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Анотація. У роботі досліджено теоретичні питання ризиків банківської діяльності. Наведено класифікацію еконо-
мічних ризиків банківської діяльності, визначено зовнішні (ендогенні) і внутрішні (екзогенні) ризики. Проаналізовано 
ризики, притаманні соціальним банкам, окреслено їх особливості. 
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частині використання та впровадження нових технологій 
національних компаній, а також патентного регулювання 
і стандартизації вітчизняної продукції. 

Особливого значення останнім часом набуває група 
механізмів, які стосуються впливу на макроекономічне 
середовище. Її складові слід уважати засобом формування 
сприятливого національного і регіонального середовища 

з метою підвищення конкурентоспроможності націо-
нальних підприємств в умовах глобалізації та лібералі-
зації ринків. За схемою розробки і реалізації структурна 
політика має вигляд інвестиційного проекту, що включає 
визначення мети, оцінку альтернативних способів її реа-
лізації, розробку конкретних механізмів використання 
ресурсів для її реалізації. 
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Аннотация. В работе исследованы существующие перспективные возможности осуществления структурных пре-
образований сельского хозяйства. Определены направления улучшения структурной политики. Доказана необходи-
мость использования синергетического подхода к разработке действенного механизма структурных преобразований. 
Предложено использование действенного механизма структурных преобразований. Определены пути реализации клю-
чевых направлений структурных преобразований сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, структурная трансформация, структурная политика, инвестиции, инновации.
Summary. In this work the existing promising possibilities of structural transformation of agriculture. Outlined directions of 

improvement of structural policies. The necessity of using a synergistic approach to the development of an effective mechanism 
of structural reforms. The use of an effective mechanism of structural transformations. The ways of implementation of the key 
areas of structural transformation of agriculture.
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Вступ та постановка проблеми. Фінансова та еконо-
мічна криза 2007–2010 рр. охопила весь світ, у результаті 
чого соціальні банківські установи та соціальне фінансу-
вання набули популярності серед клієнтів банків Європи, 
які показали зростання більш ніж на 20% на рік і подво-
єння активів за період кризи. Ефективність соціальних 

банків пояснюється усвідомлення клієнтами банків, що 
соціальна банківська система є менш спекулятивною і 
більш відповідальною. У період після кризи багато хто 
бачить соціальні банки менш егоїстичними і більш сус-
пільно прогресивними порівняно з традиційними бан-
ками. Але соціальне банківництво поряд із низкою пере-
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ваг своєї діяльності наражається на специфічні ризики, 
які потребують окремого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню особливостей банківських ризиків присвячено 
значну кількість робіт вітчизняних та зарубіжних уче-
них. Найбільш вагомий внесок простежується в роботах 
Дж. Міля [1], А. Маршалла [2], Є. Брігхема [3], Р. Вінса 
[4], И.А. Бланка [5], О.И. Лаврушина [6; 7], Л.Г. Батра-
кової [8], Т.У. Коха [9], Я.М. Міркіна [10], Ф.Х. Найт 
[11]. Серед вітчизняних науковців питаннями ризиків у 
банківській діяльності займалися Л.А. Бондаренко [12], 
А.І. Граділь [13], О. Ястремський [14], Л.Я. Слобода [15] 
та ін. Але у зазначених дослідженнях не повною мірою 
розкриті питання функціонування соціальних банків, що 
потребує подальших наукових пошуків. 

Метою даної роботи є дослідження банківських ризи-
ків у системі економічної науки в цілому та ризиків соці-
альних банків зокрема.

Результати дослідження. В економічній літературі 
та практиці термін «ризик» вживається досить часто, і 
залежно від контексту в дане поняття вкладається різний 
зміст, оскільки визначення ризику багатогранне. У загаль-
ному випадку ризиком називають невизначеність щодо 
здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Сучасні тео-
рії ризику також чітко виокремлюються два протилежні 
погляди – класичний, представниками якого є Дж. Міль 
та І. Сеньйор, і неокласичний, прибічниками якого висту-
пають А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Кейнс. Принципові роз-
біжності між представниками даних підходів визнача-
ються різним сприйняттям характеру співвідношення між 
непевністю та ризиком (табл. 1) [16].

Таблиця 1 
Класична та неокласична теорії ризику

Складова теорії 
ризику

Класична теорія 
ризику

Неокласична 
теорія ризику

Етимологічне 
джерело ризику Непевність Небезпека

Онтологічна сут-
ність ризику

Імовірність отримання 
збитків і витрат від 
обраного рішення та 
стратегії діяльності

Імовірність 
відхилення 
від намічених 
цілей

Співвідношення 
понять «ризик» 
та «непевність»

Ототожнюються Розмежову-
ються

Ризик – це ймовірність того, що очікувана подія не 
відбудеться і не призведе до небажаних наслідків. Ризи-
ків неможливо уникнути повністю. Будь-яка економічна 
діяльність супроводжується економічними ризиками. 
З розвитком цивілізації рівень ризикованості діяльності 
постійно зростає. До зростання ризиків призводять нау-
ково-технічний прогрес, зростання динамічності всіх 
процесів, розвиток засобів комунікацій та ін. 

Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то 
ними можна і потрібно свідомо керувати, пам'ятаючи 
про те, що всі види ризиків взаємопов’язані і їх рівень 
постійно змінюється під впливом динамічного оточення. 
Проблемам економічного ризику присвячено багато нау-
кових праць і досліджень, в яких наведено різноманітні 
підходи до класифікації ризиків. Класифікація ризиків 
проводиться залежно від покладеної в основу класифіка-
ційної ознаки (табл. 2) [17].

З погляду джерел виникнення банківські ризики поді-
ляються на зовнішні (ендогенні) і внутрішні (екзогенні). До 
зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому 

щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від 
його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загаль-
ноекономічні ризики, що виникають у разі загострення 
економічної кризи в країні, політичної нестабільності, 
війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, 
введення ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного 
лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націона-
лізації, неадекватного правового регулювання тощо. Осно-
вними чинниками, які впливають на рівень зовнішніх ризи-
ків, є політичні та економічні. Усі інші чинники, такі як 
демографічні, соціальні, географічні, розглядаються скрізь 
призму політичних та економічних чинників.

Таблиця 2
Класифікація економічних ризиків

№ 
п/п

Класифікаційна 
ознака Вид ризику

1. Сфера виник-
нення

Зовнішні
Внутрішні

2. Можливість кіль-
кісної оцінки

Квантифіковані
Неквантифіковані

3. Можливість 
мінімізації

Ризик, який може бути знижений
Ризик, який не піддається мінімізації

4. Ступінь ризику

Безризикова діяльність
Мінімальний ризик
Допустимий (виправданий) ризик
Критичний ризик
Катастрофічний ризик

5. Причина виник-
нення

Непевність майбутнього
Непередбачуваність
Недостатня інформація

6. Характер виник-
нення

Чистий (пов’язаний з основною 
діяльністю)
Спекулятивний

7.
Етап відтворю-
вального про-
цесу

Розробка
Виробництво
Продаж
Зростання
Згортання діяльності

8. Сторона, яка 
несе збитки

Замовник
Партнери
Виконавець

9. Джерела виник-
нення

Системний
Несистемний

10. Зв’язок з еконо-
мічною вигодою

Ризики, для яких існує безпосеред-
ній зв’язок з економічною вигодою
Ризики, для яких не існує безпо-
середнього зв’язку з економічною 
вигодою

11. Вплив на окремі-
показники

Ризик надходжень
Ризик зменшення капіталу
Ризик зростання витрат
Ризик зниження рентабельності
Ризик втрати ліквідності

Серед зовнішніх ризиків НБУ рекомендовано виді-
ляти п’ять основних груп:

• ризик форс-мажорних обставин – виникнення 
непередбачених обставин, які негативно впливають на 
діяльність банку чи (та) його партнерів; 

• ризик країни – можливість настання несприят-
ливих для діяльності банку умов в політичній, правовій 
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чи економічній сфері країни, в якій проводить діяльність 
банк або його партнери, клієнти;

• зовнішньо-політичний ризик – імовірність зміни 
міжнародних відносин, а також політичної ситуації в одній 
із країн, які впливають на діяльність банку або його партне-
рів (війни, міжнародні скандали, закриття кордонів і т. д.); 

• правовий ризик – пов’язаний зі змінами законодав-
ства різних країн; 

• макроекономічний ризик – імовірність несприят-
ливих змін кон’юнктури на окремих ринках або всієї еко-
номічної ситуації в цілому (економічна криза). Важлива 
складова макроекономічного ризику – інфляційний ризик, 
ймовірність майбутнього знецінювання грошових коштів. 
Ризик інфляції має і негативний вплив, який виявляється 
у знецінюванні банківських активів та коштів власників 
банку – акціонерного капіталу [17]. 

Починаючи приблизно з 70-х років XX ст. швидке при-
йняття інтерактивних технологій перетворило світовий 
банківський сектор практично до невпізнання. У даний час 
клієнти очікують, що банк буде забезпечувати їх фінансо-
вою інформацією в режимі реального часу і надавати бан-
ківські послуги цілодобово, без вихідних або свят, розклад 
роботи «з дев'яти до п'яти» поступово стає неактуальним.

Соціальний банк інвестує в життєздатні та стійкі про-
екти підприємств і не має на меті максимізацію прибутку, 
а надає перевагу раціональній стійкості і етичним прин-
ципам [18]. Банк є соціальним (етичним), якщо пропонує 
продукти і послуги, пов'язані із соціальним банкінгом, 
такі як кредити на соціальне підприємництво, проекти з 
відновлюваної енергії або соціальний корпус. На відміну 
від звичайних банків соціальні банки надають кредити 
для того, щоб створити соціальні або екологічні переваги 
для громади, отже, дотримуються принципів соціального 
фінансування. Вони забезпечують максимальну стійкість 
і отримання позитивних соціальних наслідків своїх інвес-
тиційних проектів, а не максимізацію прибутку. Соціальні 
банки є прибутковими організаціями, але основним прин-
ципом їх діяльності є досягнення справедливості за ста-
більного рівня середнього цільового значення показника 
рентабельності власного капіталу на рівні 7%.

Прозорість є ключовим фактором у корпоративній 
політиці соціальних банків, зокрема вони повністю публі-
кують свої фінансові звіти, включаючи дані кредитного 
портфелю. Якщо раніше менеджер по роботі з клієнтами 
був єдиною «точкою доступу», через яку людина або ком-
панія спілкувалися зі своїм банком, то в епоху соціальних 
медіа ця монополія пішла в минуле. Разом із цим зміни-
лося і значення категорії «соціальний банкінг»: тепер це 
система надання банківських послуг без залучення посе-
редника, тобто особи або компанії, які бажають отримати 
кредит, безпосередньо знаходять осіб (або компанії), які 
бажають дати грошей у борг під відсоток. Роль банку зво-
диться до створення платформи, у рамках якої і відбува-
ється взаємодія, а категорія «соціальний банкінг» стала 
синонімом «P2P-кредитування» («кредитування серед 
рівних», «однорангове кредитування» або «кредитування 
від людини до людини»).

Важливо відзначити, що на відміну від традиційного 
банку P2P-платформа не приймає на себе кредитних 
ризиків – усі позики видаються за рахунок коштів кре-
диторів. Відсутні в даному випадку і державні гарантії 
за депозитами. За такої ситуації основною конкурент-
ною перевагою соціального банкінгу є вартість фінан-
сових ресурсів. Завдяки мінімізації витрат позика стає 
дешевше для залучення і водночас прибутковіше для 
кредитора. Позичальник і кредитор, по суті, залишають 
собі майже всю банківську комісію.

Роль банку в новій системі самоорганізованого надання 
банківських послуг полягає в наданні спектру послуг з 
оцінки фінансового стану позичальника, збору простроче-
них боргів та організації платежів, а також наданні актуаль-
ної та достовірної інформації з незалежних джерел.

Із теоретичної точки зору соціальні банки є менш ризи-
кованими, ніж звичайні банки, вони не схильні до ризику, 
тому що переважно фінансують реальний сектор економіки. 
Соціальні банки уникають ризикованих дій, таких як опера-
ції із високоструктурованими фінансовими інструментами 
та спекулятивними операціями на власні кошти. Соціальні 
банки також можуть тримати більші за розміром буфери 
капіталу, ніж традиційні банківські установи. Деякі соці-
альні банки взагалі залучені до систем глобальних мереж, 
які слідують стійким стандартам, наприклад Глобального 
альянсу з питань цінності банківської діяльності (GABV), 
члени якого повинні відповідати їх «принципам сталої бан-
ківської діяльності» [19]. Принципи, визначені для членів 
GABV, свідчать, що діяльність соціальних банків є менш 
ризикованою, але водночас може бути і ризикованою, тому 
що діяльності соціальних банків притаманні унікальні 
ризики, пов'язані з особливостями їх бізнес-моделі.

Соціальні банки можуть бути схильні до вищого 
ризику кредитного дефолту і ризику концентрації завдяки 
спеціалізованому характеру їх кредитування. Наприклад, 
екологічний банк, який надає багато кредитів у сектор 
відновлюваних джерел енергії, буде сильно залежати від 
скорочення субсидій для сфери поновлюваних джерел 
енергії. Крім того, деякі напрями етичного кредитування 
можуть бути за своєю природою більш ризикованими, 
оскільки ці «етичні позичальники» можуть бути менш 
капіталізовані, ніж звичайні позичальники. З іншого 
боку, соціальні банки є фахівцями у своїй галузі і, отже, 
мають специфічні ноу-хау, що дадуть їм змогу правильно 
оцінити ризикованість проекту. Також, будучи спеціаліс-
тами в певних сферах та завдяки постійному моніторингу 
галузі, деякі соціальні банки надають бізнес-поради своїм 
кредиторам щодо питань зниження ризику. 

Вважається, що галузева спеціалізація банків пов'язана 
з більш ефективним рівнем моніторингу та підвищенням 
якості кредитних портфелів [20]. Окрім того, соціальні 
банки також беруть участь у відносинах кредитування, 
що знижує інформаційну асиметрію. Клієнти соціаль-
них банків обрали свій банк спеціально, з огляду на його 
етичну та соціальну стратегію ведення бізнесу, тому 
ризик репутації соціального банку, ймовірно, буде вище, 
ніж у звичайного банку. Більш високі потенційні втрати 
повинні привести до більш поміркованої політики при-
йняття бізнес-рішень і чіткої орієнтації на відповідність.

Суттєвою проблемою, а отже, і ризиком для соціаль-
них банків є пошук висококваліфікованого персоналу, 
який будуть ідентифікувати зі сутністю соціальних банків 
[21]. Існує ймовірність того, що деякі з працівників соці-
альних банків мають недостатній досвід у сфері банків-
ського бізнесу і управління ризиками, оскільки соціальні 
банки зазвичай визначають заробітну плату, яка нижче у 
середньому по галузі, і преміальні виплати невеликі або 
й зовсім відсутні. Комплекс зазначених питань виключає 
моральний ризик, підвищує рівень стійкості до ризиків, 
зменшуючи рівень проциклічної спрямованості кредитної 
політики соціального банку порівняно зі звичайними бан-
ківськими установами.

Стабільність банку також може залежати від його 
здатності генерувати прибуток, оскільки соціальні банки 
мають інші цілі, крім отримання прибутку. Цілком імо-
вірно, що їх прибутковість буде нижче, ніж у звичайних 
банків. У соціальних банках процентні ставки часто, при-
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наймні частково, встановлюються відповідно до соціаль-
них стандартів. Банк встановлює відсоткові ставки, які 
нижче ринкових ставок за кредитами на соціальні про-
екти [22]. Це сприяє досягненню соціальних цілей банку, 
він може також мати менше можливостей для створення 
капітальних буферів або відновлення рівня достатності 
капіталу після несприятливих подій. Проте частина цих 
втрат у вигляді недоотримання процентних доходів може 
бути компенсована банкам клієнтами, які також отриму-
ють нижчі за ринкові відсоткові виплати за своїми вкла-
дами. Проведені в Німеччині дослідження розміру про-
центних ставок і ризикованості соціальних банків довели, 
що німецькі жителі стверджують, що вони відмовляються 
від 1,3% винагороди за свої вклади на користь етичності 
ведення бізнесу [23]. Отже, можна стверджувати, що клі-
єнти соціального банку зробили свідомий вибір щодо роз-
міщення своїх коштів у соціальних банках і готові відмо-
витися від якоїсь частини відсоткової ставки.

Висновки. Таким чином, вивчення існуючих науково-
методичних основ діяльності соціальних банків у напрямі 
сталого розвитку дає змогу виявити систему явищ і про-
блем, що обумовлені, як правило, зростанням динаміки 
суспільної етики, інтенсифікацією використання природ-
них ресурсів, збільшенням негативного впливу антропо-
генної діяльності на довкілля.

З метою задоволення нормативних вимог і зменшення 
ризиків соціальний банк повинен розробити політику, 
що регулює та визначає його соціальну спрямованість. 
Кожна соціальна ініціатива в межах фінансованого про-
екту повинна перевірятися з метою дотримання юридич-
них норм, контролю ризиків і нормативних вимог. Соці-
альна корпоративна політика повинна включати опис 
процесів і процедур банку, вимог до розкриття інфор-
мації та конфіденційності, заходів безпеки та заходів 
контролю дотримання вимог зовнішніх стейкхолдерів та 
контролюючих органів.
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Аннотация. В работе исследованы теоретические вопросы рисков банковской деятельности. Приведена классифи-
кация экономических рисков банковской деятельности, определены внешние (эндогенные) и внутренние (экзогенные) 
риски. Проанализированы риски, присущие социальным банкам, определены их особенности.

Ключевые слова: социальный банкинг, классификация экономических рисков, классическая и неоклассическая 
теории риска, внешние (эндогенные) и внутренние (экзогенные) риски.

Summary. In this paper, the theoretical question of banking risks. Classification of economic risks of banking activity, 
defined external (endogenous) and internal (exogenous) risk. Analyzed the risks inherent social banks, outlines their features.

Key words: social banking, economic risks classification, classical and neoclassical theory of risk, external (endogenous) 
and internal (exogenous) risk.


