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Воротинцев М. М. Аналіз динаміки та актуальності наукових досліджень у сфері оцінки ризику кредитування  
фінансових установ

У статті проаналізовано актуальність наукових досліджень та їх динаміку розвитку у фінансовій сфері за допомогою відповідного категоріаль-
ного апарату в межах наукового простору України на основі методу Інтернет-аналізу. Дефрагментовано напрям «Оцінка ризику кредитування 
фінансових установ» на відповідні понятійні категорії: ризик кредитування, кредитний ризик, оцінка ризику, кредитування фінансових установ, 
оцінка ризику кредитування. Це дозволить сформувати підґрунтя категорійного апарату оцінки ризику кредитування. Встановлено, що існує 
певна стабільність у сфері оцінки ризику кредитування протягом дослідженого періоду часу, однак у порівнянні з початком століття спосте-
рігається різкий спад досліджень у цій сфері. Висвітлено основні тенденції змін у цьому напрямі та фактори, що їх зумовили. Доведено актуаль-
ність обраних напрямів дослідження в сучасних економічних умовах та необхідність подальших досліджень, розробки нових (актуальних) методів 
оцінки ризику кредитування в цілому та фінансових установ зокрема.
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Воротынцев М. М. Анализ динамики и актуальности научных  
исследований в сфере оценки риска кредитования финансовых 

учреждений
В статье проанализирована актуальность научных исследований и 
динамика их развития в финансовой сфере при помощи соответству-
ющего категориального аппарата в пределах научного пространства 
Украины на основе метода Интернет-анализа. Дефрагментировано 
направление «Оценка риска кредитования финансовых учреждений» 
на соответствующие понятийные категории: риск кредитования, 
кредитный риск, оценка риска, кредитование финансовых учрежде-
ний, оценка риска кредитования. Это позволит сформировать почву 
категориального аппарата оценки риска кредитования. Установ-
лено, что существует определенная стабильность в сфере оценки 
риска кредитования на протяжении исследуемого периода времени, 
однако в сравнении с началом века наблюдается резкий спад иссле-
дований в этой сфере. Отражены основные тенденции изменений 
в этом направлении и факторы, которые их обусловили. Доказана 
актуальность избранных направлений исследования в современных 
экономических условиях и необходимость дальнейших исследований, 
разработки новых (актуальных) методов оценки риска кредитования 
в целом и финансовых учреждений в частности.
Ключевые слова: риск кредитования, кредитный риск, оценка риска, 
кредитование финансовых учреждений, оценка риска кредитования.
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risks over the time of the study was observed, though in comparison with the 
beginning of the century a sharp decline in the number of research activities 
was obvious. Main trends of changes in this area as well as the factors that 
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Сучасний стан фінансового ринку, який є вкрай не-
стабільним через відповідні зовнішні та внутріш-
ні фактори впливу на нього, потребує вирішення 

багатьох проблем, однією з яких є оцінка ризиків, осо-
бливо ризиків за найактивнішими банківськими опера-
ціями з кредитування [6, 12]. Крім того, для дотримання 
стабільності банківської системи, що є дуже актуальним 
в умовах банківського сектора України, важливим є ви-
значення актуальних напрямів дослідження у цій сфері 
та розробка за ними відповідного методичного та на-
укового забезпечення.

Спираючись на останні міждержавні та міжрегіо-
нальні нормативно-правові акти [14, 15, 16], можна виділи-
ти деяку політичну спрямованість до глобальних інтегра-
ційних процесів, що, у свою чергу, потребує більш деталь-
ного розуміння актуальних напрямів дослідження у фінан-
совій сфері, зокрема у сфері оцінки ризиків кредитування, 
їхнього стану та структури їх подальшого розвитку.

Вирішення поставленої проблеми дасть змогу: ви-
ділити пріоритетні напрями дослідження, яким науков-
ці приділяють основну увагу, дослідити динаміку зміни 
їх актуальності, визначити напрями, за якими є недо-
статність наукового обґрунтування.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

281БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2014
www.business-inform.net

Дослідженню тематики оцінки ризиків кредиту-
вання, її актуальності в сучасних умовах, аналізу її 
структурних складових приділено значну увагу в науко-
вих працях таких вчених: Н. М. Внукова [8], В. В. Вітлін-
ський [7], В. В. Галасюк [9], С. Л. Кучер [11] та ін.

Також подібні дослідження були виконані іншими 
авторами [1, 4], які, наприклад, використовуючи уні-
кальний набір даних в єврозоні та низьку банківських 
стандартів кредитування США, знайшли, що низькі 
(внаслі док грошово-кредитної політики) короткостроко-
ві про центні ставки пом’якшують існуючи стандарти для 
побутових і корпоративних кредитів. Це пом’якшення 
особливо актуально для іпотеки й посилює деякі аспек-
ти сек’юритизації, слабкого нагляду щодо банківського 
капіталу і низьких грошових ставок рефінансування 
протягом тривалого періоду часу. І навпаки, низькі дов-
гострокові процентні ставки не пом’якшують існую-
чи стандарти кредитування. Нарешті, країни з більш 
м’якими стандартами кредитування, що були до кризи, 
пов’язаної з негативними правилами залишків Тейлора, 
показують гірші економічні показники. Ці результати 
можуть допомогти пролити світло на походження кризи 
і мають важливі наслідки для політики Єврозони [1].

Метою статті є аналіз рівня актуальності обраних 
напрямів дослідження, їх існуючого стану та перспектив 
подальшого розвитку, а також прогнозна оцінка можли-
вих напрямів розвитку обраних категорій, що підтверджу-
ють їх актуальність та доцільність подальшого розгляду.

Об’єктом дослідження є процеси фінансової сфе-
ри, які забезпечують її становлення, функціонування та 
розвиток. Предметом дослідження є виділені категорії 
(базові поняття), які формують підґрунтя категорійного 
апарату оцінки ризику кредитування.

Сучасні процеси глобалізації, суттєва залежність 
економік різних країн, великий рівень відкри-
тості економік потребує від кожної окремої кра-

їни (у тому числі йі України) розуміння важливості оцінки 
різного роду ризиків. Останні події (дематеріалізація імен-
них цінних паперів, зменшення господарських товариств 
з державною часткою, збільшення небанківських фінан-
сових установ, затвердження Середньострокової стратегії 
управління державним боргом на 2013 – 2015 рр., консолі-
дація капіталу на ринку венчурного інвестування, зміна 
правил по іпотечному кредитуванню, повертання інвес-
тиційних банків та ін.) на фінансовому кредитному рин-
ку України показали, що його стан є вкрай нестабільним 
щодо зовнішніх факторів впливу. Існуюча небезпека 
дестабілізації фінансового сектора, а як наслідок – ін-
ших сфер народного господарства потребує швидких 
розробок нових методів оцінки ризиків, визначення ак-
туальних напрямів фінансового сектора та досліджень 
за цими напрямами.

Для збору статистичної інформації та подальшо-
го аналізу було вирішено дефрагментувати напрям як 
«Оцінка ризику кредитування фінансових установ» на 
відповідні понятійні категорії, що створюють катего-
рійний апарат, які наведено в табл. 1, оскільки в цьому 
випадку можливо проведення подальшого аналізу щодо 
прогнозування розвитку в часі та оцінка поточної дина-

міці. Крім того, дефрагментування дозволить застосу-
вати запропонований метод Інтернет-аналізу на основі 
мови запитів [3] з більшої точністю та достовірністю.

таблиця 1

понятійні категорії, що створюють категорійний апарат

№ понятійна категорія Відповідне 
скорочення

1 Ризик кредитування РК

2 Кредитний ризик КР

3 Оцінка ризику ОР

4 Кредитування фінансових установ КФУ

5 Оцінка ризику кредитування ОРК

6 Оцінка ризику кредитування 
фінансових установ ОРКФУ

Для вирішення задачі актуальності досліджень тієї 
чи іншої складової окремої понятійної категорії було ви-
користано метод Інтернет-аналізу на основі мови запитів 
[3]. Застосування цього методу було вирішено викорис-
тати на найбільш відомій міжнародній пошуковій систе-
мі Google, яка, до того ж, довільно використовує систе-
му бан-фільтрів, оскільки метод базується на створенні 
множини запитів [2], у цьому випадку ця множина запи-
тів може бути ідентифікована як спам з боку пошукового 
сервісу. Крім того, застосований метод був апробований 
у різних галузях та довів свою адекватність [2, 5].

Для отримання об’єктивної оцінки щодо актуаль-
ності кожної понятійної категорії та її динаміки, період 
дослідження був обраний з 2000 – 2014 рр. Статистичні 
дані за цей період були отримані за допомогою відповід-
ної структури мови запиту, яка включала власне поня-
тійну категорію, часовий елемент з діапазону досліджен-
ня та логічну функцію, яка зв’язує обрані елементи.

На основі отриманих даних було побудовано кон-
солідовану діаграму, яку представлено на рис. 1.

 Аналіз наведеної на рис. 1 діаграми дозволив 
відмітити те, що період з 2009 по 2010 рр. відзначився 
стрімким зростанням посилань за такими понятій-
ними категоріями, як КФУ (кредитування фінансових 
установ), ОРК (оцінка ризику кредитування) та ОРК-
ФУ (оцінка ризику кредитування фінансових установ). 
Насамперед, це зростання було зумовлено потребою в 
оцінці ризиків кредитування, оскільки складна ситуа-
ція фінансового сектора у 2008 р., яка й стала причиною 
сильних економічних втрат для країни та краху багатьох 
банків, обумовила потребу в більш глибокому вивченні 
ризиків та їх оцінці.

З 2011 р. можна спостерігати, що загальний обсяг 
посилань є більш стабільним і відзначається тенденцією 
до підвищення. Тому що оцінка ризику кредитування 
за сучасних умов, які склалися на фінансовому ринку, 
і з появою великої кількості нових факторів впливу на 
нього потребує збільшення уваги щодо його подальшо-
го дослідження. Отримати більшу візуалізацію даних 
щодо кількості посилань (що підтверджує актуальність) 
за категорією «РК» і розуміння виникаючих тенденцій 
можливо за рахунок апроксимації на основі побудованої 
трендової моделі, що наведено на рис. 2.

http://www.business-inform.net
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Наведена на рис. 2 діаграма характеризує зрос-
тання рівня посилань з 2008 по 2013 рр., що до 2014 р. 
необхідно відзначити, що дані були взяті лише за пер-
ший квартал, тому твердження про тенденцію падіння 
є суб’єктивним.

З рис. 3 можна побачити тенденцію до зростання 
зацікавленості за даним запитом з 2008 по 2014 рр., що 
обумовлено нестабільністю фінансового сектора, особ-
ливо сектора банківського кредитування, який, недо-
оцінивши кредитний ризик, автоматично почав втрачати 
свою фінансову стійкість, що в умовах поширення кризи 
може призвести до банкрутства фінансової установи.

Наведена на рис. 4 діаграма також демонструє тен-
ден цію до зростання запитів за наведеною категорією з 
2008 р., що було обумовлено кризовими явищами та по-
требою вирішення проблеми об’єктивної оцінки кредит-
ного ризику.

З 2008 р. на фінансовому ринку України, зокрема 
банківському, почалися структурні перебудови у зв’язку 
з негативними економічними явищами в економіці краї-
ни, саме тому кредитування фінансових установ фізич-

ними та юридичними особами стало дуже ризикованим, 
оскільки існувала велика вірогідність втрати інвестова-
ного капіталу, що, у свою чергу, підвищило інтерес ін-
весторів до пошуку інформації за поданою понятійною 
категорією. З 2011 р. трендовий напрямок демонструє 
падіння, банківський сектор почав частково відновлю-
ватись з урахуванням минулих помилок, зацікавленість 
інвесторів розміщувати вільні кошти впала як за раху-
нок недовіри, так і за рахунок їх відсутності (рис. 5).

Наведена діаграма (рис. 6) демонструє найсуттєві-
ші трендові зміни в період з 2008 по 2013 рр., оскільки 
зацікавленість в оцінці ризику кредитування, а в нашо-
му випадку кількості запитів за цим поняттям, виникає 
в період найбільшої потреби в цьому, яка й відбулася у 
2008 р. при руйнації великої кількості банківських уста-
нов, які не змогли оцінити та спрогнозувати реальні 
ризики кредитування, що й стало основною проблемою 
функціонування та виживання кожної окремої фінан-
сової установи на ринку України. Стабілізація ситуації,  
у свою чергу, викликає зворотну реакцію запитів, яку де-
монструє тренд, а саме: його падіння з 2011 по 2014 рр.

Рис. 1. Динаміка обсягу посилань за період 2000 – 2014 рр.

Рис. 2. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Ризик кредитування»
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Рис. 3. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Кредитний ризик»

Рис. 4. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Оцінка ризику»

Рис. 5. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Кредитування фінансових установ»
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Наведений на рис. 7 розподіл демонструє належну 
стабільність у сфері оцінки ризику кредитування про-
тягом дослідженого періоду часу, але у порівнянні з по-
чатком століття спостерігається різкий спад досліджень 
у цій сфері. Можливо, це пов’язано з деякими геополі-
тичними подіями або історичними фактами розвитку 
держави. Для підтвердження значущості отриманих 
результатів, демонстрації, в якій мірі отримані рівняння 
пояснюють досліджуваний фактор, представимо таб-
лицю функцій апроксимації та значень достовірності 
апроксимації (табл. 2).

За результатами, наведеними в табл. 2, можна зро-
бити висновок, що всі досліджувані понятійні категорії 
мають досить високу (від 0,813 до 0,889) величину до-
стовірності апроксимації. Виключенням є понятійна 
категорія «Кредитний ризик», показник апроксимації 
цієї понятійної категорії склав 0,659. Тобто, загалом да-
ний розподіл підтверджує достатньо великий інтерес та 

зростання актуальності будь-яких досліджень, що про-
являється у сфері кредитування в цілому та фінансових 
установ зокрема. Таким чином, за даними щодо отрима-
них функцій апроксимації можна впевнено посилатися 
(впродовж 2000 – 2014 рр.) на загальне зростання по-
питу (актуальності, розповсюдженості, підтвердження 
необхідності подальших досліджень і т. ін.) досліджень 
понятійної категорії «Оцінка ризику кредитування фі-
нансових установ», тобто ця область є актуальною.

ВИСНОВКИ
Отримані результати проведеного дослідження до-

статньо об’єктивно характеризують поточний стан і ди-
наміку зміни актуальності інноваційних пропозицій та 
досліджень у фінансовій сфері за окремими визначе ними 
напрямами (понятійних категорій). Також результати та 
їх інтерпретація висвітлюють необхідність подальших 
досліджень і розробки нових (актуальних) методів оцін-

Рис. 7. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Оцінка ризику кредитування фінансових установ»

Рис. 6. Діаграма розподілу значень запитів для поняття «Оцінка ризику кредитування»
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таблиця 2

Функції апроксимації та значення достовірності апроксимації понятійних категорій 

понятійна 
категорія Функція Достовірність 

апроксимації

РК y = –1E – 06x6 + 0.017x5 – 89.19x4 + 23853x3 – 4E + 08x2 + 3E +11x – 1E +14 R² = 0.817

КР y = 1E – 06x6 – 8E – 05x5 + 0.001x4 – 0.017x3 + 0.089x2 – 0.207x + 0.243 R² = 0.659

ОР y = –4E–07x6 + 2E – 05x5 – 0.000x4 + 0.005x3 – 0.040x2 + 0.137x – 0.089 R² = 0.820

КФУ y = 1E – 05x6 – 0.000x5 + 0.011x4 – 0.118x3 + 0.629x2 – 1.623x + 1.565 R² = 0.889

ОРК y = 1E – 05x6 – 0.000x5 + 0.011x4 – 0.107x3 + 0.535x2 – 1.284x + 1.179 R² = 0.853

ОРКФУ y = –4E – 05x5 + 0.001x4 – 0.029x3 + 0.222x2 – 0.777x + 0.976 R² = 0.813

ки ризику кредитування в цілому та фінансових установ 
зокрема.                      
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by creating the regional investment (endowment) funds is substantiated. Researching of the local specifics of financing the functioning of the higher education 
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Данканіч О. М. Фінансове забезпечення в аспекті регіоналізації  

розвитку вищої освіти
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку вищої 
освіти. Обґрунтовано актуальність використання інноваційних ме-
тодів удосконалення процесу фінансового забезпечення шляхом ство-
рення регіональних інвестиційних (ендавмент) фондів. Дослідження 
локальної специфіки фінансового забезпечення функціонування галузі 
вищої освіти за допомогою методу порівняння дозволило проаналізу-
вати та синтезувати теоретичні основи сучасної тенденції розви-
тку, а саме – регіоналізації. У статті проаналізовано сучасний стан 
тенденцій, що визначають необхідність підвищення ефективності 
галузі вищої освіти як визначального чинника формування та зростан-
ня соціально-економічного потенціалу держави. Виокремлено інстру-
менти фінансового забезпечення та запропоновано заходи (змішана 
форма навчання), що нададуть потенційну можливість сприяти роз-
витку галузі вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій.
Ключові слова: вища освіта, фінансове забезпечення, регіоналізація, 
інвестиційні (ендавмент) фонди, змішана форма навчання.
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Данканич Е. М. Финансовое обеспечение в аспекте регионализации 

развития высшего образования
Целью статьи является исследование современных тенденций разви-
тия высшего образования. Обоснована актуальность использования 
инновационных методов совершенствования процесса финансового 
обеспечения путем создания региональных инвестиционных (эндав-
мент) фондов. Исследование локальной специфики финансового обе-
спечения функционирования отрасли высшего образования с помощью 
метода сравнения позволило проанализировать и синтезировать 
теоретические основы современной тенденции развития, а именно – 
регионализации. В статье проанализировано современное состояние 
тенденций, определяющих необходимость повышения эффектив-
ности отрасли высшего образования как определяющего фактора 
формирования и роста социально-экономического потенциала госу-
дарства. В результате были выделены инструменты финансового 
обеспечения и предложены меры (смешанная форма образования), 
дающие потенциальную возможность способствовать развитию 
отрасли высшего образования с учетом современных тенденций.
Ключевые слова: высшее образование, финансовое обеспечение, реги-
онализация, инвестиционные (эндавмент) фонды, смешанная форма 
образования.
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The nation's intellectual potential is formeddue to the 
development of higher education as a fundamental 
and strategic sector of the economy. Constructive 

interaction of institutions on the basis of local productive 
forces ensures the functioning of regional labor markets; 
these markets require appropriate knowledge of profession-
als who have to use them in practice later. The market re-
quests are the basis for the practical application of theoreti-

cal knowledge learned by professionals in higher education 
institutions (HEIs). Debugging of information and financial 
flows in the economic system allows professionals to syn-
chronize the theoretical and practical aspects of know-
ledge, promote systematization of knowledge and practical 
skills, ways of thinking, professional, philosophical and civic 
qualities, moral and ethical values, and other competencies 
acquired in higher education institution (academic institu-
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