в цілому.

Протягом усього століття на внутрішню й 
зовнішню торгівлю збіжжям неабияк впливала 
міжнародна ситуація: російсько-турецькі 
війни, погіршення (чи, навпаки, поліпшення) 
економічних зв’язків з Францією, Австрією, 
Німеччиною та іншими державами, стан і 
розвиток землеробства в Західній Європі тощо. 
Міжнародна ситуація навколо Півдня Російської 
імперії в багатьох випадках визначила і розміри 
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мита та податків з обігу хлібної купівлі-продажу, 
різкі стрибки цін тощо.

Незавжди послідовним було царське 
законодавство в цьому аспекті, адже воно 
досить довго «еволюціонувало» від крайнього 
протекціонізму до поміркованого обмеження та 
контролю, насадження «патронату». Причому 
помітну роль тут відігравав і особистий фактор, 
а саме: генерал-губернатор Новоросії, міністри 
фінансів (М. Воронцов, Є. Канкрін) та інші 
державні діячі.

Як засвідчили першоджерела, до початку 
ХІХ ст. у межах Південної України торгових 
осередків налічувалися одиниці, головним 
чином, на території колишньої Запорозької Січі. 
Протягом же 1800–1820-х років їх число в окремих 
губерніях сягло до сотні одиниць, а ярмарків у них 
відбувалося вже понад 200. Переважно базари, 
торги та ярмарки проходили в недільні дні або 
ж приурочувалися до релігійних свят. Нерідко в 
якомусь населеному пункті, де вони мали місце, на 
200–300 корінних жителів приходилось 2–3 тис. 
таких, що приїхали купувати-продавати товари. 
Всезростаюча періодичність збирання базарів 
і ярмарків в другій половині ХІХ ст. фактично 
дозволяла споживачам набувати необхідні їм 
продукти та вироби протягом усього року. 
Спостерігалася певна спеціалізація продажу 
товарів на них. У дореформений період значну 

специфіку мала Таврійська губернія, де відбувалася 
порівняно незначна кількість ярмарків і існувало 
обмаль осередків. Це пояснювалося, насамперед, її 
віддаленістю від промислових центрів.

У співвідношенні умов функціонування, 
кількості та обігів коштів торгові осередки 
південних регіонів загалом дуже поступалися 
базарам і ярмаркам Європейської Росії (особливо 
в першій чверті століття). До кінця 50-х років, 
хоча місцеві «торги» й покривали густою мережею 
міста, містечка і села, більшість із них вважалася 
дрібним і обслуговувала в основному сільські 
господарства.

Висновки. Організації та функціонуванню 
хлібної торгівлі на місцях у 60–70-х роках помітно 
почала сприяти капіталістична кредитна система, 
в обігу якої перебувало декілька мільйонів 
карбованців. Поліпшувало її також збільшення 
та технічне вдосконалення зерносховищ. 
Розширювали можливості регіональної торгівлі 
т. зв. «додаткові» або спеціалізовані ярмарки: 
«чорні» (для простолюдин), «хлібні», «кінні» та ін. 
За всіма ними «доглядали» спеціально призначені 
владою міста чи села особи або ж місцеві урядовці. 
На статус осередку та розвиток торгівлі на ньому 
впливали три головні фактори: 1) зручність 
вибраного часу; 2) місце розташування; 3) обла-
штованість шляхів.
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Постановка проблеми. Проблема формування 
національного ринку найманої праці (чи його 
відсутності) за ранньомодерної доби і донині 
залишається однією з найменш досліджених 
у вітчизняній історіографії (не маємо на увазі 
побіжні описи в працях істориків поодиноких 
фактів застосування найму в різних галузях 
сільського господарства та промисловості). 
Деякі, чи не найперші, а тому непевні спроби 
її з’ясування на «чисто науковому рівні» слід 
датувати головним чином 30-ми роками минулого 
століття. Навіть більш-менш чітке визначення 
цього поняття фактично відсутнє, не кажучи вже 
про виразно хронологічно позначені витоки та 
етапи розвитку такого явища в Україні.

Водночас можна констатувати той факт, що 
накопичення фактичного матеріалу з названої 
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розглянути українські тенденції розвитку процесу 
на тлі компонентів Російської держави та 
Західноєвропейських країн другої половини XVII-
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теми історики розпочали порівняно давно. Вже 
в 40-х роках XX ст. Б.  Греков у своїй класичній, 
принаймні для того часу, праці про селян Київської 
Русі констатував існування найманих робітників 
у так званий період князівської роздробленості. 
Згідно з виявленими ним документальними 
свідченнями, часто траплялися випадки, коли 
збіднілі люди, зокрема «половники», змушені 
економічною необхідністю, шукали собі притулок 
у різних господарів, які потребували робочих рук, 
вже в XV ст. Причому, за таких обставин вони 
нерідко наймалися до свого ж «брата-селянина» 
[3, с. 680].

Цікаво, що в капітальній за обсягом і змістом 
книзі з синтетичної серії «Очерки истории СССР. 
XVII в.» (М., 1955) тенденцію зростання ринку 
робочої сили простежують вже стосовно першої 
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половини зазначеного століття, коли з’явилася 
велика кількість посадських людей, котрі 
втратили всі засоби для існування, хіба що крім 
можливості продавати власну працю (особливо 
на водних шляхах і в значних промислових 
центрах). Щодо них застосовують і спеціальний 
термін – «продавці робочої сили» [14, c.104–110]. 
В «Очерках истории СССР. Вторая половина XVIII 
в.» (М., 1956) автори вже в окрему групу виділили 
«капіталістичних селян», які володіли значними 
наділами землі та промисловими підприємствами, 
а також використовували наймитів.

Про наявність батраків, як масове явище 
середини XVII ст., писав О.  Преображенський і 
вже відтоді виводив процес формування ринка 
праці [19, c. 39]. І хоча свої положення вчений 
обґрунтував на підставі аналізу селянського 
господарства Уралу, наявність такого факту 
зафіксували деякі тогочасні законодавчі акти 
й стосовно всієї Російської держави, зокрема 
«Уложение государя, царя и великого князя 
Алексея Михайловича» 1649 р.: «…Будет чьи 
крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися 
в работу, и тем крестьяном и бобылем у всяких 
чинов людей наймоватися в работу, по записям и 
без записей повольно». При цьому наказувалося, 
щоб «тем людем, у кого они в работу наймутся, 
жилых и ссудных записей и служилых кабал на 
них не имать и ни чем их себе не крепить, и как от 
них те наймиты отработаются, и им отпущать их 
от себя безо всякого задержания» [26, c. 137].

А в 1697 р., тобто тоді, коли значна частина 
українських земель вже входила до складу 
Російської держави, побачив світ царський указ 
про те, що селяни й бобилі дворцевих сіл не 
мають права найматися на роботу до поміщиків 
і вотчиників, «а наймоватся им в работу в 
дворцовых волостях у своей братьи посадских 
людей и крестьян, и бобылей» [20, c. 426].

Цікаво й те, що деяких найманих 
сільськогосподарських працівників в окремих 
російських регіонах називали «козаками» [24, 
c. 638–639, 717]. Схоже зазначав і А.  Шапіро: 
мовляв, селяни-відходники «жили в козаках», 
працювали по найму в селах, зокрема пасли худобу 
[27, c. 34, 35].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За радянської доби своєрідного «піку» в справі 
вивчення цього надзвичайно важливого аспекту – 
невід’ємної складової всього розвитку буржуазного 
суспільства (як у загальнотеоретичному, так і 
конкретно історичному контексті) було досягнуто 
в 50-х – на початку 60-х років, особливо в ході 
всесоюзної дискусії про так звані «висхідну» 
й «низхідну» стадії феодалізму. Насамперед, 
маємо на увазі праці вчених Росії Курмачової М., 

Преображенського О., Тихонова Ю., Бакланової 
Н., Індової О., Заозерської О., Валкіної І., Булигіна 
І., Дракохруста Є., Панкратової А., Рубинштейна 
М. та багатьох інших. Правда, чи не першим з 
цього приводу «на світовому рівні» виступив 
Дружинін М., оголосивши свою програмну 
доповідь під назвою «Генизис капіталізму в 
Росії» на X Міжнародному конгресі істориків 
у Римі (вересень 1955 р.) [6, c. 189–216]. Тоді 
до обговорення цієї проблеми долучилися й 
українські науковці Введенський А., Голобоцький 
В., Гуржій І., Компан О., Ткаченко М. та деякі інші.

Не станемо зосереджуватись на ретельному 
тлумаченні окремих поглядів названих авторів, а 
лише окреслимо основні позиції, які сформувалися 
у 50–60-х роках. Одну з них – найбільш поширену 
– чітко репрезентувала А.  Панкратова, головні 
положення якої звелись до такого: помилково 
ототожнювати розвиток торгового капіталу 
з первісним нагромадженням; у XVI ст. 
зосередження коштів у руках багатих дворян 
призводило не до створення капіталістичних 
відносин, а до зміцнення кріпацтва; розорений 
селянин у початковий період переходу від 
феодалізму до капіталізму ще не перетворюється 
в найманого робочого, навпаки, кріпосники 
зашкоджали відриву селян від землі; перетворення 
робочої сили в товар сталося в другій половині 
XVIII – першій половині XIX ст. [16, c. 200–215; 17, 
c. 205–213].

За Панкратовою А. ринок робочої сили не 
міг утворитися раніше через те, що наймити 
спочатку були більш вільними, але не мали 
«осілості». Як тільки вони десь переходили 
на постійне місце проживання, то неминуче 
втрачали свою «вільність», перетворюючись 
при цьому на феодально залежних людей. Саме 
так, а не інакше кріпосницьке жорно в XVII ст. 
трощило і перемелювало зародки найманої праці, 
які існували в надрах феодального суспільства. 
Лише під кінець цього століття ситуація в країні 
настільки змінилась, що далі існування «наймитів 
без кріпості» стало досить проблематичним як в 
економічному, так і правовому плані, – твердила 
вчена. Особливо помітно на такий процес 
вплинули заходи Петра I проти маси «гулящих» 
осіб. При цьому «наймитство» зменшувалося 
за рахунок вільних робітників, зокрема селян-
відхідників [16, c. 205–213].

З нею у відверту полеміку вступив Степанов 
І., який вважав що «вільнонайманий селян-
оброчник на ринку найманої праці з’явився не в 
кінці XVII ст., а раніше» [25, c. 101].

Одночасно з Панкратовою А. про формування 
ринку робочої сили в Російській імперії XVIII 
ставив питання і Рубинштейн М. [23].
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Лише дуже невелика кількість істориків України 
ставила під сумнів ці концепції російських колег 
і намагалася «відшукати» витоки капіталізму в 
більш ранні періоди, як, скажімо, Голобуцький В. 
у козацьких промислах чи «відходництві» XVI – 
першої половини XVII ст. [2]. За це його досить 
гостро критикували свого часу, бо тим же вчений 
ніби відійшов від «класичного» ленінського 
вчення про початок «нового», тобто буржуазного, 
періоду тільки від XVII ст. [7, c. 106].

Поршнєв Б. функціонування ринку найманої 
праці в Російській державі за ранньомодерної 
доби взагалі поставив під сумнів [18, c. 130].

У наступні декілька десятиліть суперечки 
навколо питання про ринок найманої праці 
за нового часу як у Росії, так, відповідно, і в 
Україні, то загасали, то спалахували знову. Певне 
відображення цього процесу в середині 80-х років 
знайшло місце і оцінку на сторінках рукопису 
дисертації й монографії Борисенка В. [1].

Втім колектив авторів узагальнюючої праці 
«Историография истории Украинской ССР» 1986 
р. констатував: «Поява мануфактур знаменувала 
утвердження капіталістичного укладу. Разом 
з тим, необхідно зазначити, що недостатньо 
досліджені такі питання, як кількість і питома 
вага мануфактур, наймана праця, зв’язок їх з 
ремеслом, промислами та ін.» [7, c.106]. У кінці ж 
90-х і на початку XXI ст. до нього на теоретико-
методологічному рівні звертався Реєнт О. [21, 
c. 3–22; 22, с. 256].

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. На наш погляд, було б не зовсім 
правильно історію пролетаріату безпосередньо 
починати від різних форм давнього найму, 
зокрема в цеховому виробництві від підмайстрів, 
хоча ті й нерідко зарплату отримували грошима. 
Далеко не кожний тип найму, навіть юридично 
оформлений, на практиці означав уже цілісну 
систему визиску, в основі якого лежали буржуазні 
взаємовідносини між наймачем і батраком. У 
конкретному випадку підмайстри, зазвичай, не 
продавали свої послуги на «ринку робочої сили», 
а без цього тоді не можна й говорити про якісно 
нові суспільно-економічні явища. – Це, з одного 
боку, а з іншого, – не варто пояснювати ґенезу 
пролетаріату, як це робили часто «марксистські 
історики», тільки «насильством», невідомо звідки 
увірвавшогося в «безпорадні долі» безпосередніх 
виробників. Соціальна диференціація і майнова 
нерівність, різноманітні форми визиску та 
«професійний обман» (притаманний, скажімо, 
купцю-посереднику чи скупнику) самі по собі 
не можуть роз’яснити ситуацію в розвитку 
народного господарства. Зокрема «насильство», як 
форма міжлюдських виробничих стосунків, лише 

засвідчує ту чи ту закономірність процесу, його 
виражену «економічну спроможність». Так, масові 
переміщення робочої сили в Слобожанщині 
другої половини XVII – першої половини 
XVIII ст. і в Південній Україні другої половини 
XVIII – початку XIX ст. проходили фактично без 
застосування насильства, хоча і за безпосередньої 
участі українського панства та царського уряду. 
Активне ж переселення людності з Правобережжя 
на Лівобережжя, після так званого Прутського 
походу 1711 р. за прямим наказом Петра I, слід 
вважати виключенням з «правил». До того ж в 
економічному сенсі воно не принесло якихось 
кардинальних якісних змін.

Щоправда факт відходу людей може призвести 
до певного «порушення» status qwo в простому 
товарному виробництві, бо замість того, щоб 
сидіти на старому місці й продавати результати 
власної праці, а також розвивати попередні 
виробничі відносини, люди розвивають 
налагоджену систему зв’язків. У зв’язку з цим, 
безпосередні виробники ніби поринають у 
пошуки нових місць і умов, де б вони знову могли 
набути нову власність – можливість продавати 
робочу силу, тобто перетворити її на «постійний 
товар». Останнє якраз і свідчило не про просту 
еволюцію натурального введення господарства, 
а про принципові якісні зміни. Їх суть полягала, 
насамперед, у зовсім іншому характері власності – 
не тільки на засоби виробництва, але і на робочу 
силу.

Фактично всі сучасні дослідники середньовічної 
та ранньомодерної історії констатують факт 
початкового етапу продажу робочої сили 
посполитими як для сільського господарства, так 
і промисловості «за натуру». На той період, якщо 
мова йде безпосередньо про селян, споживання 
наймача і його тимчасового робітника мало 
чим різнилися. Лише необхідність сплати 
повинностей грошовим еквівалентом деякою 
мірою підвищувала товарність господарства на 
селі. Втім, суть виробничих відносин мало в чому 
змінювалася і тоді, коли якась особа за виконану 
роботу брала, скажімо, не «харчі», а гроші, котрі 
потрібні були на оплату тих чи тих оброків, 
податків тощо. Тобто, мова йшла про грошову 
ренту.

Особливість панування натурального 
господарства полягала в тому (яка б різниця цін 
не існувала б на всіляких ринках), що виникала 
потреба, насамперед, не у переміщенні робочої 
сили туди, де товар дешевше, а у діяльності 
купця – посередника. Якісно нові відносини 
зароджувалися і розвивалися тільки там, де 
існувала необхідність у придбанні не лише 
знарядь і засобів виробництва, а й в абсолютно 
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особливого товару – робочої сили. Власником 
цього товару ставав сам безпосередній виробник. 
У «чистому вигляді» робітник буржуазної доби 
не мав би ніякого іншого товару або власності 
для продажу. За таких обставин він продавав 
би власне не себе, а свою здатність працювати. 
Найманий же робітник був вільним у подвійному 
сенсі: з одного боку, від будь-якої чиєїсь власності 
на його особу, тобто характерної залежності для 
періоду кріпацтва, з іншого боку – від засобів 
виробництва. Отже, виникнення ринку найманої 
праці передбачало, насамперед, руйнацію обох 
видів власності, що існували раніше. Якщо 
власність на робочу силу за феодалізму нерозривно 
поширювалася і на працівника, а тому належала 
іншій особі (наприклад, можновладцю, державі), 
то за нових умов вона ставала надбанням власне 
безпосереднього виробника.

Цікаві думки з цього приводу висловив свого 
часу Б. Поршнєв: «Практично сумірнізуючи 
нескінченне число разів продукти, що 
обмінювалися на міському ринку, практично 
нащупуючи еквівалент («справедливу ціну»), 
безпосередні виробники привчались виражати в 
ціні кількість вкладеного в продукт праці, від чого 
залишався крок до можливості найнятися для 
виготовлення того ж таки продукту. Епізодична 
наймана праця («наймити») була навіть потрібна 
як масштаб для перевірки фіксації «справедливих 
цін» [18,  c. 147]. До якісно «нової виробничої 
сили» він зараховував тільки «вмільців найвищого 
рівня виробництва», аж ніяк не дрібного. За ним, 
у «мануфактурний період», ядром робітничого 
класу, що почав формуватися, були добре 
навчені та майстровиті працівники. Далеко не 
кожний селянин, позбавлений землі, міг стати 
мануфактурним робітником. Багато таких гинуло, 
перетворювалось на волоцюг і жебраків, а не 
«батьків» пролетаріату в сучасному трактуванні 
слова. Поповнювали кадри мануфактурного 
предпролетаріату переважно ті з них, хто ще 
до того набув навички в галузях «домашньої 
промисловості» (якщо не казати про порівняно 
обмежений попит на чорноробів, бо не навчених 
осіб слід вважати як не типове явище для 
мануфактури) [18, c. 157].

При цьому слід пам’ятати і вислів К. Маркса 
про те, що саме мануфактура стала «притулком» 
для селян, яких не приймали цехи і де досить 
погано оплачували їхню працю.

Коли ж мову вести більш конкретніше і 
безпосередньо про означені темою регіони, то 
необхідно насамперед зазначити таке. Однією 
з найхарактерніших рис усього соціально-
економічного розвитку Наддніпрянської України 
другої половини XVII–XVIII ст. стало те, що 

тут одночасно не тільки співіснували, а й тісно 
перепліталися процеси, пов’язані як з натуральним, 
так і вже буржуазним характером господарювання. 
Практично цей факт не викликає принципових 
заперечень з боку сучасних дослідників. Спільні 
явища були в тогочасних Гетьманщині й Російській 
державі загалом. Причому модерні паростки, 
що особливо характерно, в багатьох випадках 
не знищували ознаки давньої, часом неймовірно 
застарілої (порівняно до країн Західної Європи), 
натуралізації виробництва революційним 
шляхом (через відповідне законодавство «згори» 
чи потреби економіки «знизу»), а головним 
чином лише видозмінювали, або затушовували 
всеосяжні прояви середньовіччя. Яскравим 
відображенням і переконливим показником 
цього може правити домінанта найманої праці, 
яка в коефіцієнтному співвідношенні поступово 
зростала на фоні підневільної, а з кінця XVIII ст. 
– офіційно (законодавчо) кріпосницької. На-
віть до досить заможних «панів» все частіше 
наймалися робітники, які співпрацювали з 
місцевими поземельно (в радянській історіографії 
– феодально) залежними посполитами (у ро-
сійських вельмож – «холопами»). Особливо 
помітним це ставало в ході збирання врожаїв, 
на косовицях, при хатніх чи особистих потребах 
«дідича»-можновладця. Часто-густо, «відходячи» 
в найближче місто для заробітку, щоб сплатити 
господарю оброк, селянин перетворювався 
на тимчасового, а той постійного, найманця – 
провісника занепаду підневільної (кріпосницької) 
праці, тобто зовсім якісно нових (буржуазних) 
взаємовідносин у багатьох галузях економіки, 
загалом народного господарства.

Попервах визначальною причиною такого 
найму ставала, з одного боку, зубожілість 
безпосередніх «власників робочих рук», з іншого – 
потреба їх розрахунку за користування землею чи 
якимось угіддям «справжнього власника», чужою 
хатою чи навіть повіткою, або ж необхідність 
сплати «елементарного» податку. Характерний 
приклад можна навести стосовно селян с. 
Стара Гута, який зафіксував «Опис Новгород-
Сіверського намісництва 1779–1781 рр.». Згідно 
з ними, дещо специфічну частину населення 
становили 18 осіб, які існували за рахунок праці 
за наймом («питались заработками по людях»). 
Їх господарства були доволі убогі: п’ять дворів не 
мали ніяких будівель, окрім хат, інші ж – або сараї, 
де мешкали власне хазяїни, або конюшні. На всіх 
приходилося всього три корови та двоє коней, 
два господарства мали на потреби лише декілька 
возів сіна. Цікаво те, що чоловіки працювали 
в чужих винокурнях у своєму ж селі [13, c. 152]. 
Тобто, йдеться не про «традиційне» відходництво 
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в місто за додатковим заробітком, а про наявність 
окремої групи посполитих, яка існувала головним 
чином завдячуючи праці за наймом у своїх же 
односельчан, хоча при цьому до кінця не розірвала 
зв’язок із землеробством.

Уже в другій половині XVII ст. практика 
найму настільки поширилася на території 
Наддніпрянщини, що набула певні форми 
звичаєвого права. Так, скажімо, якщо наймач за 
власним бажанням раніше обумовленого терміну 
відпускав батрака, то, зазвичай, мав розрахуватися 
як за весь строк. Коли ж наймит не допрацьовував 
навіть один-два дні, а домовленість передбачала 
рік роботи, то той не доотримував відповідно і 
платні.

Втім, буржуазні відносини виникали і 
формувалися насамперед не в селі, а в місті – у 
промисловості. Якщо ж ці процеси відбувалися 
на селі, то, як правило, не в галузі землеробства, 
а в промислах: саме там, де існували ранні форми 
простої кооперації та мануфактури. Крім того, 
слід зазначити і той факт, що якісно нові умови 
праці нерідко оформлялися не тільки у великих 
поселеннях-осередках, а навколо їх, у міських 
околицях. При цьому давно впорядкований 
цеховий устрій і інші середньовічні залишки 
могли неабияк перешкоджати формам чи 
елементам буржуазного виробництва, але всі їхні 
матеріальні й економічні передумови базувалися 
власне в містах: що більше заселених і розвинутих, 
то яскравіше це в них проявлялося. З’являлися 
нові види промисловості, відбувалося масове 
зростання виробничих сил, укрупнювалося 
приватне підприємництво, поступово, на 
законодавчому рівні, змінювався статус великої 
групи найманих робітників. Однак необхідно 
чітко усвідомлювати: на ці всі явища мало чим 
впливали кількісні показники (ріст) ринкових 
відносин, хоча їх і породжувала економічна 
диференціація дрібного й технічно відсталого 
товарного селянського господарства.

Безперечно, одним із важливих джерел 
формування ринку найманої праці був відхожий 
промисел, який спочатку у вигляді ренти за 
землю (оплати за її користування), яка практично 
належала «справжньому» власнику (чи то 
державі, чи то окремому «дідучу»), поступово 
перетворювався на принципово іншу форму 
розрахунку: головним чином у грошовому 
еквіваленті за дозвіл (письмовий чи усний) 
порівняно «вільно» працювати та заробляти 
відповідні кошти на життя. Показовою в цьому 
аспекті може слугувати робота на купецькій 
мануфактурі чи заводі (фабриці).

У зв’язку з цим, цікавою є історія з так 
званими вільними військовими маєтностями 

в Гетьманщині й Слобожанщині. Земля в них 
офіційно визнавалася власністю держави або 
Військового скарбу. За її користування жителі 
сплачували різні податки, часто грошима, а також 
виконували всілякі повинності. На перший 
погляд, здавалося б, що саме тут мали б активно 
розвиватися буржуазні відносини: порівняно 
з іншими залежними посполитими, мешканці 
вільних військових сіл і містечок, не кажучи вже 
про міста, мали більше «свободи» для вибору 
праці, в них швидше впроваджувалися грошові 
розрахунки, значну частину населення становили 
економічно більш спроможні козаки. Втім усього 
цього не сталося через посилення кріпосництва 
в регіонах і доволі консервативну політику 
царського уряду та місцевої старшини. А в кінці 
XVIII ст. вільні військові маєтності – фактично 
феномен в історичній практиці – припинили своє 
існування [4, c. 25–36, 53–70, 92–96].

На відміну від розвинутих країн Західної 
Європи, на території українських регіонів 
водночас з розширенням буржуазних 
тенденцій спостерігалося паралельне зміцнення 
натурального господарства, причому не якихось 
окремих «маститих» можновладців, а й того ж 
таки селянина чи козака. Особливий інтерес 
викликає це «дійство» в хазяйстві останнього, як 
найбільш волелюбної, незалежної особи, з явними 
ознаками та схильністю до самостійної діяльності 
та заробляння грошей. Взагалі за козацтвом 
слід визнати більше «сміливості» й бажання до 
експериментування в галузях виробництва. До 
того ж давався взнаки «військовий характер» 
взаємин власника й окремого виробника, адже, 
крім усього іншого, козаки офіційно перебували 
ще й на службі в збройних силах чи то козацької 
держави, чи то Росії.

Існувала і друга відмінність у розвитку України 
(так же, як і в Росії) від західноєвропейських країн. 
У той час, коли, наприклад Англія, Франція та 
деякі інші мали вже належним чином «оформлені» 
кордонами території метрополій достатньо 
заселені й господарчоосвоєні, то українські 
землі перебували в складі чужої держави з їхнім 
«Диким полем» на південній окраїні й великими 
невикористаними просторами, тобто в наявності 
були колосальні земельні й економічні резерви. 
В означений період вони поступово ставали 
доступними масам переселенців, сприяли 
помітному розрідженню людності в центральних 
губерніях, тим самим деякою мірою пом’якшуючи 
гостроту соціальних протиріч і поширюючи 
«традиційні» суспільні відносини на нові регіони. 
Отже, виходило так, що народна колонізація 
у відповідних напрямках стала додатковим 
фактором, який гальмував закономірний 
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процес відриву дрібних виробників від засобів 
виробництва і, насамперед, від землі. В аспекті 
наслідків, це призводило до довготривалого 
випередження зростання виробництва стосовно 
розширення та поглиблення ринка робочої сили. 
Тому-то в Західній Європі функціонування ринку 
найманої праці на початок «мануфактурного 
періоду» вже було фактично забезпечено 
попереднім соціально-економічним розвитком, 
на відміну від Російської держави і українських 
земель у її складі, зокрема. У зв’язку з цим, 
державна влада й заможні «господарі», зокрема 
і купці, усували брак вільних батраків за 
рахунок кріпаків, водночас посилюючи особисту 
залежність безпосередніх виробників.

Ще одна характерна особливість (коли говорити 
про загальну тенденцію): на промислових 
підприємствах платня за виконану роботу 
частіше здійснювалася грошима, ніж, скажімо, в 
селянському господарстві натурою.

Коли ж звернутися більш конкретніше 
до «хронології» означених вище явищ, то на 
підставі аналізу джерел можна, правда з деякими 
застереженнями, твердити про те, що ринок 
найманої праці в Гетьманщині й Слобожанщині 
почав формуватися десь з другої половини 
XVII ст. – у ході та наслідків Національної 
революції, Визвольної війни, а також за наявності 
численного загону порівняно вільного, принаймні 
юридично, козацтва. Таким чином, відтоді 
почався не лише «новий період», а й «інша 
історія» соціально-економічного та політичного 
розвитку. Крім того, протягом XVII ст. на зміну 
локальним козацько-селянським повстанням 
приходять «справжні» війни, які, в певному 
розумінні, «революційно» впливали на ситуацію 
в Україні. Водночас у Російській державі (імперії) 
складається абсолютизм, який душить усі прояви 
монополізації влади старшини, бореться проти 
стихійних переселень і втеч селян, чим обмежує 
й формування ринку вільнонайманої праці. 
Паралельно царський уряд активізує цей процес, 
особливо з кінця XVIII ст. у Південній Україні.

Крім того, хронологічно й якісно дещо не 
збігалися «мануфактурні періоди» на території 
Наддніпрянщини й Західної Європи: відповідно 
XVII – перша половина XIX ст. і XVI–XVIII ст. 
Тобто «там» майже на століття все почалося 
і завершилося раніше. На функціонування 
українських мануфактур владно впливали 
порівняна малочисельність працівників і їх 
недовготривалість існування. Пропрацювавши 
всього декілька років, більшість з них зникала 
назавжди. Лише окремі з них після «перерви» 
відновлювали свою діяльність. Таким чином 
розпорошувалися підготовлені кадри і набиралися 

нові працівники. «Старі» ж поверталися в 
сільське господарство, або ж «освоювали» інші 
підприємства, причому могли вже набувати нові 
спеціальності.

Характерно, що для України, як і Російської 
держави загалом, етапом посиленого розвитку 
мануфактур слід вважати першу чверть XVIII ст. 
[8, c. 7]. Бо до того, зокрема в Росії, існувало близько 
30 мануфактур з досить слабкою концентрацією 
на них вільнонайманців: в середньому від 10 до 200 
чоловік у кожній [16]. «Мануфактурний період» 
завершився промисловим переворотом і цей тип 
підприємств витіснила фабрика.

Після завершення Національної революції в 
Україні певний час продовжували існувати великі 
масиви неосвоєних «окраїнних» земель: конкретно 
на Слобожанщині й Півдні, менше в Гетьманщині. 
Саме тут протягом другої половини XVII–XVIII ст. 
особливо активно поселялися й концентрувалися 
особи, які значною мірою вільно могли продавати 
свою працю. Вони, часто слабо прив’язані до 
одного місця проживання й «необтяжені» 
власним землеробством, отримували загальну 
назву «гулящі люди». З таких територій, які 
мали в цілому непогане сполучення через водні 
й сухопутні шляхи з центральними областями, 
«гулящі» досить легко потрапляли до осередків 
(навіть дуже віддалених місць) з найму праці 
й, відбувши певний термін, поверталися назад. 
Нерідко позбавлені всіх засобів виробництва й 
особисто вільні, вони, здавалось, відповідали всім 
ознакам безпосереднього виробника буржуазного 
суспільства – робітника. Втім, їхній тогочасний 
статус наймита за будь-яких обставин слід вважати 
як тимчасовий і такий, що на законних підставах 
аж ніяк не переходив до нащадків. «Гулящими 
робітниками», як правило, ставали «вільні 
молодики», котрі раніше чи пізніше змінювали 
своє становище: обзаводилися сім’ями, робили 
борги і потрапляли в залежність, врешті старіли. 
Через всілякі суб’єктивні чи об’єктивні обставини 
вони згодом поповнювали ряди «тяглих», 
«служилих» або кріпосних посполитих. Їм на 
зміну приходило чергове покоління самочинно 
«звільнених» представників «нижніх» верств і 
прошарків. Таким чином відбувся своєрідний 
«соціальний обіг» різних груп населення країни 
по колу.

Тим не менш, справжній «перелом» у бік 
розширення використання вільнонайманої праці 
розпочався десь на початку 60-х років XVIII ст. і 
він був пов’язаний з призупиненням посиленого 
комплектування робочої сили за рахунок особисто 
чи поземельнозалежних посполитих. Зокрема 
29 березня та 8  серпня 1762 р. царський уряд 
видав два укази, які заборонили підприємцям 
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купувати селян до заводів [12, c. 966; 11, c. 47–48]. 
Їх появу викликала та обставина, що можливості 
забезпечення підприємств постійними, особливо 
кваліфікованими робітниками через незалежний 
найм, все більше обмежувались унаслідок 
постійного всезростаючого закріпачення 
вільних груп населення. Крім того, новоосвоєні 
райони не встигали належним чином готувати 
собі сферу і умови для прийняття незайнятих 
у господарстві робочих рук з найближчих 
місцевостей. Водночас, основні кадри будь-яких 
промислових закладів потребували певної, часто 
досить тривалої, підготовки, а тому відповідним 
навикам їх навчали на самих підприємствах. У 
тому випадку, коли кваліфікований працівник 
належав підприємцю чи був приписаний до його 
«заводу», то, зрозуміло, таку особу всілякими 
законними способами і неправдами намагалися 
втримати на місці. Така ситуація з працівником 
пояснювалась загальним станом ринку робочої 
сили, який на той час міг надати великому 
підприємству (та й то без значних гарантій) 
найімовірніше підсобного сезонного батрака, 
а не кваліфікованого учасника виробничого 
процесу. Це, в свою чергу, зумовлювало прагнення 
«господаря» обернути наявну робочу силу в 
«постійний капітал», причому часто не звертаючи 
уваги на значні додаткові матеріальні витрати. За 
реальних умов життя забезпечення надійності 
виробництва вимагало залучення будь-яких 
робітників, зокрема й кріпаків, незважаючи на всі 
переваги вільного найму.

Для означеного періоду стало характерним 
не лише кількісне зростання занятого в 
промисловості населення, що повністю чи 
частково відійшло від сільського господарства, а й 
відбувалося значне поглиблення територіального 
поділу праці. У деяких районах солеваріння, 
металургії чи металообробки вже до XVII ст. 
виробляли продукцію, розраховану на порівняно 
широкий ринок.

Не слід також забувати і про те, що 
перетворення натуральної ренти в грошову 
не лише супроводжувало, а, місцями, навіть 
передувало утворенню великої групи неімущих 
поденщиків, які наймалися за гроші. У період 
їх спорадичного виникнення, а потім швидкого 
і кількісного зростання, у більш економічно 
спроможних селян, «посаджених» на оброк, за 
необхідністю розвивалася звичка експлуатувати 
за власний рахунок своїх же «побратимів» 
і перетворювати їх на постійних найманих 
працівників. Таким чином, у деяких з наймачів 
потроху накопичувався значний капітал, який 
інколи в майбутньому дозволяв їм самим 
перетворитися на «сільського буржуа».

Джерела зафіксували чимало специфічних 
видів і форм найму на селі. Скажімо, бідна вдова 
могла долучити до свого господарства робітника, 
бо не мала можливості вести його самостійно. 
Такий чоловік не рідко виконував і різноманітну 
роботу по двору, в хаті. Сільський «мир» досить 
часто колективно наймав пастуха, або групу 
осіб для відбування якоїсь спеціальної трудової 
повинності (наприклад, будівництво моста, 
церкви тощо). Особливо широко (регіонально) і 
масово використовували найманих працівників 
під час жнив. Проте, ще раз наголосимо на цьому, 
всі ці види і форми існували і до Національної 
революції, а тому не варто кожний окремий 
факт застосування найму вважати прикладом 
чи показником «проникнення капіталістичних 
відносин і буржуазне розшарування» на селі. 
Наймання одного-двох захребетників чи козаків 
на короткий термін на той період стало вже 
досить типовим явищем. Причому господарства 
посполитих з наявними в ньому 4-5 постійними, 
навіть тимчасовими, батраками згадуються вкрай 
рідко.

Особа наймалася, як правило, на підставі 
усної домовленості, за наявності свідків чи без 
них. У документах згадується співглядачі угоди з 
«ряду». Представники адміністрації найчастіше 
не вимагали письмово оформлених контрактів, 
хіба що виникали гострі суперечки між батраком і 
роботодавцем. Навіть у XIX ст. по всій Російській 
імперії найм сільськогосподарських працівників 
без свідків залишався досить поширеним явищем 
[5, c. 14].

Термін праці визначався на певний сезон, 
або рахувався поденно, рідко досягав року. 
Понад рік найм тривав, ймовірно, через велику 
заборгованість батрака. Трудові зобов’язання 
таких робітників, особливо в короткі строки, не 
завжди обумовлювалися при договорі. Платня 
могла бути як у вигляді натури, так і грошовому 
еквіваленті, а також «змішаною». З огляду 
виконавця трудових зобов’язань, йому виходило 
вигідніше найматися на термін, що співпадав з 
«діловою порою», коли господарі особливо гостро 
відчували потребу в робочих руках, йшли на 
більші поступки при оплаті виконаної праці, а 
також існувала можливість вибору кращих умов 
найму.

Вже в другій половині XVII ст. мішана оплата за 
роботу ремісників була поширена  по всій Україні. 
При цьому стосовно ремісників застосувався як 
позаекономічний, так і економічний примус. Це, 
зокрема, видно при наймі київських і ніжинських 
«майстрових людей» [10, с. 102; 9, с. 226].

Проте, зрозуміло, не всі з них могли «сидіти 
на місці» й очікувати. Нестатки штовхали їх 
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на прийняття прискореного, часто економічно 
невигідного, рішення. Господарства таких 
посполитих могли залишитися без належного 
догляду, приходити до остаточного зубожіння. 
Прагнення стримати такий регрес і поправити 
стан речей особливо наглядно проявлявся тоді, 
коли батрак обумовлював в угоді про найм оплату 
своєї праці у вигляді якоїсь худоби чи частки 
з майбутнього врожаю. Окремо від усіх інших 
умов наймач і наймит обговорювали питання 
про харчування й надання робочого одягу: за чий 
кошт вони будуть набуватись і чи включатимуться 
в загальну суму розрахунку за виконані послуги.

Наявність особистої свободи або певної 
матеріальної незалежності від селянина-наймача 
часом дозволяла батраку розірвати угоду до 
завершення встановленого терміну чи обсягу 
робіт. Це, як правило, діялося в разі недотримання 
першим своїх зобов’язань. За таких обставин 
господар не мав юридичних підстав примусити 
наймита продовжити працювати на себе. 
Справа, зазвичай, завершувалася розрахунком 
між сторонами при свідках, після чого інцидент 
вважався вичерпаним.

Більшість посполитих поєднували ведення 
власного землеробства з найманою працею 
«на стороні». При цьому простежувалася 
закономірність масового відходу на заробітки з 
оброчних господарств нечорноземної полоси в 
другій половині XVIII ст. Хоча і в першій половині 
століття з багатьох сіл у наймах працювало 
до 50% дорослого населення. Особливо це 
стосувалось жителів поселень навколо великих 
міст – промислових центрів (Київ, Чернігів і т. 
д.). У них посполиті, які залишалися на постійну 
роботу, вже формували резервний контингент 
для підприємств, діяльність яких базувалася 
головним чином на вільнонайманій праці. Її 
забезпечували в значній кількості різного роду 
втікачі та «відходники».

На селі ж розвиток буржуазного 
підприємництва проходив украй повільно.

Коли ж говорити про конкретні галузі 
виробництва, то насамперед слід звернути увагу 
на будівельну промисловість, де з давніх часів 
використовувалася наймана робоча сила і водночас 
стихійно формувалася кооперація з відповідним 
поділом праці. Разом з тим, вони ще не свідчили 
про утворення тут буржуазних відносин, бо сама 
галузь була досить слабо пов’язана з сферою 
товарного виробництва. Проте власне найм вже 
мав у собі елементи потенційного прогресу. Коли 
профільний майстер, за угодою із замовником, 
приймав на роботу працівників різного рівня 
кваліфікації, зокрема й чорноробів, то, як правило, 
особисто забезпечував весь виробничий процес 

сировиною. Лише особливо дорогі матеріали міг 
постачити «господар» об’єкту.

Особливим попитом в Україні користувалася 
праця колодязних майстрів, яких не завжди 
вистачало для виконання відповідних послуг 
навіть у великих містах. У зв’язку з цим у другій 
половині XVII ст. царський уряд видав навіть 
спеціальне розпорядження про підготовку в Києві 
необхідної кількості таких спеціалістів з місцевих 
ремісників. Приїжджали в українські регіони 
й фахівці з Росії. Платню вони отримували як 
грошима, так і натурою [9, c. 228].

Протягом означеного періоду потроху 
відбувалося удосконалення технічних засобів 
виробництва. Машинні апарати в основному 
використовували в підготовчих процесах на тих 
підприємствах, де існувала потреба у великій 
кількості робітників. Насамперед це стосувалося 
металургії, котра потребувала постійних 
кваліфікованих кадрів. Хоча майстри доменної, 
молотової тощо справ, які б працювали на «заводах» 
за наймом, були ще досить епізодичним явищем і 
представляли собою швидше виключення з маси 
закріпачених фахівців, ніж правило. 

Вже в другій половині XVII ст. траплялися 
характерні приклади, коли одним якимсь видом 
промислової діяльності з масовим застосуванням 
найманої праці займалося доросле населення 
цілих сіл, або, принаймні, більша його половина. 

Слід констатувати: в промислах найману працю 
застосовували в значно більших масштабах, ніж 
у ремеслі. Частина таких робітників одночасно 
виконувала й певні повинності, бо була «залежна» 
від своїх землевласників (держави). Серед батраків 
значилися челядники, численні слуги, фурмани, 
сторожі, учні та багато інших.

Однак, найважливішим питанням, в усьому 
його комплексі все ж таки лишається: було 
існування (чи відсутність) ринку найманої праці 
в Україні за «нового періоду»? З цього приводу 
О. Компан висловилася категорично: мовляв, 
оскільки Україна не становила самостійного 
цілого, то вона й не могла мати свого незалежного 
національного ринку [9, c. 372]. Отже, за 
логікою названого автора, виходить, що робоча 
сила нового характеру й місцева буржуазія 
формувалися або за його межами, або їх зовсім 
не було. Тобто, їх ґенеза проходила в умовах 
розвитку тільки «єдиного загальноросійського 
ринку» (один процес по всій території Російської 
держави – імперії). Коли так, то це повністю 
відкидає факт створення й існування Української 
держави, хай і територіально досить обмеженої, в 
ході Національної революції та Визвольної війни 
середини XVII ст. і в подальшому, фактично у 
вигляді автономії до 60-х років XVIII ст.
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Висновки. Насамперед, спробуємо на підставі 
вище викладеного матеріалу визначитись, що ж 
таке ринок найманої праці. З нашого погляду, це 
сфера обігу та купівлі – продажу робочої сили за 
наявності певної пропозиції і платоспроможного 
попиту на неї, великої концентрації робітників 
у країні, регіоні чи окремому районі, втративши 
безпосередній зв’язок із сільським господарством 
і позбавлених засобів виробництва, які мають 
практичний досвід і відповідні навики праці, що 
використовують у процесі створення матеріальних 
благ. Якісними критеріями ринку є рівень 
особистої свободи (чи залежності) наймитів, які 
розпоряджаються власною продуктивною силою, 
та необхідності продавати ними свої здібності 
до праці як джерела існування. Практичним 
визначником – фіксатором взаємозобов’язань 
між батраками і наймачами при цьому стає 
сукупність письмових чи усних домовленостей 
(угод, контрактів тощо). Ринок виникає, 
формується і розвивається водночас з появою і 
зростанням товарного виробництва, а особливо 
широкі параметри набуває у зв’язку з розкладом 
натурального господарства (як у місті, так і в селі), 
що супроводжується поглибленням суспільного 
поділу праці. Під безпосереднім впливом 
економічних зв’язків між різними областями 
всередині країни відбувається поступове злиття 
відокремлених місцевих ринків і утворюється 
національний ринок, з характерними для нього 
на той час анархією, стихійністю та жорсткою 
конкурентною боротьбою.

Виходячи з усього цього, не можна 
категорично заперечувати той факт, що вже в 
другій половині XVII ст. Україна як територіально, 
так і економічно досягла певної консолідації, 
включаючи сюди, насамперед, Лівобережжя, 
Правобережжя, Слобожанщину й Запорожжя. 

Навіть складності політичного характеру, 
зокрема на правому березі Дніпра, не могли 
повністю перешкодити зростанню тут кількості 
місцевих ринків і посилення зв’язків між ними. 
Безперечно, всі частини тяжіли до Лівобережної 
Гетьманщини, поступово утворюючи єдиний 
народногосподарський організм. Повсюдно 
формувалися кадри національної буржуазії, а, 
отже, і загони відірваних від землі вільнонайманих 
працівників. Схожі процеси відбувалися й на 
Слобожанщині, офіційно підпорядкованій «на 
пряму» царському уряду. Торговий капітал на 
території всіх регіонів експропріював дрібних 
виробників, тим же збільшуючи лави робітників.

Безперечно, подальша концентрація окремих 
місцевих ринків у єдиний народногосподарський 
організм, розвиток міської й сільської 
промисловості створили підґрунтя для нових, 
більш прогресивних форм найму. Навіть 
залишаючись кріпаком за соціальним 
походженням, батрак ранньомодерної доби 
своїм становищем як найманий робітник у 
промисловому виробництві руйнував підвалини 
натурального господарства.

Проте, на відміну від Західної Європи, 
звільнення дрібних виробників на території 
України набуло вкрай затяжного характеру, а 
нерідко супроводжувалося й явно регресивними 
явищами (наприклад, коли на мануфактурах 
протягом другої половини XVII – першої 
половини XVIIІ ст. поступово зростала кількість 
вільнонайманих працівників, а на кінець XVIIІ 
ст. їх раптово знову витісняли кріпаки). Вузькі 
рамки ринку праці, загалом по Російській державі, 
царська влада в XVIIІ ст. намагалася розширити в 
дусі кріпосницької практики - насильно приписати 
державних селян до «заводів».
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МОЛОДЬ У НАУЦІ – 2012

У нашому науковому журналі «Фінансовий простір» відкривається нова 
рубрика – «Молодь у науці – 2012», де передбачається публікація статей переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук.

Реалізуючи національну політику щодо пошуку, підтримки і стимулювання 
інтелектуально та творчо обдарованої молоді та її самореалізації, в Університеті 
банківської справи Національного банку України (м. Київ) створюються умови для 
розкриття студента як особистості в сучасному суспільстві.

Щорічно, згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук» студенти Черкаського інституту під керівництвом 
досвідчених викладачів готують роботи та беруть участь у Конкурсі.

Отримання вищих нагород не тільки за професійними напрямами «Банківська 
справа», «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», 
а також «Кількісні методи в економіці», «Економіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища», «Економіка підприємства та управління виробництвом», 
та ін. поряд з такими провідними навчальними закладами, як Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка, Донецький національний технічний університет, Національний 
технічний університет України «КПІ» є підтвердження високого рівня підготовки 
студентів та організації навчального процесу відповідно до вимог сучасності.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2011/2012 
навчальному році студенти Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ 
отримали наступні відзнаки:

– Богатиренко О. Ю. – диплом І ступеня за напрямом «Економіка сільського 
господарства та АПК» серед 70 учасників конкурсу, який проводився на базі Уманського 
національного університету садівництва;

– Беззубенко Ю. В. – диплом ІІІ ступеня за напрямом «Банківська справа» серед 
86 учасників конкурсу, який проводився на базі Харківського інституту банківської 
справи УБС НБУ (м. Київ);

– Мороз І. А. – диплом ІІ ступеня за напрямом «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
серед 210 учасників конкурсу, який проводився на базі Національного університету 
державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області);

– Медвідь С. В. – диплом ІІІ ступеня за напрямом «Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит» серед 180 учасників конкурсу, який проводився на базі Київського 
національного університету імені Т. Шевченка

Молодіжна наука – це крок в майбутнє, оскільки саме вона допоможе Україні вийти 
на світовий рівень економічних досліджень та підтвердити свій статус країни з високим 
науковим потенціалом.

Для вирішення амбітних задач модернізації як ніколи потрібні ініціатива та 
патріотизм, активна участь і цивільна позиція, творення та індивідуальність молоді. 
Майбутнє нашої країни за молоддю з її свіжими ідеями та нестандартним мисленням.

М. Г. Дмитренко, 
головний редактор

журналу «Фінансовий простір»
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Постановка проблеми. Характерними 
ознаками прояву глобалізації та міжнародної 
інтеграції у сфері фінансових відносин є 
входження іноземного капіталу в національні 
фінансові ринки та посилення його впливу на 
розвиток національних фінансових систем. 
Приток іноземного капіталу може мати як 
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Анотація. У статті досліджено теоретичні та 
практичні аспекти щодо організації діяльності 
банків з іноземним капіталом в Україні, його 
впливу на національну банківську систему в 
сучасних умовах, визначено основні переваги 
та недоліки існування іноземного капіталу та 
визначено шляхи удосконалення. Запропоновано 
кореляційно-регресійну модель впливу банків 
з іноземним капіталом на прибутковість 
банківської системи України.

Summary. In the article theoretical and practical 
aspects in relation to organization of activity of banks 
with a foreign capital in Ukraine are investigated, 
foreign capital influence on the national banking 
system within current terms, basic advantages and 
disadvantages of foreign capital existence are lighted 
up and ways of its improvement are determined. It is 
offered cross-correlation regressive model of banks 
influence with a foreign capital on profitability of the 
banking system of Ukraine.

Ключові слова: банк з іноземним капіталом, іноземний банк, банківська система, фінансовий ринок, приплив іноземного капіталу.
Key words: bank with a foreign capital, foreign bank, banking system, financial market, wave foreign capital.

позитивні, так і негативні наслідки, залежно від 
макроекономічних передумов та інституційного 
середовища, що існує в країні. Cлід зважати на 
низку фінансових ризиків, пов’язаних зі швидким 
зростанням частки іноземного банківського 
капіталу, що може призвести до втрати 
суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, 
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посилення нестабільності, несподіваних коливань 
ліквідності банків, імовірного відпливу фінансових 
ресурсів. Тому питання, пов’язані з аналізом 
присутності іноземного капіталу, його впливу на 
фінансову стійкість, прибутковість банківської 
системи України та економічну безпеку держави 
в цілому, набувають особливої актуальності та 
потребують постійних досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми виникнення, діяльності банків з 
іноземним капіталом та їх вплив на вітчизняну 
банківську систему та економіку в цілому 
відображено у працях таких науковців як: 
Савлук М., Чуб О., Козьменко О. В., Шаповалов 
А., Смовженко Т. С., Забчук Г., Дзюблик О., Диба 
М. І., Гриценко Р., Філонова І. Б., Корнилюк Р., 
Слобода Л. Я., Прімєрова О. К., Карчева Г. та інші. 
В роботах Івасів І. Б. [1], розроблено пропозиції 
щодо створення системи регулювання іноземних 
банків, яка максимізує позитивні наслідки 
присутності іноземного банківського капіталу в 
банківській системі України. В роботах доктора 
економічних наук, професора Макухи С. М. [2] 
досліджено процес залучення та функціонування 
іноземних інвестицій в трансформаційних 
економіках, розкрито роль і значення іноземного 
інвестування в розвитку євроінтеграції країн.

Метою статті є дослідження теоретичних та 
практичних аспектів щодо організації діяльності 
банків з іноземним капіталом в Україні, його 
впливу на національну банківську систему в 
сучасних умовах та пошук шляхів удосконалення.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Наукові джерела подають 
різноманітні визначення понять «іноземний 
капітал», «банк з іноземним капіталом», 
«іноземний банк» тощо. В роботах Островської О. 
іноземний банк трактується як банк, що визнаний 
таким згідно з законодавством, іноземної країни, 
на території якої він зареєстрований [3, с. 180]. 
При цьому у формулюванні не визначається, яка 
частка іноземного капіталу має бути вкладена 
в банківську установу для отримання статусу 
іноземного банку, а тільки зазначається реєстрація 
згідно з законодавством. «Енциклопедія банкі-
вської справи» за редакцією Стельмаха В. подає 
визначення банку з іноземним капіталом як банку, 
який функціонує на території країни і капітал 
якого частково або повністю належить іноземним 
інвесторам [4, с. 49]. Виходячи з наведених 
визначень поняття іноземний банк та банк з 
іноземним капіталом є тотожними. У «Фінансово-
економічному словнику» подається визначення 
банку з чужоземним капіталом, тобто, це банк, 
який функціонує на території певної держави і 
капітал якого частково або повністю належить 

чужоземним інвесторам. Отже, це поняття є 
тотожним попереднім визначенням, проте автори 
замість іноземного капіталу, використали термін 
«чужоземний» [5, с. 70].

Вітчизняне законодавство пояснює термін 
«банк з іноземним капіталом» як банк, у якому 
частка капіталу, що належить хоча б одному 
іноземному інвестору, становить не менше 
10% [6]. Таке трактування враховує участь 
іноземного капіталу в банківській установі, частка 
якого становить більше ніж 10 % і не враховує 
можливості вкладених кількома інвесторами 
коштів менше цієї частки.

Наявність в економіці будь-якої держави 
значних обсягів іноземного капіталу є ознакою 
макроекономічної стабільності, високого рівня 
довіри інвесторів до її законодавчої, виконавчої, 
судової гілок влади. При цьому важливе значення 
має не так рівень розвитку демократії в країні, як 
її політична стабільність. Не допускати іноземні 
банки у вітчизняну банківську систему невигідно 
ані з економічних, ані з політичних міркувань, 
проте на такий крок треба йти, передбачаючи 
збереження можливості для реальної конкуренції 
вітчизняних банків із іноземними фінансовими 
установами. Разом з тим очевидно, що перспективи 
та наслідки функціонування іноземного капіталу у 
вітчизняному банківському секторі неоднозначні. 
Адже мета іноземних інвесторів - не підвищувати 
добробут населення країни об’єкта інвестицій, а 
максимізувати прибуток для своїх власників та 
акціонерів [7, с. 26].

Переваги та недоліки існування іноземного 
капіталу в банківській системі України висвітлені в 
роботах багатьох науковців. На нашу думку, серед 
усього спектра переваг функціонування банків з 
іноземним капіталом в Україні, слід виокремити 
основні:

1. Залучення іноземного капіталу в 
банківську сферу позитивно впливає на 
економіку України, прискорюючи процеси 
розвитку фінансових ринків, розширюючи спектр 
банківських послуг та їх якість.

2. Позитивом у діяльності банків з іноземним 
капіталом для економіки України є швидке 
впровадження передових, новітніх технологій 
банківської діяльності, нових методів ведення 
банківського бізнесу, зокрема, використання 
досвіду фінансового менеджменту, антикризового 
управління, новітніх маркетингових технологій.

3. Запровадження зарубіжного досвіду 
ведення банківської справи та здійснення 
міжнародних фінансових операцій. Упровадження 
системи страхування банківських ризиків 
та міжнародного досвіду щодо фінансового 
оздоровлення, реорганізації та реструктуризації 
комерційних банків.
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4. Здешевлення банківських послуг: 
кредитних ресурсів у довгостроковій перспективі 
та зростання строків їх надання. Іноземні 
банки можуть стати важливим джерелом 
довгострокового фінансування капіталомістких 
проектів та забезпечення підприємства 
необхідними кредитами за нижчими відсотками.

5. Посилення розвитку конкуренції на ринку 
банківських послуг, як наслідок – підвищення 
ефективності функціонування банківської 
системи, розширення спектра якісних послуг, 
підвищення кваліфікаційного рівня банківських 
працівників, що насамперед вигідно для 
позичальника.

Протягом 2005–2008 рр. кількість банків з 

іноземним капіталом в Україні зросла більше 
ніж удвічі (табл. 1). Цей період активного 
розвитку українського банківського сектору 
характеризується значним зростанням 
обсягів операцій щодо купівлі українських 
банків і відкриття іноземними банками своїх 
представництв та мереж; розширенням діяльності 
іноземних банків з обслуговування населення, 
причому не тільки щодо залучення, а й розміщення 
коштів.

Серед основних факторів, що сприяли 
значній активізації діяльності банків з іноземним 
капіталом в Україні, можна виділити такі: 
позитивні структурні зрушення у вітчизняній 
економіці та високі темпи інфляції; активне 

Таблиця 1
Присутність банків з іноземним капіталом в Україні за 2006–2011р.

Показник

Дата

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
2011

01.01 01.11

Кількість 
зареєстрованих 
банків

186 193 198 198 197 194 198

Кількість банків, 
що мають ліцензію 
НБУ на здійснення 
банківської 
діяльності

165 170 175 184 182 176 176

з них: з іноземним 
капіталом 23 35 47 53 51 55 54

у т. ч. зі 100% 
іноземним капіталом 9 13 17 17 18 20 22

Таблиця 2
Групування іноземних банків за їх кількістю та за розміром активів 

у кожній групі на 1.01.2011 р.

Група банків

Загальна 
кількість 
банків у 

групі

Кількість 
банків з 

іноземним 
капіталом у 

групі

з них: 
зі 100% 

іноземним 
капіталом

Частка 
іноземних 

банків у групі, 
%

Частка активів 
банків з іноземним 

капіталом у загальних 
активах групи, %

Найбільші банки (Група I ) 17 11 3 64,71% 65,60%

Великі банки (Група II) 21 15 7 71,43% 72,23%

Середні банки (Група III) 21 8 1 38,10% 39,30%

Малі банки (Група IV) 116 20 9 17,24% 20,55%

У цілому по банках 175 54 20 30,86% 60,47%
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зростання попиту на банківські послуги з боку 
населення; розширення зовнішньоекономічних 
зв’язків українських підприємств; можливість 
отримання високих прибутків [8, с. 56].

У період з 2007–2008 рр., банків з іноземним 
капіталом збільшилося на 12, в тому числі з 
100%-вим іноземним капіталом на 5, що свідчить 
про значний приплив іноземних інвестицій 
у банківський сектор, оскільки в цей період 
не існувало суттєвих законодавчих бар'єрів 
входження іноземного капіталу в національну 
банківську сферу.

У 2009 році іноземних банків налічувалось 
53, при чому кількість банків зі 100% іноземного 
капіталу залишилась незмінна (17 банків). Слід 
зазначити те, що на початок 2011 року зменшилась 
загальна кількість банків, що мають ліцензію НБУ 
на здійснення банківської діяльності з 182 до 176, 
порівняно з попереднім періодом, при цьому 
кількість банків з іноземним капіталом навпаки 
зросла з 51 до 55.

Для аналізу ефективності діяльності банків 
з іноземним капіталом на українському 
банківському ринку доцільно оцінити частку, яку 
вони займають в кожній групі (згідно з рішення 
Комісії Національного банку України з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків), і яку 
частку активів контролюють іноземні власники 
[9] (табл. 2).

У першій та другій групі частка іноземних 
інвестицій є більш вагомою, зокрема в групі 
великих банків частка іноземних банків займає 
71,43%, а частка активів, яку вони займають, є 
найбільшою (72,23%). У групі середніх банків 
банки з іноземним капіталом займають 39,3% 
активів, при цьому їх кількість у групі становить 
38,1% від загальної, а от у групі малих банків з 
іноземним капіталом лише 17,24%, але їх частка 
активів є найменшою – 20,55%. Це свідчить про 

те, що банки з іноземним капіталом є досить 
потужними і контролюють досить велику частину 
активів банківської системи України, витісняючи 
середні та малі українські банки, що свідчить про 
значну ефективність їх діяльності в українському 
банківському секторі.

Аналізуючи динаміку змін показників 
прибутковості банків з іноземним капіталом в 
Україні та порівнюючи їх з показниками діяльності 
банківської системи України, ми спостерігаємо 
значні відхилення (табл. 3). На початок 2010 року 
показники чистого прибутку банків з іноземним 
капіталом та вітчизняних банків знизилися, 
але, порівнюючи їх, слід зазначити, що банки 
з іноземним капіталом мали нижчі показники 
прибутковості активів власного та статутного 
капіталу.

Дослідження географічної належності 
іноземного банківського капіталу, що надійшов 
до українських банків у 2009 році, характеризує 
рис. 1.

Найбільша частка іноземних активів у 2009 
році контролювалась інвесторами з колишніх 
метрополій – Росії та Австрії. Решта великих 
банків з іноземним капіталом належала 
французьким, італійським, угорським, 
німецьким, шведським інвесторам, що свідчить 
про особливу зацікавленість у контролі над 
українським банківським бізнесом фінансових 
інститутів з Європейського Союзу. Після 2009 
року з українського банківського ринку пішов 
голландський ING. Тоді ж своє представництво 
ліквідував німецький Dresdner Bank. 2010-го це 
ж зробили британський HSBC і польський Rekao, 
чеська група PPF продала Home Credit Bank, а 
голландсько-ізраїльська TBIF Financial Services - 
VA В Bank. Своїх банків в Україні позбулися Bank of 
Georgia (на 80%) і російський «Ренесанс Капітал». 
Свої представництва ліквідували також німецький 

Рис. 1 Розподіл банківських активів України, що 
контролюються нерезидентами на 01.01.2009 р. 

Частка в загальних іноземних активах, %

Рис. 2. Розподіл банківських активів України, що 
контролюються нерезидентами на 01.10.2011 р. 

Частка в загальних іноземних активах, %
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Bayerische Landesbank і південнокорейський 
Kookmin Bank.

Аналізуючи географію розподілу банків з 
іноземним капіталом за країнами на кінець 2011 
року, ми спостерігаємо значні зміни, порівняно 
з двома минулими роками, щодо частки, яку має 
кожна країна в загальних іноземних активах (рис. 2).

За кількістю банків, які функціонують на 
території України, лідируюче місце на кінець 2011 
року займає Кіпр. Капітал цієї країни належить 12 
банкам, що займає найбільшу частку в загальній 
кількості банків з іноземним капіталом – 20,34%, 
і 15,25% банків з іноземним капіталом в Україні 
контролюються Російською Федерацією. Третє 
місце за кількістю банків належить Австрії 
(10,17%). Інші країни мають менше 10 % банків з 
іноземним капіталом (Табл. 4).

Аналізуючи частку активів, яку контролює 
іноземний інвестор в Україні, ми можемо, сказати, 
що вона не залежить від кількості банків, які 
належать цим країнам. Найбільшу питому вагу 
серед цих країн у банківській системі України 
займають активи саме російських банків (21,7%), 
яких за кількістю менше, ніж банків Кіпру. На 
другому місці – австрійські банки, питома вага 
активів яких також є більшою ніж у Кіпра і 
становить 21,4%, хоча кількість банків Австрії 
є вдвічі меншою. Така ситуація пов’язана з тим, 
що Австрія володіє більше ніж 90% акціями 
таких потужних банків як: «Укрсоцбанк», ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Надра» 
банк, які входять у групу найбільших банків, і 
яким належить значна питома вага активів всієї 

банківської системи України.
Частка активів, яка належить Росії, становить 

21,8%, що надто відрізняється від Австрії. Але слід 
зазначити, що в 2011році, порівняно з 2010 роком, 
вона залишилась незмінною. Велику питому 
вагу у загальних активах займають такі російські 
банки як: ПАТ «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», а 
також Дочірний банк «Сбербанку» Росії, якому 
належить 100 % статутного капіталу, і який 
повністю підпорядкований іноземному власнику. 
Також, значна питома вага іноземних активів 
банківської системи України належить Франції 
(8,9%), не дивлячись на те, що французьких банків 
лише 5% від загальної кількості банків з іноземним 
капіталом. Нідерланди, Німеччина та Британія 
мають більше банків, але частка їх активів є значно 
меншою.

Для дослідження впливу банків з іноземним 
капіталом на прибутковість банківської системи 
України було використано кореляційно-
регресійну модель. Основною метою створення 
моделі було встановлення наявності зв’язку між 
показниками прибутковості банківської системи 
України та присутності іноземного капіталу на 
території України.

У якості екзогенних змінних обрано такі 
показники: 1. Питома вага банків з іноземним 
капіталом (більше ніж 10%) у загальній кількості 
зареєстрованих банків України – Х1, %. 2. Питома 
вага іноземних банків (100% капіталу банку) 
у загальній кількості зареєстрованих банків 
України – Х2, %. 3. Питома вага іноземного 
капіталу у статутному капіталі банків – Х3, %. 

Таблиця 3
Показники ефективності діяльності банківського сектору України та банків з іноземним капіталом 

за 2009–2011рр.
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7 304 3 296 4 008 -31 492 -14 785 16 707 -13 027 -1 467
-11 
560

Прибутковість 
активів (ROA1)

1,03 0,79 0,24 -4,38 -7,48 -3,1 -1,45 -0,24 -1,21

Прибутковість 
статутного капіталу 
(ROE2)

9,16 8,86 0,30 -28,81 -54,84 -26,03 -8,93 -1,76 -7,17

Прибутковість 
власного капіталу 
(ROE1) 

8,51 6,12 2,39 -32,52 -54,37 -21,85 -10,19 -1,89 -8,30

Чиста процентна 
маржа (%)

5,18 4,06 1,13 6,21 7,43 -1,22 5,79 12,39 -6,60
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Ендогенною величиною є показник процентної 
маржі, що представляє собою процентне 
вираження прибутку банків – Y,%. Для побудови 
моделі використовували статистичну інформацію 
НБУ за 2006–2011 роки.

Рівняння кореляційно-регресійної моделі має 
вигляд:

Y = 5,3732 + 0,3587 Х1+ 1,7146 Х2 - 0,5806 Х3.
Коефіцієнт детермінації R2=0,8249, коефіцієнт 

кореляції R= 0,9082. Коефіцієнти детермінації та 
кореляції наближені до одиниці, тому зв’язок між 
змінними Х та Y – тісний. Коефіцієнти еластичності 
Кел1=0,955, Кел2=2,527, Кел3=-3,473 показують 
переважаючий виплив Х2. Розрахований критерій 
Фішера F= 18,277 перевищує табличне значення, 
що підтверджує значимість зв’язку між залежною 
та незалежними змінними в економетричній 
моделі. Загалом кореляційно-регресійна модель 
показує переважаючий вплив на динаміку 
прибутковості банківської системи України 
питомої ваги іноземних банків. Дослідження 
показали, що значний обсяг іноземного капіталу 
зосереджений саме в банках першої та другої 
групи, що мають і переважаючий вплив на 
прибутковість (чи збитковість) всієї банківської 
системи України.

Отже, вплив банків з іноземним капіталом на 
банківську систему України є досить суттєвим і 
може витіснити українські банки з банківського 
сектору, що можуть не витримати сучасних 

умов конкуренції, свідченням чого, є значна 
кількість малих банків, які контролюються саме 
українськими інвесторами.

Відзначаючи наявність нових тенденцій 
у розвитку вітчизняної банківської системи, 
які започаткувались під впливом банків з 
іноземним капіталом, слід констатувати не 
тільки різноспрямованість і суперечливість, 
а й можливість наростання проблем більш 
масштабного характеру.

Серед основних негативних наслідків 
присутності іноземного капіталу на українському 
ринку слід звернути увагу на такі:

1. Структурні ризики «залежного розвитку». 
Діяльність філій банків з іноземним капіталом 
може створювати додаткові ризики для банківської 
системи, серед основних – ризик банкрутства 
материнського банку, загострення соціальних, 
економічних та політичних ризиків.

2. Можливий неконтрольований відплив 
капіталу з країни, оскільки акціонери банків з 
іноземним капіталом загалом інвестують у ті 
галузі і в тих країнах, де прибуток і безпека є 
вищими.

3. Присутність банків з іноземним капіталом 
послаблює позиції ще недостатньо розвиненої 
банківської системи країни. Місцеві банки, які не 
спроможні на рівних конкурувати з іноземними 
банками, банкрутують, що призводить до 
фінансової нестабільності в країні.

Таблиця 4
Розподіл банків з іноземним капіталом за країною походження капіталу

станом на 01.10.2011 р.

№ 
з/п

Країна

Кількість банків 
з іноземним 

капіталом, яким 
належить капітал 

цієї країни

Частка банків з 
іноземним капіталом в 
загальній кількості, які 

контролює ця країна

Частка активів, 
яка контролюється 

іноземним 
власником

1 196 Кiпр 12 20,34% 19,205%
2 643 Росiйська Федерацiя 9 15,25% 21,770%
3 040 Австрiя 6 10,17% 21,393%
4 528 Нiдерланди 5 8,47% 5,596%
5 276 Нiмеччина 5 8,47% 4,276%
6 826 Британiя 4 6,78% 1,712%
7 616 Польща 3 5,08% 3,072%
8 250 Францiя 3 5,08% 8,911%
9 840 Сполученi Штати Америки 2 3,39% 2,446%

10 752 Швецiя 2 3,39% 2,532%
11 300 Грецiя 2 3,39% 1,390%
12 380 Італiя 1 1,69% 1,290%
13 268 Грузiя 1 1,69% 0,068%
14 756 Швейцарiя 1 1,69% 0,011%
15 398 Казахстан 1 1,69% 0,057%
16 348 Угорщина 1 1,69% 0,729%
17 372 Ірландiя 1 1,69% 0,568%
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4. Іноземні банки можуть проводити 
спекулятивну діяльність, не надаючи повного 
спектра якісних банківських послуг.

5. Реалізація цих ризиків може спричинити 
дестабілізацію роботи банківської системи, 
зменшення довіри населення до українських 
банків, існує загроза захоплення іноземними 
банками банківського ринку України.

Зокрема, важливо враховувати, що поява на 
українському ринку потужних банків з іноземним 
капіталом із дешевим кредитним ресурсом, 
високоякісним обслуговуванням клієнтів здатна 
посилити свій вплив на управління напрямами 
та процесами використання кредитних ресурсів 
у реальній економіці. Відповідно може знизитись 
можливість не тільки вітчизняних комерційних 
банків, а й НБУ впливати на розвиток національної 
економіки України. Мова, передусім, має бути про 
те, що банківський капітал – як вітчизняний, так і 
зарубіжний, – якщо він функціонує в Україні, має 
забезпечувати ефективний розвиток національної 
економіки відповідно до визначених урядом 
стратегічних напрямів.

В Україні застосовують методологію оцінки 
участі іноземних інвесторів у роботі банківської 
системи, яка включає в себе такий набір показників, 
запропонованих Національним банком України:

−	 частка іноземного капіталу в статутному 
фонді банківської системи;

−	 кількість банків зі 100%-вим іноземним 
капіталом;

−	 кількість банків з участю іноземного 
капіталу (у яких більше ніж 10% капіталу належить 
одному іноземному інвесторові) [10, с.148].

Банки з іноземним капіталом входять до двох 
груп банків: що контрольовані національними 
власниками та ті, що контрольовані іноземними 
власниками. Причому, аналізуючи ступінь участі 
іноземних інвесторів у статутному капіталі 
українських банків, слід акцентувати увагу на 
тому, що є низка банків, де частка іноземних 
інвесторів – понад 90%. Фактично їх можна 
розглядати в одній групі разом з банками зі 100%-
вим іноземним капіталом, оскільки ці установи 
перебувають під повним контролем іноземних 
власників. У той же час банки, де частка іноземних 
інвесторів не перевищує 50%, доцільно розглядати 
як контрольовані українським капіталом.

Отже, ми погоджуємося з думкою науковців 
про те, що оцінювати участь іноземних інвесторів 
у банківській системі України доцільно таким 
чином:

1) банки під повним контролем іноземного 
капіталу (якщо участь іноземного власника в 
статутному капіталі перевищує 90%);

2) банки з переважанням іноземного капіталу 

(якщо участь іноземного власника в статутному 
капіталі більша ніж 50%, але не перевищує 90%);

3) іноземні банки, але під контролем 
національного власника (якщо участь іноземного 
власника в статутному капіталі менша ніж 50% і 
більша ніж 10%).

Аналізуючи більш детально діяльність банків 
з іноземним капіталом, враховуючи конкретні 
відсотки участі іноземних власників у статутному 
капіталі на 01.10.2011 року, слід сказати, що 
в Україні більшість банків (36 банків), які за 
офіційними джерелами відносять до банків з 
часткою іноземного капіталу, мають більше ніж 
90 % іноземного капіталу, тобто перебувають 
під повним впливом іноземних інвесторів, 
що потрібно враховувати при аналізі. Отже, в 
такій ситуації їхній вплив є значно суттєвішим, 
аніж показує сучасна система показників, тому 
необхідно поділити банки на три великі групи: це 
банки під контролем держави (два банки); банки 
під контролем іноземних інвесторів (42 банки); 
банки під контролем національних власників 
(132 банки). Можемо, зробити висновок, що 
іноземні інвестори слабко зацікавлені в купівлі 
невисокої частки українських банків. Вони 
переважно хочуть отримувати повний контроль 
над банківською установою (42 банки з іноземним 
капіталом на сьогодні перебувають під повним 
контролем зарубіжних інвесторів).

Світовий досвід засвічує, що для дієвого 
регулювання процесу зростання присутності 
банків з іноземним капіталом необхідно чітко 
усвідомлювати мотиви їх входження у країну, 
серед яких: прагнення до захоплення нових ринків 
і отримання високого прибутку; можливість 
використання потенціалу розвитку ринку 
роздрібних банківських послуг; використання 
сприятливішого регуляторного середовища в 
умовах неповного впровадження міжнародних 
стандартів банківського регулювання, порівняно 
слабкого нагляду і ліберального ліцензування; 
прагнення до розширення бізнесу, яке складно 
реалізувати в материнській країні через велику 
конкуренцію та обмеженість вільних ресурсів [8, 
с. 54].

Важливим питанням є використання прибутків 
від діяльності філій. Деякі практики і науковці 
прогнозують, що більша їх частка відходитиме за 
кордон.

З цього приводу законодавчо мають бути 
відображені такі норми: 

−	 протягом перших трьох років своєї 
діяльності філія має розміщувати не менше ніж 
80% своїх прибутків на території України;

−	 протягом наступних двох років – не менше 
ніж 60%;
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−	 усі подальші роки – не менше ніж 50%.
У світовій практиці процедура регулювання 

діяльності філій закордонних банків у різних 
країнах суттєво відрізняється. Спільним є лише 
прагнення створити умови роботи, адекватні 
економічній ситуації та напрямам розвитку 
банківської системи, максимально знизивши при 
цьому рівень фінансових ризиків [11, с. 13].

Банки з іноземним капіталом можуть 
підвищити рівень культури банківського бізнесу 
за умови хеджування ризиків їх функціонування 
в Україні, що зменшить негативний вплив такого 
процесу:

1. Враховуючи ризики діяльність філій 
банків з іноземним капіталом в Україні, особливо 
вагомим є питання про нагляд за діяльністю 
філій закордонних банків, оскільки принципи 
та процедурні аспекти цих філій здійснюють 
переважно органи банківського нагляду країни 
походження материнського банку. З цією метою 
більш доцільним є удосконалення вітчизняної 
системи нагляду за діяльністю філій іноземних 
банків, яка діяла би паралельно із системою 
нагляду за їхньою роботою з-за кордону.

2. На законодавчому рівні закріпити 
підвищенні вимоги до діяльності банків та обсягів 
обов’язкового розміщення прибутків на території 
України в залежності від розміру банківського 
капіталу під іноземним контролем.

3. Можливий неконтрольований відплив 
капіталу з країни, погіршення конкуренто-

спроможності українських банків. Тому важливе 
значення в розвитку іноземного банківництва 
має модернізація і створення умов для розвитку 
фінансового ринку та покращення інвестиційного 
клімату в Україні шляхом мінімізації ризиків 
входження іноземних капіталів на банківський 
ринок.

Висновки. Таким чином, сучасний період 
розвитку банківської системи та економіки 
України присутність іноземного банківського 
капіталу стало невід’ємним елементом розвитку 
вітчизняної банківської системи, оскільки 
іноземні інвестори вкладають у національну 
економіку не лише власні капітали, але й 
сприяють використанню зарубіжного досвіду 
ведення банківського бізнесу, забезпеченню 
прозорості банківської діяльності, налагодженню 
відносин з іноземними державами, інтеграції 
вітчизняної банківської системи у світовий 
фінансовий простір. Процес припливу іноземного 
капіталу є об’єктивним і має низку переваг та 
недоліків для вітчизняної банківської системи 
й економіки в цілому. Належність більшості 
потужних великих банків іноземним інвесторам 
може привести до відпливу фінансових ресурсів, 
посилення нестабільності, несподіваних коливань 
ліквідності банків, втрати суверенітету у сфері 
грошово-кредитної політики. Тому банки з 
іноземним капіталом підвищать рівень культури 
банківського бізнесу в України лише за умови 
хеджування ризиків їх функціонування в Україні.
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Постановка проблеми. Незважаючи на досить 
тривалий період становлення та розвитку, в теорії 
бухгалтерського обліку є ще низка питань, що 
залишаються об’єктами постійних дискусій та 
непорозумінь і потребують подальшого вивчення. 
Одним з головних – є визначення предмету обліку, 
що складає наріжний камінь функціонування 
будь-якої системи в цілому.

З розвитком економічних відносин 
трансформувався і предмет бухгалтерського 
обліку. Проблема його пошуку і до сьогодні 
залишається актуальною, особливо враховуючи 
світові тенденції глобалізації та інформатизації, 
що беззаперечно впливають на розвиток теорії 
бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На різних етапах становленню та розвитку 
теоретичних засад обліку особливу увагу 
вирішення його проблем приділяли видатні вчені 
свого часу як Вейцман Н. Р., Єзерський Ф. В., 
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Гальперін Я. М., Леоте П., Сей Л., Курсель-Сенель 
Ж., д’Альвізе П., Пізані Е., Россі Д., Чербоні Дж., 
Кальмеса А., Фішер Р., Шер І., Діксі Л. Р.

Не менш важливий вклад зробили і 
дослідження сучасних вітчизняних та російських 
учених, таких як Азаренкової Г. М., Белової Н., 
Білухи М. Т., Бутинця Ф. Ф., Грабової Н. М., 
Гуцайлюка З. В., Деречина В. В., Загороднього А. 
Г., Задорожнього З. В., Ждана В. І., Кужельного 
М. В., Кундрі-Висоцької  О.  П, Нікульникової Т. 
Г., Остапюка М. Я., Палія В. Ф., Соколова  Н.  В., 
Стельмащука А. М., Стражева Н. С., Усача Б. Ф., 
Швеця В. Г., Шепітка Г. Ф., Шевчука В. О. Однак, 
особливо слід відмітити вчених, які присвятили 
свої життя окремому напрямку облікової теорії – 
історії її розвитку – це Циганов К. Ю., Галаган А. 
М. та Соколов Я. В.

Мета статті розкрити поняття бухгалтерського 
обліку, його завдань та головні напрямки розвитку

Обґрунтування отриманих наукових 
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результатів. Залежно від цілей, мети, завдань, 
предмету та об’єкту обліку сформувались чотири 
великі школи, які заклали основи його сучасної 
теорії, і які до нині мають ваговий вплив на її 
подальший розвиток – це італійська, французька, 
німецька та англо-американська школи (табл. 1).

Однак варто зауважити, що згадані відмінності 
є результатом того, що бухгалтерський облік 
розвивався не самостійно, а в рамках конкретних 
наук.

Історично першою можна вважати італійську 
школу, де бухгалтерський облік отримав передусім 
юридичне трактування. В італійському обліку 
існували дві тенденції: перша виводила облік 
з відносин, що виникають у зв’язку з рухом і 
зберіганням цінностей (юридичний напрям), і 
друга, заснована на обліку цінностей (економічний 
напрямок) (табл. 2). На відміну від італійської 
школи, французька відкинула постулат про людину 
як предмет бухгалтерського обліку, поклавши в 
основу засоби та операційні процеси, а економічний 
ухил обліку зумовив розширення його рамок до 
кордонів політичної економії (табл. 3).

На противагу попередникам представники 
німецької школи обліковий сенс вбачали в тих 
документах і регістрах, які надходять до бухгалтерії, 
визначивши, що облікова процедура є і метою, і 
предметом, і методом бухгалтерії (табл. 4).

Представники англо-американської школи 
вбачали справжню бухгалтерію головним чином 
у вивченні психології людей, що працюють у 
бухгалтерії на підприємстві. Саме представники 
цієї школи зіграли не останню роль у відриві 
практики обліку від її теорії (табл. 5).

Особливою віхою розвитку обліку з утворенням 
СРСР стало виокремлення соціалістичного 
обліку як окремої категорії. Однак, варто також 
зауважити, що більшість відмінностей були 
надуманими та насаджувались правлячою партією 
в бажанні відокремитись від Заходу (табл. 6).

Незважаючи на це, саме представники 
соціалістичної школи зробили вагомий внесок у 
подальший розвиток практики обліку: створення 
всебічної методологічної концепції обліку; 
уніфікація плану рахунків і типізація форм 
звітності; розвиток апарату аналізу господарської 
діяльності (табл. 7).

Таблиця 1
Загальні риси традиційних шкіл

Питання обліку
Вирішення питань

Італійська Французька Німецька
Англо-

американська

Ціль
Контроль осіб, що 

беруть участь в госп. 
процесі

Ефективність 
використання ресурсів 

підприємства

Вироблення 
раціональних 

облікових 
процедур

Контроль 
адміністрації

Предмет Права і обов’язки осіб Ресурси Процедури
Поведінка 

адміністраторів
Об’єкт Документи Цінності Цінності Цінності

Базова дисципліна Право Політична економія Математика Психологія

Джерело: [4]

Таблиця 2
Визначення предмету обліку у наукових працях італійських вчених

№
з/п

ПІБ автора Джерело Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1. Кріппой Дж. Галаган А.М. Общественное 
коммунальное счетоведение. 

— М. : «Вся Россия», 1923.

Постійні зміни обсягу та складу майна, що пов’язане з 
визначенням результатів господарської діяльності.

2. Чербоні Д.
Документальні відомості про права і зобов’язання агентів, а не 
самі цінності, контроль за якими, розчинившись в обліку, склав 
його сутність

3. Вілле Ф.
Mel is F. Storia Delia Ragioneria. 

— Bologna, 1950

Не правові відносини, а матеріальні або грошові цінності, у 
зв’язку з якими виникають ці відносини, контроль за якими 
передбачає збереження та ефективність їх використання, 
розкриття резервів, забезпечення максимальних результатів 
при мінімальних витратах

Джерело: [4]
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Таблиця 3
Визначення предмету обліку у працях французьких вчених

№
з/п

ПІБ автора Джерело Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1 Гілле Счетоводство, журнал, 1891 Рух рухомого і нерухомого майна, що входять до складу підприємств

2 Ф. Карпентьє
Коммерческое образование, т. 

III, журнал
Дослідження законів, які складають основу для його правил і які 
дають можливість передбачити на практиці багато явищ

3
Е. Леоте
А. Гільбо

Леоте Е. Общие руководящие 
начала счетоведения. — М., 

1924.

Економічні кількості, що належать до продуктів праці та до 
перетворень капіталу, за допомогою яких досягаються реєстрація, 
систематизація та координація фактів господарського життя

Джерело: [4, 5]

Таблиця 4
Визначення предмету обліку у працях німецьких вчених

№
з/п

ПІБ автора Джерело Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1. Шер І.
Шер И. Ф. Бухгалтерия и 

баланс / И. Ф. Шер. — М. : 
Экономическая жизнь, 1925.

Реалізовані внутрішні і зовнішні господарські та правові факти, 
відображені за допомогою хронологічного і систематичного 
обліку, що фіксує рух речових (тілесних) і юридичних 
(безтілесних) благ

2 Пенндорф Б.

Пенндорф Б. Фабричная 
бухгалгерия в связи с 

калькуляцией и статистикой 
/ Б. Пенндорф. — Л. : Наука и 

школа, 1928.

В торгівлі: зовнішні відносини підприємства, виявлення складу 
його майна та результати господарської діяльності
В виробництві: виробничі операції всередині підприємства і 
відображення процесу виробництва

3 Кальмес А.
Кальмес А. Фабричное 

предприятие / А. Кальмес. — 
М., 1926(a).

Господарська діяльність підприємства в цілому з центральною 
ідею аналізу собівартості

Джерело: [5]

Таблиця 5
Визначення предмету обліку у працях англо-американських вчених

№ 
з/п

ПІБ автора Джерело Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1. Ч. Шпруг
Соколов Я. В., Соколов В. Я. 

История бухгалтерского учета — 
М. : Финансы и статистика, 2004

Цінності, що описувались балансовим рівнянням А = П + К, 
інтерпретуючи ці елементи так: А - те, що я маю, і те, кому я 
вірю (дебітри), так само П - те, що я повинен, плюс К - що я стою.

2 О. Мей
Previts G.J., Merino B.D.A History 
of Accounting in America. — N.Y., 

1979.

Актив, який є набором цінностей, що належать власнику, який 
використовує їх заради отримання доходу на свій капітал, а не 
капітал в загально

3 А. Белкаой
A.Belkaoui Accounting theory/ 
Cengage Learning EMEA, 2004

Не окремо взяте підприємство, а визначений соціум, при впливі 
на який слід визначати соціально-економічні наслідки дій 
адміністрації.

Джерело: [3, 4, 9]
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Таблиця 6
Відмінності між соціалістичним та капіталістичним обліком

Капіталістичний облік Соціалістичний облік
1 відображає процес відтворення, заснований на 

приватній власності
процес, що відбувається в умовах суспільної соціалістичної 
власності

2
облік обмежений рамками одного підприємства

облік є частиною єдиної системи народногосподарського 
обліку

3
облік є приватна справа окремих підприємців

облік ведеться за планом рахунків, єдиному для даної галузі 
народного господарства

4
завданням обліку стає виявлення прибутку

мета обліку – відображення виконання даним підприємством 
всього господарського плану

5 панує комерційна таємниця, а у звітності мають місце 
факти фальсифікації

в обліку виникає об’єктивна необхідність реально 
відображати дійсність

Джерело: [5]

Таблиця 8
Визначення предмету обліку у працях сучасних вчених

№
з/п

ПІБ автора
Напрям облікової 

думки
Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1. Палій В.Ф. французький
Капітал як величина коштів, вкладених у господарську діяльність, їх 
переміщення і трансформація в процесі обороту, включаючи збільшення 
або зменшення в результаті господарської діяльності

2. БутинецьФ.Ф. німецький

Факти господарського життя, сукупність яких характеризує господарську 
діяльність підприємств (це власність підприємства, яка знаходиться в 
його розпорядженні і використанні у вигляді майна, рух такого майна в 
процесі господарювання і результати діяльності, узагальнені в грошовому 
вимірнику)

3. Голов С.Ф.
англо-

американський

Ретроспективні та перспективні параметри господарської діяльності 
підприємства і його середовища, визначені органами, що регулюють 
бухгалтерський облік, та власником підприємства або уповноваженим 
органом (посадовою особою), з урахуванням запитів інституцій.

4. Соколов Я.В італійський
інформація про факти господарського життя, (на практиці обліковці 
відтворюють не самі цінності й не самі факти, а інформацію про них, 
викладену в первинних документах)

Джерело: [5, 6, 7, 8]

Таблиця 7
Визначення предмету обліку у працях соціалістичних вчених

з/п
ПІБ автора Джерело Визначення предмету обліку

1 2 3 4

1. К. Пергелов (НРБ)
Пергелов К. Теория и анализ 
на баланси те / К. Пергелов. 

— С., 2002г.

Кошти підприємства, що представляють діалектичну єдність, 
споживчих
вартостей (уречевлена конкретна праця) та вартості 
(матеріалізована абстрактна праця)

2 Л. Стракова (ЧССР)
Стракова Л. Бухгалтерский 

учт / Л. Стракова. — М. : 
Финансы и статистика, 1984.

Стан і рух господарських засобів в процесі розширеного 
соціалістичного відтворення.

3 Е. Теребуха (ПНР)

 Интеграция системы 
бухгалтерского учета в 

странах — членов СЭВ. — 
Свиштов, 1986.

Сама методологія бухгалтерського обліку. Факти господарського 
життя, речі, цінності, тобто все те, що іманентно притаманне 
обліку та входить до його методології.

Джерело: [4]
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Однак, з розпадом СРСР прийшла необхідність 
перегляду ряду нормативів обліку у зв’язку з новим 
економічним положенням країни. Таким чином, 
традиційну радянську систему бухгалтерського 
обліку змінює більш гнучка. Тим не менш, 
навіть насьогодні серед науковців відсутнє єдине 
трактування предмету обліку (табл. 8) [4].

Виходячи з проблеми визначення предмету 
обліку, варто сказати, що він розвивається в 
рамках конкретних об’єктів, основними групами 
яких є [2]:

−	 господарські засоби;
−	 джерела їх утворення;
−	 господарські процеси та їх результати.

Крім того, слід зважати і на ті процеси, що 
відбуваються в світі, серед тих, що найбільш 
активно впливають на облікову теорію слід 
виділити такі [1]:

−	 глобалізація – розширення поля діяль-
ності до світових масштабів, динамічний 
перерозподіл товарних, сировинних, грошових 
потоків усередині корпорацій і холдингових 
структур зумовили появу МСФЗ;

−	 лібералізація господарської діяльності 
призвела до зростання зовнішньоторговельних 
операцій і розвитку міжнародної кооперації, що 
зумовило необхідність обліку в різних валютах;

−	 розвиток міжнародних фінансових 
ринків призвів до утворення нових фінансових 
інструментів, зокрема похідних, які часто не 

укладаються в традиційні національні правові 
рамки, що вплинуло на формування нових 
облікових практик, які відображають зміну в часі 
оцінки цих інструментів, а також до зростання 
позабалансових операцій;

−	 виникнення нових інформаційних 
технологій, яке, з одного боку, збільшило 
можливість організації контролю як основної 
функції обліку, з іншою – дозволило організувати 
обробку значних обсягів інформації, підвищити 
точність і аналітичність даних облікових регістрів, 
а також збільшити швидкість обробки даних.

Висновки. Таким чином, незважаючи на 
досить тривалий і розгалужений шлях розвитку 
бухгалтерського обліку, насьогодні не існує 
єдиного уявлення щодо його сутності з чого 
випливають і різні погляди щодо його предмету.

Глобалізація, інформатизація та нові течії 
облікової думки насьогодні ставлять перед 
обліком проблеми, які не здатні повною мірою 
вирішити традиційним інструментарієм, з чого 
виникає і питання щодо його трансформації та 
необхідності у формуванні сучасної теорії, яка б 
базувалась на новітніх досягненнях суспільства.

Таким чином, найближчим завданням 
науковців з обліку полягає в інтеграції поглядів 
і напрямків, у створенні спільної (чистої) теорії 
бухгалтерського обліку – науки майбутнього, 
оскільки історично в його теорію закладено 
необмежений потенціал для подальшого розвитку.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку і функціонування сільськогосподарські 
підприємства мають гострий дефіцит фінансових 
ресурсів, що у свою чергу призвело до 
уповільнення темпів оновлення технічної бази 
та низької конкурентоспроможної продукції 
сільськогосподарських підприємств на світовому 
ринку. Актуальною та невирішеною залишається 
проблема щодо заміни застарілої техніки, яка 
б відповідала технічним, технологічним та 
інноваційним вимогам сьогодення.

Тому саме інвестиції в основний капітал є одним 
із основних джерел оновлення технічної бази 

УДК 336:338
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Анотація. Досліджено стан основних засобів 
сільськогосподарських підприємств. Розгля-
нуто механізм інвестування в основний 
капітал сільськогосподарських підприємств, 
окреслено заходи щодо оновлення технічної 
бази сільськогосподарських підприємств.

Summary. The condition of the fixed assets of 
agricultural enterprises is investigated. The 
investment mechanism in fixed assets of agricultural 
enterprises is considered, measures according to 
upgrade of technical base of agricultural enterprises 
are outlined.

Ключові слова: механізм інвестування, інвестиції в основний капітал, технічний стан основних засобів.
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сільськогосподарських підприємств, оскільки сума 
власних джерел не є достатньою для фінансування 
процесу технічного переоснащення підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню питань щодо залучення інвестицій 
в аграрний сектор України присвячено праці 
вітчизняних учених: Саблука П. Т., Гуткевича 
С. О., Кісіля М. І., Коденської М. Ю., Пересади 
A. A., Борща Л. М., Ланченка Є. О., Мацибора Т. 
В., Воробйова Ю. М. та інших. Але, разом з тим, 
проблема залучення інвестицій в основний капітал 
сільськогосподарських підприємств залишається 
не розв’язаною.
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Метою статті є дослідження процесу 
інвестування діяльності сільськогосподарських 
підприємств та запропонування обґрунтованих 
практичних рекомендацій щодо активізації 
інвестицій в основний капітал.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Інвестиції в основний капітал – 
процес розширеного відтворення, нарощення 
капітальних благ, що супроводжується 
інтенсивним збільшенням доходу та має 
вплив на мікроекономічну і макроекономічну 
результативність.

Сільськогосподарські підприємства для 
забезпечення ефективного функціонування своєї 
діяльності здійснюють інвестиційну діяльність. 
Основними сучасними проблемами в залученні 
інвестицій до сільських господарств України є 
перешкоди економічного, політичного, галузевого, 
організаційного, інформаційного та екологічного 
характерів (рис. 1).

Основний капітал сільськогосподарських 
підприємств складає вартість засобів праці, формує 
їх виробничий потенціал і вимагає постійного 
оновлення на основі дії складного механізму [1].

Рис. 1 Проблеми залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства України

Фінансово-кредитний 
блок

 фінансові ресурси та 
джерела їх залучення;
 відсоткові ставки;
 інфляційні процеси.

Організаційно-технічний 
блок:

 сучасне технічне 
забезпечення;
 виконання поставлених задач, 
зміна господарських зв'язків;
 стимулюючі та мотиваційні 
фактори управління.

Державний блок:
 вирішення земельної 
реформи;
 державна фінансова 
підтримка;
 податкові зобов'язання;
 моніторинг.

Ринковий блок:
 попит, ціна, 
пропозиція;
інтеграційний 
простір;
 міжнародні зв'язки 
України.

Інформаційний
блок:

 збір інформації;
 обробка 
інформації;
 аналіз інформації;
 бізнес-планування;

Рис. 2 Економічний механізм інвестиційного процесу у сільськогосподарські підприємства
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Економічний механізм інвестиційного 
процесу в сільськогосподарські підприємства 
слід розглядати як систему організаційних, 
економічних, правових, управлінських і 
регулюючих дій, способів і процесів, які формують 
і впливають на порядок здійснення інвестиційної 
діяльності й протікання інвестиційних процесів у 
сільському господарстві.

Економічний механізм інвестиційного процесу 
сільськогосподарських підприємств включає 
п’ять основних блоків: організаційно-технічний, 
фінансово-кредитний, державний, ринковий, 
інформаційний (рис. 2).

Організаційно-технічна складова економічного 
механізму – життєва стадія циклу будь-якого 
підприємства, яка повинна базуватись на наступних 
принципах: цілеспрямованість; високий науковий 
рівень; комплексність; безперервність. Технічний 
розвиток є визначальним чинником розвитку 
підприємств, його змістом, визначає його динамічну 

основу, а організаційний – веде до змін його форми.
Фінансово-кредитна складова економічного 

механізму забезпечує сільськогосподарські 
підприємства необхідним обсягом фінансових 
ресурсів, за допомогою кредитних засобів 
платежу, і яка в кінцевому результаті виконує роль 
інструмента розвитку економіки. 

Державне регулювання інвестиційного 
процесу в сільському господарстві націлене на 
комплексне вирішення триєдиного завдання: 
стабільність, ефективність і справедливість, тому 
держава повинна застосовувати весь комплекс 
економічних, правових та адміністративних 
заходів для підвищення інвестиційної активності. 
Відповідність організаційних форм і методів 
державного регулювання інвестиційного процесу 
залежить від стану розвитку ринкових відносин.

Ринковий механізм – це механізм регулювання 
ціни, темпів і пропорцій суспільного виробництва. 
Ринок є регулятором інвестиційного процесу, 

Рис. 3 Темп зростання інвестицій в основний до 
попереднього року

Рис. 4 Інвестицій в основний капітал за видами 
економічної діяльності за 2008–2010 рр.

Рис. 5 Динаміка наявності основних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах

 за 2000–2009 рр.

Рис. 6 Темп виготовлення тракторів для 
сільського та лісового господарства на 

підприємствах машинобудування за 2009–2011 рр.
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метою діяльності є досягнення збалансованості, 
рівноваги у співвідношенні попиту і пропозиції 
за обсягом, структурою і якістю. За допомогою 
інвестиційного ринку в економіці здійснюється 
кругообіг інвестицій, перетворення інвестиційних 
ресурсів на вкладення, що визначають майбутній 
приріст капітальної вартості.

Інформаційний блок – невід’ємна частина 
механізму, безперервний потік сукупності 
даних. Завдяки достовірній, повній інформації 
проводиться аналіз, прогнозування, слугує 
формуванню правильних результатів. Іноземні 
інвестори зацікавлені у тому, щоб звести свої 
ризики до мінімуму, тому вони приділяють 
багато уваги складанню бізнес-планів своїх 
інвестиційних та інноваційних проектів. Для 
складання реального науково обґрунтованого 
бізнес-плану потрібно мати доступ до великої 
кількості різнопланової інформації.

На українських підприємствах здійснюється 
відтворення основних засобів та виробничих 
потужностей завдяки інвестиціям в основний 
капітал.

Аналіз статистичних даних доводить, що 
протягом 2000–2008 рр. в Україні спостерігалась 
тенденція зростання величини інвестованих 
коштів у вітчизняний основний капітал 
– капітальне будівництво та придбання, 
реконструкцію і модернізацію машин, обладнання 
та транспорту (рис. 3). За вищезазначений період 
обсяги даних інвестицій збільшились на 209452 
млн грн, майже у 9,9 рази (без врахування темпів 
інфляції). Але слід зазначити, що у 2009 році 
спостерігалось суттєве зниження капітальних 
інвестицій, яке становило 151777 млн грн, тобто 
на 81304 млн грн менше, ніж за попередній рік. 
Таке становище відбувалось на фоні загальної 
економічної кризи, яка призвела до суттєвого 
зниження ділової активності на інвестиційному 
ринку.

Аналіз інвестицій в основний капітал за 

видами економічної діяльності протягом 2008–
2010 рр. мають характерну рису до постійного 
зменшення. Проте визначено, що у 2011 році 
порівняно з минулим роком інвестиції в основний 
капітал сільського господарства, мисливства, 
лісового господарства збільшились на 85,44 %, 
промисловості – на 49,18 % (рис. 4) [11].

Аналіз динаміки наявності основних засобів 
у 2000–2009 років свідчить про негативну 
тенденцію старіння активної частини основних 
засобів сільськогосподарського виробництва, що 
призводить до зменшення їх кількості (рис. 5).

Нині в Україні аграрний сектор економіки 
оснащений сільськогосподарською технікою 
лише на 48–72 %. Через технічні негаразди не 
використовують близько 25 % наявної техніки, 
готовність тракторів до польових робіт становить 
76 %, комбайнів – 49–65 % [11].

Рух сільськогосподарської техніки у 
сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік 
має такі ознаки: коефіцієнт ліквідації основних 
засобів щорічно перевищують коефіцієнт 
їх відновлення, все це супроводжується 
несприятливим чинником для аграрного сектору та 
недостатнього дієвого механізму для стримування 
даної ситуації. До того ж, в Україні на 100 
працівників у сільському господарстві припадає 
менше ніж 6 тракторів і 4 вантажні автомобілі, 
тоді як у США – 180 тракторів і 136 автомобілів. 
Наведені показники свідчать про значний розрив 
у технічному оснащенні аграрного сектору країн, а 
також про підвищену потребу підприємств АПК у 
значних інвестиційних вкладеннях.

Необхідно зазначити, що за 2011 рік в складі 
машинно-тракторного парку збільшується 
частка більш потужних та продуктивних машин, 
переважно імпортних, але таке заміщення 
відбувається повільно внаслідок їх високої вартості 
та відсутності коштів сільськогосподарських 
товаровиробників (рис. 6).

Інвестиції в основний капітал за різними 

Рис. 7 Країни інвестори у сільське господарство, 
мисливство та лісове господарство України в 

2011 році (млн грн)

Рис. 8 Вартісний розподіл договорів фінансового 
лізингу за галузями 2010–2011 рр.
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Таблиця 1
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування 2008–2010

  2008 2008 2009 2009 2010 2010

 

У фактичних 
цінах, млн 

грн

Відсотків до 
загального 

обсягу

У фактичних 
цінах, млн 

грн

Відсотків до 
загального 

обсягу

У фактичних 
цінах, млн грн

Відсотків до 
загального 

обсягу
Усього 233081 100 151777 100 150667 100

у тому числі за 
рахунок

коштів державного 
бюджету 11576 5,0 6687 4,4 9479 6,3

коштів місцевих 
бюджетів 9918 4,2 4161 2,7 4357 2,9

власних коштів 
підприємств та 
організацій

132138 56,7 96019 63,3 83997 55,7

кредитів банків та 
інших позик 40451 17,3 21581 14,2 20611 13,7

коштів іноземних 
інвесторів 7591 3,3 6859 4,5 3429 2,3

коштів населення 
на будівництво 
власних квартир

9495 4,1 4792 3,2 4653 3,1

коштів населення 
на індивідуальне 
житлове 
будівництво 

11589 5,0 5502 3,6 16176 10,7

інших джерел 
фінансування 10323 4,4 6176 4,1 7965 5,3

Таблиця 2
Динаміка вартості чинних фінансових лізингових операцій

 в розрізі галузей у період 2009–2010 років

Галузі 
економіки

Перша половина
2009 року

Перша половина
2010 року Зміни 

вартості 
договорів, 

млн грн

Вартість чинних на кінець 
періоду договорів фінансового 

лізингу, млн грн

Питома
вага, %

Вартість чинних на 
кінець періоду договорів 
фінансового лізингу, млн 

грн

П
ит

ом
а 

ва
га

, %

Харчова 
промисловість

140,1 5,99 235,5 7,08 95,4

Транспорт 657,8 28,14 1 440,80 43,34 783

Сфера послуг 98,1 4,2 117,3 3,53 19,2

Сільське 
господарство

844,4 36,12 751,1 22,59 -93,3

Хімічна 
промисловість

25,4 1,09 19,9 0,6 -5,5

Будівництво 100,3 4,29 99,3 2,99 -1

Добувна 
промисловість

68,3 2,92 100,4 3,02 32,1

Інші 403,1 17,24 560,2 16,85 157,1

Разом 2 337,50 100 3 324,50 100 987
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джерелами фінансування мають нестабільну 
динаміку. Головним джерелом фінансування в 
основний капітал за 2008–2010 роки залишилися 
власні джерела підприємств та організацій, за 
рахунок яких відповідно освоєно 56,7 %, 63,3 %, 55,7 
% всіх капіталовкладень (табл. 1). Протягом цього 
періоду спостерігається кардинальне зниження 
фінансування основного капіталу за рахунок 
коштів іноземних інвесторів від 3,3 % до 2,3 %, за 
рахунок банків та інших позик (40451–20611 млн 
грн), тобто зниження показників на 19840 млн 
грн, ця ситуація має несприятливу тенденцію, що 
свідчить про зменшення ролі банківської системи 
в кредитуванні підприємств реального сектора 
економіки. Тобто, фінансування належним 
чином в основний капітал не здійснюється через 
нестачу фінансових коштів, що призводить до 
розбалансованості підприємств та їх збитковості 
[11].

У розвиток підприємств сільського 
господарства, мисливства, лісового господарства 
станом на 1 січня 2011 р. вкладено 833,7 млн дол 
США прямих іноземних інвестицій, що становить 
1,9% загального обсягу іноземних інвестицій в 
Україну (рис. 7) [12].

Для відтворення технічного потенціалу 
аграрного виробництва до рівня технологічної 
потреби в найближчі 10 років необхідно щороку 
інвестувати на придбання технічних засобів від 22 
до 28 млрд грн [11].

Тільки завдяки активній інвестиційній 
діяльності в аграрному секторі відбуватиметься 
збільшення обсягів сільськогосподарського 
виробництва, підвищення прибутковості аграрних 
підприємств, розширення виробничої діяльності, 
розвиток діяльності суб’єкта господарювання. 
Тому як альтернатива довгострокового кредиту 
найпоширеніше виступає фінансовий лізинг, який 
сприяє мобілізації та використанню коштів для 
інвестування.

Слід зазначити, що сільське господарство 
посідає друге місце у питомій вазі лізингових 
операцій. Проте функціонування в аграрному 
секторі лізингових компаній, які в повному обсязі 
користуються коштами державного бюджету, стає 
неефективним. У майбутньому це може призвести 
до зростання лізингових ставок, що унеможливить 
розвиток даного виду фінансування у цій галузі 
[12].

Кількість і вартість укладених договорів 
фінансового лізингу в 2 кварталі 2011 року 
збільшилась на 1720 (181%) порівняно з 
аналогічним періодом минулого року і склала 
2668 договорів. У вартісному вираженні, обсяг 
укладених договорів за 2 квартал 2011 року 
збільшився порівняно з минулим роком на 280% 

і склав 2,768 млрд грн. У кількісному вираженні 
обсяг діючих договорів на кінець 2 кварталу 2011 
року становить 18258 угод.

Серед договорів фінансового лізингу у другому 
кварталі 2011 року, як і раніше, переважають 
угоди в галузі транспорту (57,2%), сільського 
господарства (14,7%), будівництва (7,4%) та сфері 
послуг (5,3%) (рис. 8) [12].

Ефективний вплив фінансового лізингу 
на оновлення матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських товаровиробників 
пояснюється тими потенційними можливостями, 
які закладені в лізинговій формі підприємницької 
діяльності, а саме:

−	 дозволяє лізингоотримувачу повною 
мірою отримати фінансово-економічні вигоди 
від користування лізинговими активами (нова 
техніка, технологія);

−	 об’єкт лізингу передається на строк, 
протягом якого амортизується не менше 75 
відсотків його первісної вартості за нормами 
амортизації;

−	 лізингові платежі повністю зараховують 
на витрати виробництва (собівартість); майно 
за лізинговою угодою не обліковується на 
балансі лізингоодержувача, що не збільшує його 
активи і відповідно знижується оподаткування 
прибутку, тоді як при звичайному кредитуванні 
до собівартості зараховуються лише відсотки за 
кредитом, а сума основного боргу має повертатися 
за рахунок прибутку;

−	 сума переданого об’єкту не включається 
в залишок кредиторської заборгованості, що 
поліпшує фінансові показники підприємства-
орендатора і дає змогу залучити додаткові кредитні 
ресурси, що сприяє підвищенню ліквідності 
підприємства;

−	 кредитування у вигляді машин і 
обладнання на відміну від грошового кредиту, що 
зменшує ризик неповернення коштів, оскільки 
за лізингодавцем зберігається право власності на 
передане майно, тобто лізингове майно виступає 
в якості застави;

−	 лізинг дає спочатку випробувати машини, 
а потім закупити їх, а обладнання в сезонних 
галузях орендувати лише на час його фактичної 
експлуатації;

−	 лізинг передбачає 100% кредитування і 
не вимагає негайного здійснення платежів, що 
дає змогу без різкого фінансового напруження 
поновлювати виробничі фонди, придбавати 
дороге майно;

−	 якщо у лізинг передається об’єкт, що 
перебував у складі основних фондів лізингодавця 
протягом строку перших 50 відсотків амортизації 
його первісної вартості, загальна сума лізингових 
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1. Про інвестиційну діяльність 
[Електронний ресурс] : закон України від 
17.02.2011 № 3038-VI. — Режим доступу : http://
www.ligazakon.ua.

2. Про фінансовий лізинг [Електронний 
ресурс] : закон України від 11.12.2003 № 1381-IV. 
— Режим доступу : http://www.ligazakon.ua.

3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних 
підприємств [Текст] : Підручник. — 2-ге вид., 
доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К. : 
КНЕУ, 2002. — 624 с.

4. Борейко І. П. Оцінка інвестиційної 
діяльності підприємств аграрного сектору 
економіки [Текст] / І. П. Борейко // Економіка 
АПК. — 2009. — № 12. — С. 74–79.

5. Горбонос Ф. В. Економіка підприємства 
підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. 
Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. — К. : Знання, 
2010. — 463 с. 

6. Курган В. П. Економіка аграрних 
підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. П. 

платежів має дорівнювати або бути більшою 90 
відсотків від звичайної ціни на такий об’єкт лізингу, 
діючої на початок строку дії лізингового договору, 
збільшеної на суму процентів, розрахованих 
виходячи з облікової ставки Національного банку 
України, визначеної на дату початку дії лізингового 
договору на весь його строк.

Висновки.  Досвід країн з розвиненою 
ринковою економікою засвідчує зростаючий 
вплив лізингу на процес відтворення основних 
засобів і відкриває широкий доступ користувачам 
до передової техніки і технологій. По-перше, 
лізинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від 
іноземних партнерів у вигляді машин і обладнання. 
По-друге, до лізингових операцій залучаються 
значні кошти банків, страхових компаній, 
акціонерних товариств та інших фінансових 
установ, що перебувають безпосередньо в 
Україні. По-третє, привабливість лізингу для 
сільськогосподарських підприємств пояснюється 

тими потенційними можливостями, які закладені 
в лізинговій формі підприємницької діяльності.

Довгострокові кредити не є ефективним 
джерелом фінансування відтворення основних 
засобів сільськогосподарських підприємств. 
Причини цього – високі процентні ставки 
за кредитами, низька кредитоспроможність 
сільськогосподарських підприємств. Лізинг є 
альтернативою довгостроковому банківському 
кредитуванню.

Отже, лізинг можна розглядати як одну 
з найпривабливіших і найперспективніших 
форм інвестування, здатну значно пожвавити 
процес оновлення матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських товаровиробників, 
активізувати виробничий потенціал 
сільськогосподарського підприємства, покращити 
його діяльність, що призведе до входження 
економіки України в структуру світового ринку.

Список використаних джерел

Курган. — Суми : ВТД «Університетська книга», 
2008. — 270 с.

7. Лайко П. А. Фінанси АПК [Текст] : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. зак. / П. А. Лайко, Ю. І. 
Ляшенко. — Київ : ДІЯ, 2000. — 225 с. 

8. Майовець Є. Й. Теорія аграрних 
відносин: навч. посіб. / Є. Й. Майовець. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2005. — 276 с.

9. Семикіна К. В. Проблеми інвестування 
агропромислового комплексу України / К. В. 
Семикіна // Науковий вісник: Фінанси, банки, 
інвестиції. — 2011. — №1. — С. 85–89.

10. Головне управління статистики у 
Черкаській області [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://cherkassy-rda.ck.ua

11. Державна служба статистики України 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
ukrstat.gov.ua.

12. Міністерство аграрної політики 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
www.minagro.gov.ua
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До публікації приймаються не опубліковані раніше статті з теоретичних і практичних проблем 
функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню розвитку 
економічної науки та мають наукову і практичну цінність. Також приймаються статті, які висвітлюють 
філософські, психологічні та педагогічні проблеми підготовки фахівців для фінансової сфери.

Науково-редакційна рада приймає статті на кожне перше число першого місяця кварталу. 
Періодичність видання – 4 рази на рік. Журнал видається українською, російською, англійською, 
польською мовами. Публікація статтей безкоштовна.

Вимоги до статтей, які публікуватимуться в журналі:
1. Обсяг статті має бути 20–25 тис. знаків з пробілами (як виняток, не більше 40 тис. знаків), 

текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля: 
праве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, ліве – 1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5.

2. На першій сторінці вказуються: зліва – індекс УДК, посередині назва, нижче – ім’я, по-батькові 
та прізвище автора, e-mail для спілкування з автором, коротка анотація (3–6 речень) і ключові слова 
мовою оригіналу та англійською мовою.

3. Текст статті повинен мати такі необхідні елементи: вступ (формулюється наукова проблема, 
ступінь її вивченості, актуальність тієї частини проблеми, якій присвячена стаття), аналіз останніх 
публікацій та досліджень, мета статті (формулюється постановка задачі), результати наукових 
досліджень (викладається система доведень запропонованої гіпотези, обґрунтовуються наукові 
результати), висновки (вказується наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів 
дослідження, перспективи подальших розробок з цієї теми). Розділи повинні бути виділені.

4. Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті. Список має бути оформлений згідно 
із вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008р.№ 63 «Про внесення змін і доповнень до 
форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково – педагогічних працівників». 
Список складається за порядком на джерела в тексті статті.

5. Математичні формули мають бути чіткими, із загальноприйнятим використанням символів, 
написані за допомогою текстового редактора Microsoft Word із застосуванням шрифту Symbol при 
написанні математичних символів та грецьких букв. При наборі складних формул слід застосовувати 
Редактор формул. Усі символи повинні пояснюватися.

6. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Таблиці мають 
бути компактними, з назвою і нумерацією, а їх заголовки – точно відповідати змісту граф. Під кожною 
таблицею дається посилання на джерело інформації.

7. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число відповідає 
порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

8. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені автора латиницею (напр., Ivanov-Ivan.doc).
9. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

власних імен, географічних назв.
10. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів 

редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою навчального закладу до друку. 
Статті, які оформлені з порушенням цих правил або не пройшли рецензування не розглядаються, не 
публікуються та не повертаються авторам.

Додатково до статті додаються:
11. Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, установа, службова і домашня адреса, контактні телефони, обов’язково – 
e-mail. Назва файлу – за прикладом Dovidka-Ivanov-Ivan.doc

12. Для аспірантів – рецензія наукового керівника.
13. Якісне кольорове фото авторів в електронному варіанті з роздільною здатністю не менш як 300 dpi.

Контактна інформація:
18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 164.
Телефон: (0472) 71-99-52
E-mail: nauka@cibs.ck.ua – науковий відділ
ndl@cibs.ck.ua – науково-дослідна лабораторія
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS!

The Editorial Board of the Financial Space journal accepts for publishing original articles on the theoretical 
and applied problems of the functioning and development of national economies, as a whole, and the financial 
and credit sphere, in particular, which are of scientific and practical significance. The articles devoted to the 
philosophical, psychological and pedagogical aspects of financial education are also accepted.

The publication periodicity is four times a year. The journal is published in Ukrainian, Russian, English and 
Polish languages.

For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be 20,000-25,000 characters with spaces A4 pages (297x210 mm) MS Word, 

Times New Roman font, 14-point type, at one-and-a-half space, the right margin of 3 cm., the upper and lower 
margins of 1,5 сm., the left margin of 1 сm.

2. The first page carries:
–  on the left – a UDC identifier,
–  in the middle – the title, 
–  first name, patronymic (if any) and surname, 
–  scientific degree, academic title, position of the author,
–  e-mail for communicating with the author,
–  abstract (3-6 sentences) and key words. 

3. The paper should have a clearly stated purpose and point of view. It should contain evidence of current 
practices and/or research. The article should have the following points in bold types:

–  Problem definition. 
–  Analysis of recent research and publications. 
–  The aim of the article. 
–  Substantiation of results obtained. 
–  Conclusion. 
–  List of sources used. 

4. A list of sources used is obligatory at the end of the article. It should be composed according to the order 
of making references to the article text. 

5. Mathematical formulas must be precise, with the use of generally accepted symbols, typed on the 
Microsoft Word text editor, using the Symbol font when writing mathematical symbols and Greek letters. For 
composing complicated formulas, the formula editor should be used. All symbols must be explained.

6. Figures are presented, if possible, in tables and should not be duplicated in the text. Tables should be 
space-saving, with captions and numbering, and their titles should correspond accurately to the content of the 
graphs. Under each table, there should be a reference to the source of information.

7. References to scientific sources used must be presented in the text in square brackets – [2, p. 34], where 
the first number is the ordinal number of this work in the List of sources used and the second – is the page 
number. 

8. The file title should correspond the author’s name and surname (e.g. Smith-Peter.doc) 
9. The authors are responsible for the accuracy of presented facts, quotations, statistical data, proper names 

and place names. 
10. The articles are reviewed by editorial staff. The articles which fail to conform with these rules are not 

subject to consideration by the Editorial Board, are not published and are not returned to the authors. 
In addition:
11. The article is submitted together with the following information about the author: the surname, first 

name and the patronymic (if any) of the author (authors), scientific degree, academic title, position, research, 
educational or other organization, office and home addresses, the number of a contact telephone, and, obligatorily, 
e-mail address. The file title – Inf-Smith-Peter.doc

12. The article is appended with a quality color photo of the author(s) with the resolution of not less than 300 dpi. 

Contact Information:
Cherkasy Institute of Banking of the University
of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)
164, Engelsa str., Cherkasy, 18028,Ukraine
Tel. +380(472)71-99-52
E-mail:  nauka@.cibs.ck.ua; ndl@.cibs.ck.ua



113FINANCIAL SPACE     № 2 (6) 2012

ДО УВАГИ АВТОРІВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

До публикации принимаются не опубликованные ранее статьи из теоретических и практических 
проблем функционирования и развития экономики и финансовой системы, которые отвечают 
современному уровню развития экономической науки и имеют научную и практическую ценность. 
Также принимаются статьи, которые освещают философские, психологические и педагогические 
проблемы подготовки специалистов для финансовой сферы.

Научно-редакционный совет принимает статьи на каждое первое число первого месяца квартала. 
Периодичность издания – 4 раза на год. Журнал издается украинским, русским, английским, польским 
языками. Публикация статей бесплатна.

Требования к статьям, которые будет публиковаться в журнале:
1. Объем статьи – 20–25 тыс. знаков с пробелами (в виде исключения, не больше 40 тыс. знаков), 

текстовый редактор Microsoft Word, формат страницы А4 (297х210 мм), ориентация, – книжная, поля: 
правое – 3 см, верхнее и нижнее поле – 1,5 см, левое – 1 см; гарнитура – Times New Roman, кегель – 14, 
междустрочный интервал – 1,5.

2. На первой странице указываются: слева – индекс УДК, посередине – название статьи, ниже – имя, 
отчество и фамилия автора, e-mail для общения с автором, короткая аннотация (3–6 предложений) и 
ключевые слова на языке оригинала и английском языке.

3. Текст статьи должен иметь такие необходимые элементы: вступление (формулируется научная 
проблема, степень ее разработки, актуальность той части проблемы, которой посвященная статья), анализ 
последних публикаций и исследований, цель статьи (формулируется постановка задачи), результаты научных 
исследований (выкладывается система доведений предложенной гипотезы, обосновываются научные 
результаты), выводы (указывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования, перспективы последующих разработок, из этой темы). Разделы должны быть выделены.

4. Обязательным является список использованных источников в конце статьи. Список должен быть 
оформлен согласно требованиям, которые содержатся в приказе ВАК Украины от 26.01.2008р.№ 63 «О 
внесении изменений и дополнений в формы документов, которые используются при аттестации научных и 
научно-педагогических работников». Список составляется по мере посылания на источники в тексте статьи.

5. Математические формулы должны быть четкими, с общепринятым использованием символов, 
написанные с помощью текстового редактора Microsoft Word с применением шрифта Symbol при написании 
математических символов и греческих букв. При наборе сложных формул следует применять Редактор 
формул. Все символы должны объясняться.

6. Цифровой материал по возможности возводится в таблице и не дублируется в тексте. Таблицы 
должны быть компактными, с названием и нумерацией, а их заглавия – точно отвечать содержанию граф. 
Под каждой таблицей дается ссылка на источник информации.

7. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – [2, с. 34], где первое число означает порядковый 
номер в списке использованных источников, второе – номер страницы.

8. Название файла должно соответствовать фамилии и имени автора латиницей (напр., Ivanov-ivan.doc).
9. Авторы несут ответственность за точность изложенных фактов, цитат, статистических данных, 

собственных имен, географических названий.
10. Материалы, которые поступают для публикации в журнале, проходят рецензирование со стороны 

членов редакционной коллегии, рассматриваются и рекомендуются Ученым советом учебного заведения 
к печати. Статьи, которые оформлены с нарушением этих правил или не прошли рецензирования, не 
рассматриваются, не публикуются и не возвращаются авторам.

Дополнительно к статье добавляются:
11. Авторская справка, в которой приводятся фамилия, имя и отчество автора (авторов), научную 

степень, ученое звание, должность, учреждение, служебный и домашний адрес, контактные телефоны, 
обязательно – e-mail. Название файла – по примеру Dovidka-ivanov-ivan.doc

12. Для аспирантов – рецензия научного руководителя.
13. Качественное цветное фото авторов в электронном варианте с разрешающей способностью не менее 

как 300 dpi.
Контактная информация:
18028, г. Черкассы, ул. Энгельса, 164.
Телефон: (0472) 71 -99 -52
E-mail: nauka@cibs.ck.ua – научный отдел
 ndl@cibs.ck.ua – научно-исследовательская лаборатория
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Видавець: Черкаський інститут банківської справи
Університету банківської справи  

Національного банку України (м. Київ)
Свідоцтво про державну реєстрацію  

друкованого засобу масової інформації:  
КВ №17441-6191Р від 21.01.2011

Адреса редакції:
18028, м. Черкаси, 
вул. Енгельса, 164

e-mail: nauka@cibs.ck.ua

Підп. до друку_________
Формат 60х87/16. Папір офсет. 

Умовн. друк. арк. 18,75. 
Вид. № 1186. Тираж ___ прим.

Друк ПП Чабаненко Ю. А.
Україна, м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39

Тел: /0472/45-99-84 Е-mail: offiсe@2upost.com


