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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуалын'сть теми. Процес переходу до HOBOI форми економ1чних
вщносинь, як1 базуються на ринкових принципах ведения господарства, обусло
вив необх!дн1сть кардинальних зм1н в ф1нансово-кредитну систему, яка в1д1грае
ключову роль в забеспеченн! суспыьного виробнитва.
Створення i розвиток банковськоГ системи, оскшьки вона зд1йснена panime
других сектор1в економ1ки, зумовлюетсь ключевою роллю банк1в при вир1шенн1
задач переходу до ринку. Саме банки грають в!р1шальну роль в створенга опти
мального середовища для моб1'л1зац11 i вшьного перетоку кап1тал1в, накопичення
кошт1в для структурно! перебудови економ1ки, приватизаци i розвитку
пщприемництва. В функщонуванн! i розвитку банк1в в!дбуваются сутгев! зм1ни:
пщвищилась самост1йи1сть банк!в, проходить гроцес концентращУ банковського
кап1талу, створюються нов! ф1нансово-кредитн1 1нститути, вишукуются шляхи
росту ефективност! банк!вського обслуговання, зд1йснюеться перех1д на
м1жнародн1 стандарти бухгалтерського обл1ку, йде пошук оптимального розмежувапия сфер д1'яльпост1' i функд!)! спец!ал1'зсваиих ф!иапсово-кредитних установ
та 1нше.
Певний внесок в теорю i практику формування банкоськоУ системи нового типу
внесли Бабичева Ю., Бурдюгов А., Дзюблюк О., Панченко Е., Юшенко В., i 1нш!.
Разом с ТИМ гостру В1дсутн1сть ф!нансових кошт1в в!дчувае сшьске господарство. Практично припинен! довгостроков! вкладення в АПК. Короткостроков!
вкладення надаються пщ так! в!дсотки, як! все б!льше посилюють збитков!сть
с!льскогосподарських товаровиробник!в. Так в 1998 рощ к!льк!сть збиткових
п!дприемств досягнула 260, а сума Ух збитк!в - б!льше 128 млн. грн. Накоплюеться незадоволення роботою АКАБ «УкраУна», створеного для обслуговання
!нтерес!в АПК. По цьому банку Нащональний банк УкраУни вв!в в вересн! 1999
року спец1альний режим функц!ювання. Все це i послужило вибором теми дисертац!У.
Зе'язок дисертаци роботи з планами паукових досл'гджень. Тема дисертащйноУ роботи е складовою частиною НДР Кримського державного аграрного
университета по проблем! «Система ведения с1льского господарства», яка виконуеться по завдан1по ВерховпоУ Ради АвтономноУРеспубл!ки Крим.
Мета i задач! досл/'до/сеиь. Мета дисертащУ - опрацювання теоретичних основ i
практичних рекомендзщй по створенню Державного Земельного банка Крима, покликаного забезпечити в!дновлення i розвиток економ1ки с1льскогогосподарства,як
складовоУчастини формуючих ринкових в{дносин репону УкраУни.
В1ГХ0ДЯЧИ 3 поставлено! мети в дисертац1йн!й робот! вир!шуються наступи!
задач!:
- анал!зуеться стан ф!нансово-кредитноУ системи i характеризуеться АКП в
перех!дний пер!од до ринкових в!дносинь;
- розкриваються тенденц!] розвитку банк!вськоУ системи УкраУни, даеться ха
рактеристика Кримського рег!онального управл!ння АКАБ «УкраУна» i вияв-

ляеться його роль в економ1ц1 сшьского господарства Крима;
- обфунтовуеться створення банка нового типа - Державного земельного бан
ка Крима i функщ! його в1ддш1в.
Предметом doaiidiicenb вис/иулшс удосконалення економ1чних в1дносин м1ж
фшансово-кредитнимиустановами i пщприемствами сшьского гослодарства.
Об'еюп досл1дз1сень • система економ1чних вщносин АКАБ «УкраУна» з колективними сшьскогосподарськими пщприемствами Крима.
Теоретичною i методичною базою досдгдлсеиь с д1алектпчний метод по
знания i постулати ринково! економши.
В прцес! дослщжень застосовано скупнють економ1ко-статистичних метод1в
дослшжень: монофаф1чний опис АКАБ «Укра'ша», статистичн! угрупування, корелящйно-рефесний метод досл1джень, абстрактно-лог1чн1 методи екоиом1чного
пор1вняння, економ1чного пргнозування i 1нше.
1нформацшною базою е: законодавч! i нормативн! матер1али, як1 використуються для керування банквською системою i АПК; досл1дження вченихеконом1ст1в УкраГни i других держав.
Наукова новизна проеедвних досл'гдзкень визпачнсться:
- розкритими тенденщями розвитку 6aiiKiBCbKo'i' снстеми УкраУпн i 'и внливу
на економ1ку сшьского господарства;
- обфунтованням Державного Земельного банка Крима, покликаного забезпечити сшьське господарство дешевими кредитними ресурсами i тим самим
сприяти його швидкому розвитку;
- пропозищею покласти нов! функщ! по збереженню родючост! земл! i площ
и використання на Державний Земельний банк, як орган державного контролю за
нац1ональним багатством держави.
Особистим впеском дисертанта е:
- анал1тичний розгляд ф1нансоБО-кредитно1 системи УкраТни i и значения для
економ1ц1 АПК УкраУни;
- розкриття тенденшй впливу концентрацГ! кап1тала на л1квщн1сть, над!йн1сть
ефективнють роботи комерщйних банк!в;
- вияв структурних зм1н в склад! кл!ент!в АКАБ «УкраТна», який пост!йно
втрачае роль для п!дприемств АПК;
- розробка основних положень по орган!зац!У Державного Земельного банка 1
функц!й його в!дц!л1в по збереженню i використанню земл!! удосконаленню кредитних в!дносинь 3 п!дприеиствами АПК.
Практичне значения проведеного досл1дэ1сення полягае в обгрунтованих рекомендац1ях по удосконаленю ф1нансово-кредитних в1дносин з п1дприемствами
АПК, прпозищях про ф!нансов! санкц!Т за втрату родючост! земл! ! площ
с!льскогосподарських угодь.
Апробацш результат'ю дисертац'и: результати досл!джень допов!дались на
науково-практичних конференщях в 1998-1999 роках в Кримському державному
афарному ун1верситет!, Тавр!ческому !нститут! п!дприемництва i права, на
сп!льн!й колег!'! М!н!стерства афапромислового комплекса Крима и КримскоТ

регюнально! дирекц1Т АКАБ «Укра'ша».
Публ'1кац1я резулыпат1в роботы: матер1алами досл1джень були опубл1кован1
в 4 друкованих роботах, загальним об'емом 1,3 друкованого листа.
Об'ем i структура дисертац1Т. Дисертац!я складаеться !з вступу, трьох розд1л1в,
висновку i додатк1в. Дисертац1я викладена на
стор!нках текста, мае 36
анал1тичних таблиць, 33 рисунки i 6 розрахункових формул. Список використаноУ
л1тератури включае 193 назви, мае 7 додатк1в.
ОСНОВНИЙ ЗМГСТ РОБОТИ
в першому роздш «Теоретичн! аспекти оц1Нки стану банк1вськоТ системи УкраТни Б перех1дний пер!од до ринковоУ економ1ки»розкрива1оться концептуальн!
погляди на шляхи переходу до ринковоГ економ1ки, розглянут! теоретичн! поло
жения про стан ф1нансово-кредитноГ системи Укра'ши в перех1дний пер{од до
ринкових в1дносин i даеться загальна характеристика аграрно-промислового
комплекса, як об'екта банювськоУ системи.
Власие кажучи, суть |'стормчного процеса перетворень в УкраУн! полягае в
л1квщац1У елемент1в адм1н1стративно-командно1 економ1ки i створення ринковоУ
системи господарювання. Цей перех1дний пер1од стае довготривалим, «складним». 1з трьох основних моделей переходу до сощально-ринковоУ екеном1ки
кер1вництва УкраТни вибрало шлях «шоковоТ терап1Г». Саме в1н прив!в краУну до
богатосторонньоУ ф1иансовоУ кризи, продовжующуюся до сих nip спаду виробництва, варт1стним деформат'ям, як1 не мають аналог1в в 1стор1У, активно!
де1ндустр1ал1зац11, ф1зичному розпаду виробничих сил i руйнуванню науковотехн1чного i 1нтелектуального потенц1алу суспшьства.
В1дбуваеться трансфурмаш'я ф1нансовоУ системи краУни по чотирьох напрямках:
- по ходу приватизац!! власност! ф1нанси пщприемств виходять 13 пщ контро
лю держави;
- центральне м1сце займав i буде займати державний бюджет;
- соц1альне страхування по Mipi зменшення частки державноУ власност! буде
переходити 13 рук держави в формуючийся страховий ринок;
- страхування майна i особисте страхування також переживае пер1од переходу
до страхового ринку.
Особливу роль в1д1грае розвнток банк1всько1 системи - ключовоУ линки Bciei
кредитноУ системи. Плат!жна криза виникла тому, що держава не заплатила воУм
п1дприемствам за виконане ними держзамовлення, а т1 не змогли повернути кредити. Криза неплатеж1в - це банкротство економ1чно1 пол1Тики держави. Не ство
рена система мезан1зма 1'нвестиц1й в виробництво, без якого неможливе
вщновлення i розвиток економ1ки.
Просте обмеження грошовоУ маси гальмуе picT щн, але одночасно обмежуе
виробництво, не дозволяе роз!рвати ланцюг боргових забов'язань. Спонтанн!
ем1с1йн1 уливання, розчинюючись в банк1всько-кредитн1й систем! i мультипл!цюючись в Т1ньов1й CKOHOMiui, супроводжуються новими !нфлящйними вит-

ками. Треба роз'еднати фошов! потоки мiж державними i комерц1йиими струк
турами, виключивши можлив1сть приховано! eMicii за рахунок повторного використання позик i плат1жних pecypciB. Але для такоУ мети на думку низки автор1в
потр1бен Держанний бюджетний банк.
Загострення проблеми бановськоУ д1яльност1 проявилось перш за все в
збшьшенн! заборгованност! по просрочених кредитах. Це позначилось на скороченн! кредитноТ д1яльност1 i зменшенн! прибутковост! ба11к1в, створенн! загрози
незабезпечення л1квщност1 практично кожним банком.
В економ11чн1й л1тератур1 розглядаються рш\ питания розвитку банк1всько1
системи:
- розкриваеться «важке дитинство» укра'шських банк1в;
- шляхи трансформащ! банк1БСЬКоТ системи в контекст! св1тового досв1ду;
- проблеми перебудови банк1вськоГ сфери;
- регулювання банк1вських ризик1в;
- найнов1ш! банк!вськ1 технологи;
- перех1д на едину м!жнародну систему бухгалтерського обл1ку в банках;
- 1дея створення Державного бюджетного банка.
Особливу роль банк1вська система В1д1грае для аграрно-промислового ком
плекса УкраТни. Справа в т!м, що розвиток сыьскогосподарського виробництва у
Bcix кра'шах св1ту зд1йснюеться на основ! стимулювання дотащями ! ф!насовими
вливаниями держави.
Аграрно-промисловий комплекс УкраТни формуе до 70% внутр!шнього
роздр!бного товарообороту краши, в якому створюеться б!льше 30%
нащонального доходу. АПК виникае в прцес! сусп!льного розпод!лу прац! ! тенденц!й !нтеграц!1 с!льского господарства з промислов!стю. АПК охоплюе виробництво продукщ! рослинництва, тваринництва, переробку продукт!в в предмети
к!нцевого споживання, а також реал!зац!ю ! доведения Ух до споживача.
Ринков! в!дносини покликан! покращити економ!чне становище безпосередн!х виробник!в продукц!!', так же як i переробник!в ! зв'язати 'I'x з
крмерщйними структурами, покликаними завоювати ринок збуту, Найважлив!ша
роль в цьому процес! належить ф!нансовим установам, як! повинн! забезпечити
кредитування як виробництва, так i реал!защТ продукшУ.
Особливо складне становиш,е п!дприсмств АПК зумовлене в!дсутн!стю грошових кошт!в на придбання пально-мастильних матер!ал1в, добрив,
с!льгосптехн!ки в зв'язку з тим, що варт!сть матер1ально-техн!чних ресурс!в
зросла в б раз!в по в!дношеншо до ц!н на с!льскогосподарську сировину.
Значна частина п!дприемств АПК глибоко збиткова, Особливо тяжке стано
вище сказалось в тваринництв!. Традищйно вузьким м!сцем е транспортування !
збереження продукц!У, в ход! яких губиться до 50 % продукц!У.
АПК незважаючи на глибоку кризу залишаеться найб!льш перспективною галуззю народного господарства УкраУни, здатною не т!льки вижити, але й при дер
жавному протекц!он!зм! зб!льшити св!й потенц!ал не боячись будь якоУ конкуренц!У
! складностей в збут! виробленоУ продукц!!. Найб!льш перспективна для експорта в

найближчому майбутньому буде продукц1я сшьского господарства, загальний об'ем
ЯК01 Mir би становити вш 3 до 5 мшьярд1в у. о. в piK. Зрозумшо, для цього треба
зам1нити застарший машино-тракторний парк, вщновити технолопУ по збереганню
i переробц! продукщУ, зам1нити 1снуюче погол1в'я худоби i птищ на високопродукTHBHi породи, упровадити енергозбер1гаюч1 технолопУ i т. д.
Специф1чн1сть одержання сшьгосппродукц!! в стисл! строки, необхщнкть п
терм1ново1 переробки i правильного збер1гання, сезонн1сть виробництва обумовлюе економ1чну политику найб1льш розвитих краУн, направлену на ф1нансову
п1дтримку АПК.
В дисертац!! розглянуто приклади Япон11, Австрал11, США, Зах1дно1 Европи
по ф1нансуванню, дотуванню с1льсьгосподарського виробництва. Очевидно УкраУна повинна зробити аналопчн! кроки в цьому напрям!.
В другому роздш!, названому «Анал1з розвигку банковськоУ системи i i"i впливу
на економ1ку сшьского господарствш) розкриваються тенденшУ розвитку
банк1вськоУ системи в УкраУн!, дана характеристика Кримського репонального
управл1ння АКАБ «УкраУна» i виявлена його економ1чна роль для сшьского госпо
дарства Крима. 1стор1я банк1всько1 системи УкраУни розпочата в 1871 poui
в1дкритгям Акц!онерного Земельного банка. Банки —кровоносн! системи економ1ки,
дуже значна Ух роль для розвитку в1тчизняного п1дприемництва i становления ринкових в1дносин, а також залучення 1ноземних 1нвестищй. Стуаихя, яка склалась в
нин1шн1й час в банк1вськ1й систем!, вщповщае загальноприйнятим в с в т вимогам i
е одною !з перешкод на шляху упровадження цивш1зованого п1рприемництва в Укpaini. На початок 1999 року в УкраУн! нараховувалось 241 крмерщйних банк1в, як1
Мали 2017 банк1вських установ (без агентств Ощадбанку).
В дисертац1У проведено анап1з динам!ки банк!в по розм1'рах оплаченого статут
ного фонду. Установлено, що на 01. 01. 96 найбшьша кшьк1сть банк1вських установ
3 оплаченим статутним фондом в1дноситься до групи в1д 200 до 1300 тис. еКЮ.
тшьки 43 банки (21%) 1з проанал!зованих мали оплачений статугний фонд бшьше
1, 3 млн. еКЮ. Сл1д в!дм1тити, що за ocTaHHi три роки доля банк1в з оплаченим
статутним фондом бшьше 1, 3 млн. еКЮ уже зросла до 82, 6%. Це свщченяя концентрощУ кап1тала. Дании процес можна прошюструвати в таблиц! 1.
Таблиця I
Динам!ка загалыюго розм!ру статутник доход!в комерт'нннх банюв УкраТни
Показники
Виплачений статугний фонд
банк1в, всього. (млн.грн.)
Кшькють банк1в, д!ючих на теpirropii' Укра'ти, одиниць
Середн1й розм1р виплаченого
статутного фонда наодиид!ючий
банк (млн грн)

1994р

1995р

1996р

1997р

1998р

87

541

1098

1636

2097

220

210

188

189

178

0,4

2,6

5,8

8,7

11,8

В банк!вськ1й систем! зайнято бшьше 140 тисяч спещал1ст1в. Взято курс на
забезпечення пщвищення Ух профес1йного р!вня i 1нтенс!ф1кащ1 пращ.

Нащональний банк Украши i комерц1йн1 банки зв'язан! з банками Шмеччини,
ФранщТ, Англ!'!, Ixanii, Швейцар!!, яш подають допомогу в пщготовц! банк1вських
спещал1ст1в.
В робот! проведено групування 80 пров1дних банк1в УкраГни (табл. 2) маючи
на мет! визначення впливу концентраци капиталу на показники ефективност! ix
роботи. Проведено кореляцйно-регреснвний анал1з впливу концентраци кап1тала
на показники л1кв1дност1, над!йност1, прибутковост! ном1нального кап1тала i чистих пасив1в, маси прибугку банк1в за 1995-1997 роки (мал. 1 ).
Таблиця 2
Вплив коеф!ц1снта залучених KoiUTie на ефективн1сть роботи ба||к1в
на приклад! 80 банк1в УкраТни в 1997 р.
№
№

Показники
о

1 в
п р; сз

•1 &>!
1
X а .Ь
J:
РЗ

U

^

с "в" Й о
>ч "

1
2
3
4
5

=•

>. о Ё
? ч ч

с

>о ;э я 1
=(

До 1,0
Вщ1,1до2
Вщ2,1 ДоЗ
В1дЗ,1 до4
В середьном по
BciM 245 банкам
Украш!

ii Hi'
24
20
11
12
13

1.2 S.

Slii^

•X t. --^
с^ Э X

о

о '7Х

0,58
1,52
2,64
3,89
6,85

26,6
26,2
57,1
58,2
60,2

36,7
60,3
72,6
79,6
87,3

63,3
39,7
27,4
20,4
12,7

83,2
104,1
133,3
141,1
165,3

3,74

49,3

78,9

21,1

132,9

Встановлено тенденцП' i законом1рност1 зм1ни цих показник1в, як1 дозволяють
зробити висновок про ф1нансову ст1йк1сть банк1в, як1 мають середн! розм1ри ста
тутного фонду. Повноц1нному розвитку нащонально! банк1всько1 системи заважае недосконал1сть банк1вського законодавства, високий р1вень податк1в i
в1дсутн1сть дов1ри 3 боку п1дприемщв i населения до банк1в. Не вс1 банки пода
ють СВ01 балансов! зв1ти, що свщчить про недостатню дисципл1ну, з'явились «хакери» - використач! комп'ютер1в для зд1йснення р!зних злочинних операц1й в тих
банках, як1 упроваджують системи електроних платеж1в i пластиков! картки. В
банк1вськ!й сфер! в!дбуваються складн!, супереречн! процеси.
Недостатня диверсиф1кац1я актив1в комерц!йних банк!в, недостатн1й р1вень ix
!нтеграц1йиих процесов, недостатн1й вплив банк1всько1 системи на виробничу
систему.
В Криму на 01. 01. 99 р. було 12 банк!в юридичних oci6 i фшн 16 украГнських
банк1в. Об'ем кредитних pycypcis мобш1зованих безпосередньо банк1вською сис
темою Криму (в нацюнальн1Й i 1ноземн1й валют!) на 01. 01. 99 р. складав 393
млн. грн. Найб!льшу питому вагу зайняв кап1тал банк!в - 36%, кошти юридичних
ос1б ! бюджету - 35%, кошти населения - 20% кредитних ресурс!в.
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Малюнок I. Влрнв розм1ру каЫтапа на показник л1КВ1дност1 банка (1997г.).

Анал1з ствердив, що комерц1йн1 банки проводили обмежене кредитування
економ1Ки i об'еми залишк1в заборгованност! по кредитам залишались протягом
року вшносно пост1йними, а з урахуванням девальвац1Т фивн! реальн! кредиты!
вкладення зменшились. Спостерегаеться picT питомо! ваги кредит1в в 1Ноземн1й
валют!, 97,7% кредит1в (1998 р.) припадае на поточну д1яльн1сть. Найбшьш кредитуемими е галуз! торг!вл1 i громадського харчування. Средньозважен! процентн! ставки по кредитам склали 72,7% (1996 р.) и 62,1% (1998 р.). Загальна
кшьк1'сть договор!в по кредитам зманшнлась за цей пер!од на 87,5%. Середньозважена процентна ставка залучених депозит1в була 34,7% (1996 р.) i 18,3% (1998
р.), а К1'льк1сть укладених договор1в зменшилась на 3883 (13%).
Анал1з п1дтвердив, що за 1992-1999 p.p. динам1ка обл1ковоТ ставки НБУ дзеркально вщображае динам1ку 1нфляц1йних процент1в.
Одним 3 найбшьших банк1в, як1 д1ють на територ!!' Криму, е АКАБ «УкраГна».
В дисертац!'! детально проанал1зована д1яльн1сть цього банка i дирекц1Г банка
«УкраТна» в Криму за останн! п'ять рок1в. Розглянута динам1ка статутного фондубанка, показникн л!квиност1, прибутковост!, над1йност1. Зроблено висновок, що
Кримська дирекц1я банка «УкраТна» бшьш ефективно використовуе ф1нансов1
ресурси.
В робот! провелдеио детельне дослщження руху i структури кредит1в за 19951998 роки. Зроблено висновок, що АКАБ «УкраТна» все бшьше втрачае свою
специф1ку як банк АПК. Якщо на 01. 01. 95 р. 55, 4% Bcix виданих кредитш були
типово сшьсьгосподарськими, то на 01. 01. 1999 р. доля сшьского господарства
склада 18, 3% (мал. 2). Загальна тенденц1я зниження частки сшьского господрства висловлюеться так:
У = 49, 1 - 6, 66 X, тобто кожний р!к за пер1од останньоТ пятир1чки частка

кредит1в, наданих сшьскому господарству скоротилася на 6, 6%. Одночасно спостер1гаеться picT питомоГ ваги кредитування комерщйних орган1защй, як1 не входять в АПК. Якщо IX частка на 01. 01 95 р. була 13, 3%, то на 01. 01. 99 р. - 64,
9% суми Bcix виданих кредит1в.
Другий висновок полягае в т1м, що АКАБ «Украша» в самий напружений перюд
для сшьского господарства (березень-травень) видишв замють 20-25% р1чних горшових pecypciB, тшьки 6, 9%. Це св1дчення невщповщност! банк1всько1 системи тим вимогам, як! сшьске господарство ставить до ф1нансово-кредитних установ.
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Малюнок 2. Зм'ша ПНТ0М01 ваги кред1тв, видаинх сшьському господарству
Кримськогодирекшсю АКЛБ "Украина" за 199S-1999 pp.

Все це викликае глибоку незадоволення д1яльн1стю АКАБ «Украша».
В третьему роздШ «Напрямки удосконалення кредитного обслуговання
сшьского господарства» викладено обгрунтоване створення нового типу бан
ка - Державного Земельного банка Крима. Обгрунтован! функцЦ в1дд1л1в
банка i анализа збереження i використання земельних ресурс1в i економ1чно1
родючост! грунту. Обгрунтован! нов! фукцИ' банка - 1потечний кредит,
спроектована огран1зацшна структура банка i функцюнальн! обов'язки його
ф1нансово-кредитних в1ддш1в в використанн! дрежавного кредита. Розлянуто
також питания правового забеспечення д1яльност1 Державного Земельного
банка.
На основ! анал1зу використання кредитних pecycis комерц1йними банками
доводиться, що одержуючи депозити по середньозважанним в1дсотковим
ставкам i закладаючи витрати на угримання банка i маржу для забезпечення
IX прибутковост!, коиерц1йн1 банки можуть видавати кредити по середньоз-

важеним р1чним в1дсоткам 48-75%. Природно, що так! висок! вщсотки не
дозволяють с1льгосп1дприемствам використовувати грошов! кредити таких
банк1в.
Виникае об'ективна необх1дн1сть огран1заци Державного Земельного бан
ка. В po6oTi досл!джена Д1яльн1сть Державних Земельних банк1в ЦарськоТ
Pocii, як1 були п1дконтрольн1 Уряду i знахожились п1д вщанням MinicTepcTBa
ф1нанс1в. Вони були засновани в 39 губершях. Видача кредит1в вшбувалася
п1д забеспечення прийнятих в заставу земельних упдь, довгостроков! креди
ти видавались селянам терм1ном на 24, 5 роки з поверненням витрат по
управл!нню банком (О, 5%), в!дсотка банк1всько1 зац1кавленност1 (до 4%) i
виплат за кредит 1,5% в piK, тобто всього 5, 5% в1д узятоУ суми. В випадку не
внесения р1чноТ плати стягувалась недо!мка: пеня О, 5% В1д невиплаченоТ су
ми за кожний м1сяць.
Рада банка в випадку хвороби кредитопозивача, повен!, пожежи i других
поважних причин могла зв1льнити в!д недо1мки i надати вщсрочку. Передбачались вар1анти упорядкування продажу земл! - здачу i"f в аренду, передачу
другим землевласникам.
В випадку повного неплатежа банк м1г оголосити про продаж земл! з ме
тою стягнення боргу i3 проданоТ вартост!. Якщо банк продав !потечну землю
орган1зац!1 чи товариству, то sin одржував зобов'язання, посвщчуюче
ефектвн1сть використання земл1. Земля оц1нювалась як кап1тал1зований доход
пщ 5,5 % р1чних. Ц!кава роль банк1в в скупщ панських маетк1в, як!
поднялись на д1лянки приблизко 20 десятин з селянською садибою в центр!!
середньою варт!стю 5500 рубл1в в Приазов'ь Банк1вський кредит на куп!влю
садиби погашався поетапно. Селянин одержуючи з десятини б1льше 100
рубл!в в р!к не був утруднений в платежах.
Земельн! банки в Украш! 31грали певну роль в спринянн! приватноТ власност! на землю. Вони сприяли зм!цненно селянських господарств в
!нтенсивному оброб!тку земл1, упровадженно зрошення. Кредити надавались
також для продажу продукт1в за кордон, орган!зац11 експорту. Державн! Зе
мельн! банки Царсько'1 Pocii зд!йснювали контроль над процесами куп!вл!продажу земл!, що в1дбувались в пров!нц!1 ! д!яльн!стю др!бних ф1нансових
установ.
В зах!дних державах зд1йснюеться державне регулювання використання
земл!. Впроваджена л!н!я на втручання в в!дносини земельно! власност!. В
ФРГ, Франц!!', США, 1тал!1 право на придбання земельно!
с!льскогосподарсько1д!лянки пов'язане з обов'язковою с!льскогосподарською
осв1тою. Установлено право нероздр!бнення землеробних господарств. Закон
допускае експропр!ац!ю приватних земель, але з в!дшкодуванням збитк!в
власнику.
Державне регулювання земельних в!дносин в зах!дних державах
перетворилось в важливу галузь державного управл!ння, яка покладаеться на
р!зн! органи М!н1стерство с!льского господарства, М!н!стерство управл!ння !
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користання земель, MinicTepcTBO внутр1шн1х справ i 1нш1. Bci угоди земельних власник1ви зд1йснюються з дозволу держави. Розроблен! заходи економ1чних санкц1й, податкових пшьг для впливу на землевласник1в.
В УкраУн! в iHTepecax державного регулювання за використанням земель,
за процесом куп1вл1-продажу повинен бути створений державний орган. На
думку дисертанта, таким органом повинен бути Державний Земельний банк
УкраУни.
Одночасно такий банк повинен бути ф!нансовим органом спсц1ального кредитування сшьскогосподарських п1дприемств пщ низький в1дсоток, включаючи:
видачу кредипв п1д заставу (1потеку) с1льскогосподарьський уг1дь, як! в випадку
не виплати позичальником вилучаються, аде не продаються, а передаються дру
гим сшьгоспп1дприемствам дня бшьш ефективного Ух використання.
Для орган1зац11 Державного Земельного банка УкраУни вже назр1ли екоH0Mi4Hi умови.

По-перше, постановою Каб1нета MinicTpie УкраУни затверджена методика
грошовоУ оц1нки земл1, - це крок для в1дновлення ГУ в склад! основних засоб1в
сшыосппшприемств, як це було до 1932 року.
По-друге, завершено роботи по грошов1й оц1нщ земл! п1дприемств. Про
ведено експерименти по единому податку на землю. Введена плата за землю.
По-трете, росте земельний фонд приватного землекористування, по
в1дношенню до 1990р. в 1998 роц1 в1н вир1с в три рази. Питома вага товарно
го земельного фонда Крима становить б1ля шести вщсотк1в.
В четвертих, завершено паювання земель. З'явилось право кожного власника паю передати землю в аренду, обм!нювати, продати i, отже, виросте зе
мельний ринковий фонд.
В п'ятих, в Криму, як i у вс1й УкраУн!, продовжуеться процес попршення
використання земл1, втрата ГУ родючост! i в1дсутн1сть д1йового контролю з
боку держави над головним засобом виробництва в с1льскому господарств!.
Все це об'ективно надае перевагу створенню Державного Земельного банка.
В дисертащУ обгрунтовано функщУ в1ддш1в Держзембанка по обл{ку i
анал1зу збереження i використання земельних pecypcis (табл. 3).
Найважлив1шими задачами е:
- установления причин переходу одних уг1дь в друг!, втрата площ ! Ух родючост! для визначення збитк!в сусп!льству !з розрахунку вартост! р!лл! компенсащУ для в!дтворення загублених площ ! Ух родючост!;
- анал1з процеса куп1вл!-продажу земельних д!лянок, як! зд1йснюються
м!сцевими органами, установлення законност! угод, неприпустимост! зловживань в сфер! розпод!лу ! над!лення землею;
- анал13 !нформащУ про одержання податку на землю i опрацьованого
единого земельного податка для с!льгоспп1дприемств;
- контроль за використанням ф!нансових кошт!в, як! спрямляються на водогосподарське буд1вництво i пщтримку мел!оративних систем;
- установлення факт!в еколопчного стану та !нше.
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Таблица 3
П1дрозд1лн Земельного банка, Тх фу|11сц1ональн1 обов'язки по
охорон! земельних упдь.
Пшрозд1лн Земельного
банка
I. Анал1тична група
2. В1дд1л обл1ку земель i
анаЛ13у землевласниив i
землекористува'пв
3. В1дд!л агрох1м1чно1
ouiHKH земель
4.1нспскц1я над процесом придбання - прода
жу 1емл1
5. Податкова 1нспскшя
6. В1дд1л ф|нансуванкя
мел!ораи1|' земель
7 Еколопчна 1нспекц1я

Функшональн! обов'язки в1дди|1в
Обл1ково-анал1тнч1!| i розрахунков! onepauii
Можлнв! грошов! санкции i компееЗемельного банку
cauii за причнненш збктки
АналЬ ЗМ1Н грошово! оц1нки земл! i
Аиал1Э зм1нки грошово! ошнкн земл113-за руху
причин, як! призвели Taid зм!нки
урожайносп, дифференциально! ренти
Розрахунок компенсашй за неЛнал13 дан их про розм1ри земельних прош по
санкшйоване эменшекня площ
кожному землекористувачу Bcix категорий власс!льгоспугодь i втрату закреплено!
носН i IX зм1нах анал13 1нформ2ш1 що розлодш
njioiui по 0ндел упдь
р!зних внл!вупдь i вняв причин переходу одних
упдь в !нш1
Розрахунок збитку 1э-за втрати родпАнал1з 1нформаи11 про економ1чну родюч!сгьупдь
i причин втрати родючосп
rocri земл!
Лнал1з даних про зм1ки землекорнстувач1в власВнявлення протиззконних фактор!в
нимв, процеса придбання - продажу земельних
придбання земл!
д!лянок
Виявлення фактор1в незаконного
Анал1з плати за землю, единого податка на
с1льгоспвиробник1в в розрахунку на Землю.
снижения податкових збор!в
Анал1з лроисса ф|нансуваиня водогосподарського
Ф1нансування водогосподарського
6уд!вництва, експлуатаип мапстральннх канал!в i
буд!вництва i управл!ния зрошувальподач! води,
ник систем
Анал13 стану еколопчного збитку
Розрахунок еколйпчного збитку

В робот! уточнюеться методика фошовоТ оц1нки земл! на приклад! НижньoripcbKoro району Крима. Спираючись на кореляц1йно-регрес!йне р!вняння, яке
в!дображае вплив фактор!в родючост! i фактор1в виробництва на фошову ощнку
земл!
У = 53,32 XI + 1523, 39 Х2 + 618, 22 ХЗ +271, 52 Х4 + 82, 08 Х5 +
+ 1904, 92X6+9291, 09X7-3851, 03, де
У - грошова ощнка земл!, у. о.;
XI - дози вносимих орган1чних добрив, т;
Х2 - дози вносимих м!неральних добрив, ц. д. р . ;
ХЗ - доля гумуса, %;
Х4 - доля фосфорних добрив, в мгна 100 г грунту;
Х5 - доля KaniiiHHX добрив, в мг на 100 г грунту;
Х6 - к!льк!сть використованих ПММ на 1 га, тонн;
Х7 - доля зрошених земель, в % до Bclei" площ!
визначено, що внесения одноГ тонни орган!чних добрив сприяе приросту ощнки
земл! на 53 умовн! одиниш, внесения О, 1 ц. д. р. м!неральних добрив приводить
до росту грошовоТ ощнки земл! на 152 у. о., а за рахунок використання ПММ в
розрахунку на 1 гектар на кожну тонну прирост 1904 у. о. Таким чином курс на
м!н!м!зац1ю обробки грунту веде до утрати родючост! земель, низькоТ врожайност!, швидкозростаючо! соб!вартост! виробленоТ продукщГ i збитковост! господарств.
В!дпрацьована нова функц!я банка - !потечне кредитування. В!д!тимо, що на
!потечне кредитування припадае 70% си1ьгоспкредит!в краТн Европи. Тпотечне
кредитування в новому Державному Земельному банку повинено оформлятися
заставним забов'язанням, яке дае право банку, як кредитору, компенсацй' його
витрат ! «втраченоУ» прибутковост! за рахунок вартост! заставленого майна. В
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умовах, коли земля не е об'ектом куп1Бл1-продажу, на Держзембанк лягае
в1дповщальн1сть вилучення земель is оборота данного пщприемства, передач! ix
другому власнику на умовах погашения заборгованост! банку 1 уплати в1дсотк1в
за несвоечасне повернення кредита. Саме тому кредитування П1д заставу власHOCTi провалиться не на всю грошову оц1нку майна, а тшьки на и обумовлену
частину.
Методичний розрахунок розм1ру кредита, яка видаеться п!д 1потеку наведено
в табл. 4.
Дисертант вважае, що норматив кредита повинен складати в розрахунку на 1
гектар Ецщаних в заставу земель 50% розм1ру дифференщальноТ ренти.
В робот! обфунтована орган1защйна структура Держзембанка, функщональн!
обов'язки його в1дди1!в i Гх роль в використанн! держкредита, який видаеться пщ
пшьгов! вщсотки. Дано методичн! розрахунки визначення величини компенсащйних витрат за втрату родючост! земл1, за несанкц1йоване виведення земель 13
сшьскогосподарського обороту.
Таблица 4
Методичний розрахунок розм1ру кредита, який надаеться п!д 1потеку
одного гектара р!ал1 (на приклад! ряда район1в Крима)
райони
Леншс
ький
1
1. Урожайк1сть 3 1 га pinni, зерков!, ц/га в середньому за
минул! ряд POKIB

2 BapriCTb валовой npoavKuii. Одержано!" з 1 га, грн,
3. Фал-ичн! виробннч! витрати на 1 га, (строчка 1 х
соб1варт1сть 1 цнт)
4. При&утоки!й умов! 100% вироблено! продукци, грн.
5. Фактичнкй р1векь рентабельности, Vo
6. Норма прибутку p'lBHa 0,3 р1вня рентабельносп, %
1. Нормативна варпсть [строчка 3 + нормативна варпсгь
(строчка 6 X строчки 3)] грн
8. Дифференшальна рента рента (строчка 2 - строчка 7)
грн.
9. Межа величини кредита в розрахуику на 1 га (50%
строчки 8), грн.

Чорноморськнн

Красноперекопський (з
зрошеннем)

Советський (з
зрошеннем)

2

3

4

5

13.0

14.5

27.7

30,3

338,0

377,0

720,2

787,8

236,34

279,05

436,55

465,71

101,66
43,0
12,9

98,02
35,1
10,5

283,65
65,0
19,5

322,09
69,2
20,8

266,83

308,35

521,68

562,58

71,16

68,65

198,52

225.22

35,58

34,33

99

121,61

Вивчено питания правового забеспечення д1яльност1 Держзембанка. Необх1дн1 не тшьки Закон про Державний земельний банк, але й ланка п!дзаконних
акт1в, опираючись на як! можливо зд1йснити так! д!!', як: одержання компенсац!'!
за втрату родючост! грунту; за несанкц!йоване виведення земель !з
сихьгоспоборота; право накладення штрафних санкц!й за неправильне використання земл!! !нше.
Розроблено проект орган!зац!'1 Держзембанка Крима (як один !з вар!ант!в
можливого р!шення) на основ! розд!лу Ощадного банка на два банки: Ощадбанк
м!ст ! промислових центр!в i державний Земельний банк за рахунок ф!л!й ощадкас Ощадбанка, розташованих в с!льских райцентрах, селах. Це дозволить безбол!сно 3 м!н!мальними витратами вир!шити проблему створення нового банка.
До того ж с!льск! жител! окр!м функщй збереження внеск!в на тих же умовах, що
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вони вже мають, одержав можлнв1сть одержання кредит1в для придбання житла i
промтовар!в, зможуть користуватися 1потечним кредитом i вс1м набором других
банк1вських послуг.
В результат! проведенного doaiidoicenim було зроблепо eicin висновмв i
п 'ять пропозицш.
Зупинимося на основних 1з них:
1. Банк1вська криза Укра'Гни призвела до того, що економ1чн1 потреби розвитку п1дприемств на основ! додаткових довгострокових 1нвестиц1й i короткострокових кредит1в для поповнення нестач! об1гових кошт!в виявились не використаними. Нова ф1нансоБО-кредитна система сформувалася в умовах жорсткоГ
кризи, вижила, але виявилась не ефективною, не зд!бною сприяти пщйому економ1ки держави.
2. Дуже складним залишаеться стан ф1нансово-кредитних вщносин в АПК,
в1д ступеня якого залежить стан життевого р1вня насалення. Потр!бн! дуже значн!
кап1тальн1 вкладення на реорган1зац1ю матер1ально-техн1чно1 бази АПК на нов1й
технолог1чн1й баз!, кнуюча банк1вська система не спроможна i'x дати.
3. Банк1вська система Украи'ши складаеться h 178 банк1в i бшьше двох тисяч
ф1л1й. В1дбуваеться процес концентрацИ кап1тала. Розкрито тенденц1У i закоHOMipHOCTJ впливу концентрац!'! кап1тала i показник1в економ1чно1 ефективност!
банк!в УкраТни. Банки перейшли на м1жнародну систему бухгалтерського обл1ку.
Потр1бно п1двищення якост! п1дготовки спец1ал1ст1в в зв'язку 1з зм1ною
банк1вських технолопй.
4. Анал1з банк1вськнх установ Крима в1добразив, що на його територи Д1е
116 банк1вських установ, в тому числ{ 12 банк1в з1 статутом юридичноУ особи.
Вони використали на 01. 01. 99 р. - 393 мт\. грн. ф!нансових pecypcis i надали
кредит1в б!льш н1ж на 150 млн. грн. Динамика середн1х кредитних i депозитних
ставок дзеркально в1дображае л1н1ю 1нфляц1йних процент1в.
5. Спещ'ап1зований АКАБ «Украта» за останн! с!мь рок!в пост1йно втрачав
призначення в обслугованн! АПК. Значно зменшилась частка фошових кошт1в (з
55, 4% -1995 р. до 18, 3% - 1999 р. ), як1 використовуються в с1льскому господарств!. Залишившись без ф1нансово1 п!дтримкн П1Д тиском високих кредитних
вщсотк1в банка, випробовуючи на co6i иеекв1валентн! «ножниц! ц!н» м!ж щнами
на пально-мастильн! матер!али, техн1ку i щнами на сшьгосппродукщю, а також'
п!д великим тиском лодаткового гн1ту майже вс1 с!льгоспп1дприемства стали
збитковими. Якщо в 1994 р. було одно п1дприемство 1з збитками, то на 01. 01. 99
р. IX стало б1льше 90% з загальним збитком бшьше 150 млн. грн.
6. 1сторичний досвщ найбшьш розвинутих краж пщтвердив, що в умовах
важко! кризи, п1сля в1йн i економ1чних потряс1нь держава приймала на себе збитки сшьгоспвиробництва, дотувала фермер1в i створювала умови найкращого благосприяння для cuibCKoro господарства. В УкраТн! повинн! бути вжит! негайн!
заходи по врятуванню великих КСП, списан! борги, видшен! значи! держкредити,
понижено податковий тиск, проведена пол1тики дотац1й з метою подолання «ножиць ц1н».
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7. Практика зах1дних краш свщчить, що держава всюди регулюе земельн!
в1ДН0сини (дозволяе використовувати сшьгоспуг1ддя особам, як1 мають
спец1альну ocBiiy, не дозволяе роздроблення земель пшприемств, вилучае земл1,
Korpi неправильно використовуються та 1нше). В р1зних краТнах 1снують р!зн1
держоргани контролю за використанням земель. Укра'ша повинна махи такий
орган - Державний земельний банк.
8. 1сторична практика Царсько! Pocii показала, що на xepHTopii' УкраГни були
створен! Державн! Земельн! банки з метою вчинення допомоги селянським господарствам. На основ! !потеки (передач! в заставу земельних уг!дь) надавався
доБгостроковий кредит на 24, 5 року п!д 5-8% р!чних з метою установления !
розвитку селянських господаств. Селяни використовували мел!оративний кредит
для покращення земель i кредити п1д експорт продукц!!'. Виникае об'ективна необх!дн!сть повернення до позитивного минулого УкраУни - створення Державних
Земельних банк!в.
В дисертацц пропонуапься:
1. заснувати Держзембанк Крим! з двома основними повноваженнями:
- зд!йснення контроля за збереженням родючост! грунту I ефективним ви
користанням площ сшьгоспуг1дь;
- проведения п1льгового кредитування господарств на основ! держкредита
п!д заставу майна, включаючи землю.
2. Держзембанк створити на основ! розпод!лу Ощадного банка на 2 банки:
Ощадбанка вкладник!в м!ст ! Держзембанка, який складаеться 1з ф1л1Й ! ощадкас,
розташованих в районних центрах i с!льских населених пунктах. Зберегти за
с!льскими вкладниками вс! права Ощадбанка ! розширити ix можливост! по отриманню кредит!в п!д !потеку земельних над!л!в, належних 1м присадибних
д!лянок! споруд.
3. На Держзембанк покласти функц!'! виконання обов'язк!в Ощадбанка
с!льских вкладник!в; зд!йснення п!льгового короткострокового кредитування за
рахунок
держкредит!в,
п!льгового
довгострокове
кредитування
с!льгоспп!лприемств ! фермер!в, ф!нансування заход!в по запоб!ганню еколог!чно1 шкоди ! буд!вництва г1дроспоруд, обл!ку родючост! грунт!в ! одежання
компенсац!й за виведення земель 1з оборота ! виконання сукупност! функщй присутн!х будь-як!й банк!вськ!й уставов!.
4. Погасити (списати) кредиты! борги с!льгоспп!дприемств банкам включив
ши IX в державний борг Укра'Гни при в!дкритт! рахунка в Држзембанку ! тим са
мим створити можливост! для в1дновлення с1льского господарства.
5. Просити М!нф!н Укра'ши видьлити для Крима дрежкредит в сум! 300 млн.
грн. для видач! короткострокових i довгострокових кредит!в ! повернення u!ei
суми Дрежзембанком через р!к з виплатою в!дсотк!в на р!вн! в!дсотка !нфляц!1.
По тем! дисертац!!' опубликован! наступи! друкован! роботи.
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А11отац1я
Логв!на Олена Володим1р1вна,
Удосконалення ф!1шисово-кредитних в1дносинь в АПК Крима.
Дисертац1ею е рукопис.
Дисертац1я на вишукання паукового ступеня кандидата економ1чних наук по
спец1альност1 08. 07. 02 - «Економ1ка сшьского господарства в АПК». - Кримський дсржавннй аграриий yiiiucpcnrcT - С|"м(|)ерополь, 1999.
В дисергат'У досл1'джу10гься мсгодичн! i арактичн! питания виходу
пшприемств АПК !з кризн. Дана ощнка сучасного стану пщприемств АПК i
банк1вськоТ системи Крима i УкраУни. Розкрито тенденци зм1ни показник1в
л1кв1дност1, над1йност1 i економ1чно1 ефективност! роботи банк1в Крима. Проанализовано зменшення рол! в допомоз! АПК з боку АКАБ «Укра'ша». Розроблено
рекомендащ'! по створеншо нового банка - Державного Земельного банка Крима i
його функц1ональн1 особливост!. Обгрунтовано функц1'Г в1ддш1в банка.
Ключов1 термЬш: ф!нансово-кредитна система, комерц!йний банк, кредитн!
в1дсотки, 1нфляц1я, ф1нансування, кредитування, Державний Земельний банк,
л1з1нг, факторинг, )'потека.
Аннотация
Логвина Елена Владимировна. Совершенствование финансово-кредитных
отношений в АПК Крыма.
Диссертацией является рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по
специальности 08. 07. 02 - «Экономика сельского хозяйства и АПК». - Крым
ский государственный аграрный университет - Симферополь, 1999.
В диссертации исследуются методические и практические вопросы выхода
предприятий АПК из кризиса. Дана оценка современного состояния предприятий
АПК и банковской системы Крыма и Украины. Раскрыты тенденции изменения
показателей ликвидности, надежности и экономической эффективности работы
банков Крыма. Проанализирована снижающая роль в помощи АПК со стороны
АКБ "Украина". Разработаны рекомендации по созданию нового банка - Госу
дарственного Земельного банка Крыма и его функциональные обязанности.
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Обосновываются функции отделов банка.
Ключевые слови: финансово-кредитная система, коммерческий банк, кредит
ные проценты, инфляция, финансирование, кредитование, Государственный Зе
мельный банк, лизинг, факторинг, ипотека.

Annotation
Logvina Elena Vladimirovna. Improvement of financial credit relationships in the
Agroindustrial Complex (AIC) of the Crimea.
The thesis is in the form of a manuscript.
The reason of writing this thesis is to receive the degree Candidate of science in
economics, specialization 08.07.02—"Rural and Agroindustrial Economics". Crimean State Agrarian University—Simferopol, 1999.
The thesis deals with the methodical and practical problems of taking the enter
prises of AIC out of crisis. It evaluates the modern situation of the AIC enterprises and
banking system of the Crimea and Ukraine. It states the tendency towards showing
changes in liquidity, reliability and economic efficiency of the Crimean banliing
operation. The thesis analyses the decreasing role of the joint-stock commercial bank
"Ukraine" in assistance to AIC. It works out the recommendation to create a new
bank—State Land bank of the Crimea and its functional responsibilities. The functions
of the bank departments are grounded.
Key words: financial credit system, commercial bank, interest rate, inflation,
financing, crediting. State Land bank, leasing, factoring, mortgage.

