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обґрунтованості підходів та методів обчислення параметрів трудової міграції і 
грошових переказів, що надходять в Україну. 

Поряд з грошовими інвестиціями, важливе значення мають й так звані 
соціальні трансфери, тобто знання, досвід, зв’язки, набуті під час роботи за 
кордоном. Завдяки набутим навичкам, мігранти частіше, ніж інше населення, 
вдаються до відкриття власного бізнесу, використовуючи зароблені за 
кордоном кошти.  

Проте, наслідки грошових надходжень від мігрантів не є однозначними. 
Якщо їх спрямовувати, здебільшого, на споживання, то тоді   грошові перекази 
будуть мультиплікувати збільшення імпорту і зростання цін та інфляції. Крім 
того, є небезпека, що така додаткова грошова мотивація слугуватиме ще 
більшим поштовхом для розвитку еміграції. А це може спричинити 
стримування розвитку вітчизняної економіки внаслідок дефіциту 
кваліфікованої робочої сили.  
 
Література 
1. Гайдуцький А.П. Міграційний капітал як новий напрям приливу іноземних 
інвестицій / А.П. Гайдуцький  // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С.125-137.  
2. Global economic prospects 2010: Economic implications of remittances and 
migration. Prepared by World Bank. Washington D.C.: WB Publication. — 2011. — 
P. 27; 
3. Roberts B. Remittance: size, impacts and measures to enhance their contribution 
to development. Prepared by USAID. Erevan: USA1D regional office. - 2009. - 64 p. 
 
 
УДК 330.8 

Ціх Т.П.  
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ УКРАЇНИ У ХХ СТОЛІТТІ 
Tsikh T.P.  

DEVELOPMENT OF FINANCIAL SCIENCE OF UKRAINE  
IN THE XX CENTURY 

 
Специфічні тенденції розвитку фінансової науки і Україні зумовлювались 

особливостями положення та розвитку української економіки: відсутністю 
державності протягом кількох століть і розчеплюваністю між сусідніми 
країнами – Російською і Австро-Угорською імперіями, Польщею. Внаслідок 
цього, по-перше, українська наука сприймалася несамостійна, несамобутня, 
«розчинена» в економічній думці метрополії; по-друге, зберігались регіональні 
відмінності в формуванні та розвитку фінансової науки; по-третє, поикладні, 
історичні та інші аспекти дослідження фінансів тісно повязувалися з 
проблемами національного самовизначення, зміцнення національних елементів 
у провідних галузях економіки, піднесення добробуту населення; по-четверте, 
важливими осередками розвитку нашої національної думки і видавничої справи 
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ставали культурні центри метрополій та інші міста за межами України 
(Петербург, Москва, Відень. Варшава, Краків, Прага, Париж, Берлін та ін.) 

Переплетення загальних і специфічних для розвитку фінансової науки 
тенденцій, певне «накладання» їх одна на одну зумовили притаманні лише 
українській фінансовій думці особливості. Перу М.П.Яснопольського належить 
фундаментальна праця «О географическом распределении государственных 
доходов и расходов Росии». На основі аналізу величезного цифрового, 
фактичного й історичного матеріалу український вчений зробив висновок про 
нераціональність російської економічної та фінансової політики, започаткував 
дослідження фінансового визиску України Росією. В ХХст. цю ідею активно 
розвивали в своїх працях П.Мальців, М.Порш, Є.Гловінський, 
М.Добриловський, І.Кабачків, Т.Сосновий та інші українські економісти. 

Дослідження історії української фінансової думки в СРСР – це окрема 
велика проблема, яка вимагає спеціального вивчення. Зазначимо лише, що воно 
інтенсивно велося в 20 роки ХІХ ст. Так, у березні 1926 р було засновано 
Комісію для вивчення фінансових справ, яку очолив академік 
Л.М. Яснопольський. До складу Комісії були залучення провідні вчені-
фінансисти. Комісія підготувала та видала 5 томів праць. Але інтенсивні 
дослідження питань фінансової науки й історії фінансів 20-х рр. пізніше 
змінилися знищенням попередніх традицій, тривалою вимушеною ізоляцією 
радянської науки від світової і дореволюційної вітчизняної. Лише з початком 
90-х рр. намітилася тенденція до активного подолання цієї шкідливої 
самоїзоляції і входження української фінансової науки в лоно світової, як її 
невід’ємної складової частини. Значення дослідження історії фінансів України 
та історії історії української фінансової думки значно зростає в зв’язку з 
сучасними трансформаційними процесами. 
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фінансових ресурсів. Адже, свою діяльність підприємство, зазвичай, 
розпочинає з використання власних коштів, однак у процесі господарської 
діяльності виникає потреба у залученні додаткових коштів для здійснення 
операційної діяльності, забезпечення розвитку підприємства чи фінансування 
інвестиційних проектів. Саме з метою підтримки та розвитку виробничо-


