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Abstract
The high level of macroeconomic vulnerability is expressed in week resilience of a country against various
shocks. Vulnerability is the presence of macroeconomic imbalances, which may be tolerable in times of high
economic activity, but will dramatically increase the negative consequences if there is an adverse shock. Thus, an
assessment of vulnerability can be done by estimation of the effects of the shocks on domestic economy. Having
in mind that concept, this paper assesses the external vulnerability of Armenian economy by estimating the effects
of two main external shocks that have high probability of being realized. The estimation was done using a separate
SVAR model for each shock.
Keywords: macroeconomic vulnerability, SVAR model, external shocks, macroeconomic stability, economic growth
Macroeconomic vulnerability is the presence of an
unstable economic situation, which creates favorable
conditions for penetration of external shocks and intensifies their effects. Vulnerability creates instability of
economic growth, having a negative impact on longterm economic development. Thus, low level of macroeconomic vulnerability is an advantage for countries, as
it testifies to the country's resilience to external, as well
as domestic shocks, a necessity for high, sustainable
economic growth, high level of investment and favorable business environment, leading to higher living
standards, economic and social security.
Being small and open, Armenian economy is always under influence of both economic and other type
of risks transferred from the external environment.
Therefore, the study of the current extent of external
macroeconomic vulnerability is necessary, as it creates
ground for research informed policymaking decisions
leading to macroeconomic stability.
History and economic shocks in last decades
showed that the nature of economic fluctuations is very
complex. The effects of some shocks were persistent,
which puts into question the presumption that economies are self-stabilizing. Thus, a combined use of fiscal
1

and monetary policies’ tools is needed to reduce risks
and react more aggressively to adverse shocks
(Blanchard and Summers, 2017).
Macroeconomic vulnerability to adverse shocks
often arises and increases because of macroeconomic
imbalances, which amplify the economic and social
costs in case of an adverse shock hits the economy
(Sondermann and Zorell, 2019). Thus, in this paper, the
study of macroeconomic vulnerability is being done by
assessing the size of the effects of external shock on
Armenian economy. The macroeconomic vulnerability
is assumed to be high if the shocks have significant effects on macroeconomic indicators.
The choice of external shocks is very important, as
it affects significantly on the final results. There are a
lot of economic events happening worldwide and each
of them can have different effects on Armenian economy. Moreover, economic shocks are not exactly the
same, and each of them differs from the previous one
by size, duration, transmission channel etc. Thus, it is
better to assess the effects of the shocks that have
higher probability to appear and bigger impact potential. With this in mind, in this paper it is analyzed the
impact of External demand and copper price shocks.

The article was prepared within the framework of the topic of "Opportunities for Effective Interaction of the Real and Financial Sectors of the RA Economy" within the framework of the Maintaining and Development of Scientific and ScientificTechnical Infrastructure Program of the Committee of Science of Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the
Republic of Armenia
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The first one is the weighted average GDP growth of
trading partner countries2. It reflects various economic
events and even crises happening in partner countries.
Thus, the response of Armenian macroeconomic variables to the shock of external demand will show how
vulnerable is the Armenian economy. Similarly, the
copper price shock is also important as, it has happened
very frequently during recent history and has significant impact on Armenian economy. The mining industry plays significant role in Armenian economy having
large contribution to export and government tax income. And the international price of copper is one of
the external factors that creates volatility in Armenian
export and economic activity.
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The dynamics of the external shocks are presented
in Figures 1 and 2. There is also Armenian GDP growth
plotted in the charts, and it is easily can be noticed that
direction of changes of both foreign demand and copper
price match Armenian GDP growth movements in several periods.
In case of foreign demand shock, the biggest negative shock during last decades happened in 2008-2009,
because of the global financial crisis and resulted Armenian real GDP to fall by 14.1% in 2009. The next
one happened in 2005 and because of it, Armenian
GDP growth was almost zero.
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Figure 1. Foreign Demand and Armenian GDP, YoY growth rates, %
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Figure 2. Copper international price and Armenian GDP, YoY growth rates, %
The picture was almost the same in case of copper
price shock, however, there were also significant positive shocks helping faster recovery of the GDP growth.
Before 2009, the copper prices started to decline in
2006, however, the effects of that decline on GDP
growth was mild up to 20083. In 2009, the huge decline

of GDP was partly due to low international copper
prices. In 2010 and 2017 positive shocks of copper
prices can be observed, which helped faster recovery of
Armenian economy. Nonetheless, during 2011-2016
years, international copper prices remained at low

2

3

Russia, the EU, the United States, China and Switzerland
are the main partner countries, taking into account the weight
of exports to these countries. To calculate the external demand, the economic growth rates of the partner countries
were weighed against the export weight of the respective
country

In pre-crisis period (2000-2008) the main sector contributing to economic growth was construction (with 25.3% share
in GDP in 2008), while the mining sector share was not significant (only 1.6% share in GDP in 2008). Thus, copper
prices were less important for Armenian GDP in 200-2008
years, then nowadays (the share of mining sector reached
2.8% of GDP in 2019).
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level, negatively affecting the GDP growth rate (average real GDP growth rate during 2010-2019 years was
4.5% compared to 11.2 in 2001-2008).
Data and Methodology
In order to assess the effects of the two aforementioned shocks on Armenian economic indicators we
constructed two structural VAR models. In case of the
first model, the effects of external demand on the economic growth of Armenia was studied. The real growth
of GDP in the main partner countries of the Republic of
Armenia was considered as Armenia's external demand. With the second model we analyzed the effects
of remittance shock on Armenian economy.

5
The research is based on quarterly data during the
years 2004:Q1 to 2019:Q4. There are several rules that
were kept while working with quarterly time series
(Brooks, 2008). Quarterly data bear seasonality, and in
order to avoid getting a distorted picture, the year-onyear growth rates were taken. That also made the data
stationary. The plot of the variables is presented in Figure 3. All series passed a unit root test for checking stationarity and as it was expected, the series were stationary.
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Figure 3. Variables that were used in the models, YoY growth rates, %
External Demand Shock
For the reduced form VAR model, the equation is
the following:
𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌 + 𝑢𝑡
(1)
Where Y shows the vector of variables, β0 represents constant term, β1 shows the vector of coefficients
and ut is the error term.
The first model is constructed to estimate the foreign demand shock, so the Y vector includes 𝑌 ∗ - the
external demand growth. The vector is the following:

𝑌∗
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑌=[
]
(2)
𝑅𝐸𝐸𝑅
𝑌
Where, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 is the export growth, 𝑅𝐸𝐸𝑅 is the
real effective exchange rate and 𝑌 is the GDP growth.
In order to estimate the impulse responses economic structure should be added to the VAR, meaning
that an “A” matrix need to be identified. Thus, the
SVAR model equation will be the following:
𝐴 ∗ 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡
(3)
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The “A” matrix shows the simultaneous relationship between variables. However, the identification requires introducing some constrains in matrix A, because otherwise the model cannot be estimated. There
are different methods of identification (Brooks, 2008).
In this work, the Cholesky method was used for identification of matrix “A” (Dostál, 2011). Thus, the matrix
“A” is defined in the following way:
1
0
0 0
𝑎21 1
0 0
𝐴=[
]
(4)
𝑎31 𝑎32 1 0
𝑎41 𝑎42 𝑎43 1
The specification of the matrix A, as well as the
sequence of variables reflected in the vector Y, maintain
the assumption that external demand is an exogenous
factor, and the other variables in the model do not affect
it. In addition, the transmission mechanism of penetration of external shock to Armenian economy is also
maintained in the model, as external demand first affects the volume of exports, then the exchange rate and
the economic growth of Armenia.
In the SVAR model, it is necessary to select the
number of lags - it is necessary to indicate how many
quarters the variables continue to have their effects.
Since quarterly time series are used in the model, it is
assumed that the effects between the indicators will be
maintained for four quarters, i.e. about a year. Some
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statistical tests (LR, FPE, SC) also confirmed that four
lags are optimal for model estimation.
Figure 4 shows the results of the first model. In the
SVAR model, the size of shock is calculated as one
standard deviation of the indicator. Thus, the chart
shows the effects of one standard deviation positive
shock on other variables. To calculate the impact of a
percentage increase in external demand, it is necessary
to divide the values of impulse responses by the size of
the shock.
Carrying out the above-mentioned operation, we
can note that one percentage point increase of foreign
demand in the first period (in the first quarter) will lead
to the acceleration of the export growth by 10.3 percentage points and the growth of the GDP growth by
2.89 percentage points. In addition, it should be noted
that the shock of external demand is quite persistent,
which can be seen in the chart. As a result, the impact
on economic variables is also very long-lasting, and
economic growth will return to its previous level only
after about 7-8 quarters. As it was mentioned, the
SVAR model uses positive shock, and the negative
shock will have the same magnitude. So, these effects
are quite significant, which shows that the Armenian
economy is quite vulnerable to external shocks.
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Figure 4. The responses of macroeconomic variables to External Demand shock
The SVAR model allows to estimate the effects of
shocks on all the variables that are included in the system. Therefore, within the same model, we can study
the effects of exchange rate fluctuations on other macroeconomic indicators. In the model the real effective

exchange rate is used, the growth of which means appreciation. The results show that appreciation of the effective exchange rate has a negative impact on export,
and on GDP.
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Copper Price Shock
For estimation of the effects of copper price shock
on Armenian economy another SVAR model was constructed, where all indicators describing Armenian
economy remained the same and only the shock variable was changed. So the aforementioned equations are
the same for this model, and only the Y vector is different and has the following structure:
𝐶𝑂𝑃𝑃𝐸𝑅
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡
𝑌=[
]
(5)
𝑅𝐸𝐸𝑅
𝑌
Where COPPER is the year-on-year growth rate
of international copper price.
In case of this model, also four lags have been chosen for the estimation. The main assumption for that
choice is the same as in case of previous model. That

7
is, the time series are quarterly and at least one-year effects need to be captured.
Figure 5 shows the impulse responses of the indicators included in the model to the respective shocks.
The charts in the first column show the effects of external price shocks on Armenia's macroeconomic indicators. As in the previous model, here, the shock size is
calculated as the standard deviation of the exogenous
indicator. Therefore, to calculate the effect of one percentage point change, the value of impulse response
was divided by the size of the shock.
Thus, one percentage point increase of copper
prices affects Armenian GDP growth rate positively by
0.11 percentage point and the growth of the export by
0.14 percentage points. However, after this external
shock, the recovery lasts quite a long time, about 10-11
quarters, i.e. about 3 years. Such long-term effects are
associated with exchange rate volatility.
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Figure 5. The responses of macroeconomic variables to External Demand shock
It should be noted that the standard deviation of
copper prices is quite large, about 20% (it can be seen
in first chart of Figure 5). In case of such a shock, the
impact on GDP in the first period will be more than 2
percentage points. In other words, in case of a copper
price shock, there is a high probability that the shock
will be large and will have a greater impact on the Armenian economy. One of the main objectives of the export development of Armenia has to be diversification,
which means developing new products, exporting new
products and moving up the value added chain of export
products (Grigoryan, 2012).

Conclusion
Armenian economy is very dependent from external environment, which is reflected in low resilience
against external shocks. The results of the assessment
show that both foreign demand and copper price shocks
have significant effects on macroeconomic variables.
In case of external demand, one percentage point decrease of foreign demand leads to 2.89 percentage
points decline of real GDP growth. However, the average size of the shock (standard deviation) is about 0.44
percentage points. On the contrary, one percentage
point decrease of copper prices leads to decline of real
GDP growth rate by only 0.11 percentage point. Nonetheless, the standard deviation of the growth of copper

8
prices is about 19.2 percentage points. The transmission mechanisms and channels of external shocks vary
from case to case. However, the export and exchange
rate can be identified as the main variables that firstly
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respond to foreign shocks and help them to penetrate to
domestic economy.

Annex 1. The main properties of the first SVAR model: Estimation of Effects of Foreign demand Shock
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Figure 1. Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
Autocorrelations with Approximate 2 Std.Err. Bounds
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Table 1.

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
Null Hypothesis: No residual autocorrelations up to lag h
Date: 06/16/20 Time: 23:59
Sample: 2005Q1 2019Q4
Included observations: 56
Lags

Q-Stat

Prob.*

Adj Q-Stat

Prob.*

df

1
2
3
4
5

4.947036
15.93355
27.82959
49.87999
61.58568

--------0.0000

5.036982
16.43040
28.99980
52.74639
65.59969

--------0.0000

--------16

*Test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
Table 2.
VAR Residual Normality Tests
VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal
Date: 06/17/20 Time: 00:00
Sample: 2005Q1 2019Q4
Included observations: 56
Component

Skewness

Chi-sq

df

Prob.*

1
2
3
4

-0.734148
-0.091590
0.724624
-0.021042

5.030424
0.078294
4.900748
0.004132

1
1
1
1

0.0249
0.7796
0.0268
0.9487

10.01360

4

0.0402

Joint
Component

Kurtosis

Chi-sq

df

Prob.

1
2
3
4

4.844600
2.617670
2.931211
2.600729

7.939281
0.341079
0.011041
0.371975

1
1
1
1

0.0048
0.5592
0.9163
0.5419

8.663375

4

0.0701

Joint
Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1
2
3
4

12.96970
0.419373
4.911789
0.376107

2
2
2
2

0.0015
0.8108
0.0858
0.8286

Joint

18.67697

8

0.0167

*Approximate p-values do not account for coefficient
estimation

10
Slovak international scientific journal # 42, (2020)
Annex 2. The main properties of the second SVAR model: Estimation of Effects of Copper Price Shock
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Figure 1. Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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Table 1.

VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
Null Hypothesis: No residual autocorrelations up to lag h
Date: 06/17/20 Time: 00:04
Sample: 2005Q1 2020Q1
Included observations: 56
Lags

Q-Stat

Prob.*

Adj Q-Stat

Prob.*

df

1
2
3
4
5

5.105932
10.35026
14.52099
29.72919
36.73010

--------0.0023

5.198768
10.63733
15.04414
31.42220
39.10947

--------0.0010

--------16

*Test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
Table 2.
VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal
Date: 06/17/20 Time: 00:04
Sample: 2005Q1 2020Q1
Included observations: 56
Component

Skewness

Chi-sq

df

Prob.*

1
2
3
4

0.737478
-0.046704
0.071570
-0.285845

5.076152
0.020358
0.047808
0.762603

1
1
1
1

0.0243
0.8865
0.8269
0.3825

5.906921

4

0.2062

Joint

Component

Kurtosis

Chi-sq

df

Prob.

1
2
3
4

4.756043
2.662862
3.062855
2.407481

7.195273
0.265212
0.009218
0.819184

1
1
1
1

0.0073
0.6066
0.9235
0.3654

8.288887

4

0.0816

Joint
Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1
2
3
4

12.27142
0.285570
0.057027
1.581787

2
2
2
2

0.0022
0.8669
0.9719
0.4534

Joint

14.19581

8

0.0768

*Approximate p-values do not account for coefficient
estimation
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Анотація
В статті розглянуто основні теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу і її роль у діяльності підприємства.
Досліджено сутність та зміст сучасного маркетингу, а також його роль і місце в системі управління
підприємством в умовах сучасних трансформаційних ринкових процесів, що дало змогу уточнити та конкретизувати об’єкт маркетингової науки. Визначено необхідність застосування маркетингових стратегій
на сучасних підприємствах.
В процесі проведеного дослідження встановлено, що у практиці вітчизняних підприємств існує низка
недоліків, які знижують ефективність їхньої маркетингової діяльності.
Встановлено, що для забезпечення стабільного розвитку підприємства та його ефективної діяльності
в сучасних умовах, необхідно мати стратегічний план, який будується на основі маркетингових досліджень
і повинен бути орієнтований на задоволення попиту споживачів.
Abstract
The main theoretical principles of functioning and development of the modern marketing system and its role
in the activity of the enterprise are considered in the article.
The essence and content of modern marketing, as well as its role and place in the enterprise management
system in the conditions of modern transformational market processes were investigated, which made it possible
to clarify and specify the object of marketing science. The necessity of applying marketing strategies in modern
enterprises is determined.
In the course of the conducted research it is established that in the practice of domestic enterprises there are
a number of disadvantages that reduce the effectiveness of their marketing activities.
It is established that in order to ensure the stable development of the enterprise and its effective activity in
modern conditions, it is necessary to have a strategic plan, which is built on the basis of market research and must
be oriented to meet consumer demand.
Ключові слова: система, стратегія, дослідження, підприємство, маркетинг, послуги, потреби, споживачі.
Keywords: system, strategy, research, enterprise, marketing, services, needs, consumers.
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Актуальність. Сьогодні надзвичайної важливості та ваги для оптимізації діяльності суб’єктів
господарювання набула маркетингова діяльність,
яка вважається особливою сферою економіко-господарських відносин, тісно пов’язаною з кооперацією в сфері міжнародних виробничих, торговоекономічних та науково-технічних відносин, наданням послуг, забезпеченням експортно-імпортних операцій, а також діяльністю підприємств на
внутрішньому та зовнішньому ринку.
Фактично принципи, інструменти, методи та
концепції маркетингової діяльності стали основоположними у практичній діяльності будь-якого підприємства. Маркетинг – це особлива «філософія бізнесу», яка полягає у формуванні знань та вмінь
здійснення різноманітних операцій.
Під маркетингом слід розуміти цілісну систему
організації виробництва продукції та її реалізації на
підприємстві, яка спрямована на задоволення потреб
цільової аудиторії та отримання доходу через аналіз,
моніторинг та прогнозування ринкової ситуації, дослідження особливостей внутрішнього та зовнішнього
середовища компанії на ринку, а також планування та
розробку стратегії та планів діяльності через реалізацію особливих маркетингових програм.
На думку П. Друкера, ключова мета маркетингу на підприємстві – «…так добре пізнати та зрозуміти клієнта, що товар і послуга будуть точно підходити останньому і продаватимуть себе самі…»
[6].
Зазначимо, що перші серйозні дослідження ринкових відносин розпочинаються після виходу підприємств на рівень виробництва для вільного продажу товарів чи послуг.
Проте маркетингова діяльність остаточно входить в практику компаній на ринку лише на початку
ХХ століття, коли економічна наука змогла вивести
і пов’язати з маркетингом основні поняття ринкової
економіки. В сучасній науці дефініція маркетингу
визначається «…як спосіб діяльності підприємців і
специфічний підхід до господарювання за ринкових умов» [2].
Отже, сьогодні маркетинг виступає особливою
специфічною сферою економічних відносин, яка
характеризується реалізацією основних завдань
підприємства щодо інтенсифікації, раціоналізації
та оптимізації фінансового-господарської, кадрової
та інших видів діяльності через розробку та впровадження відповідних методів, прийомів та інструментів. За оцінками фахівців, маркетинг допомагає
підприємствам краще пристосуватися до швидких
змінних умов зовнішнього середовища та дає змогу
підняти підприємство на якісно новий рівень розвитку.
Цілком зрозуміло, що проведення цілеспрямованих систематичних маркетингових досліджень є
вкрай важливим процесом для будь-якого підприємства. Так, в Україні внаслідок несвоєчасного виявлення потреб споживацької аудиторії та розробки
відповідних маркетингових заходів значно зростають витрати підприємств на непотрібні дослідження, заходи та реалізацію непотрібних спожива-
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чам товарів і послуг, а це веде до постійного збільшення витрат на організацію збутової політики та
проведення рекламних кампаній [4].
Сьогодні загальноприйнята концепція управління підприємством в складних умовах динамічного та невизначеного ринкового становища суттєво змінилася та трансформувалася, порівнюючи з
попередніми періодами. Слід зауважити, що сьогодні саме маркетингові стратегії управління підприємствами є найбільш ефективними та результативними в сучасних ринкових умовах.
Основним параметром маркетингових стратегій підприємства є встановлення тісних та взаємовигідних зв’язків між товаровиробниками, посередниками та представниками цільової аудиторії на
основі постійної реальної цінності конкретної ринкової пропозиції останніх. Вирішення даного завдання, з одного боку, напряму залежить від глибокого аналізу зовнішніх ринкових процесів, а з іншого боку – від прийняття комплексу відповідних
різнопланових за своїм змістом та характером
управлінських рішень, які реалізуються на практиці
вигляді різноманітних бізнесових процесів.
Теорія і практика свідчать, що основною базою
для прийняття вказаних рішень має стати своєчасна, постійна та надійна інформація про зміст та характер тих явищ, що мають місце у зовнішньому та
внутрішньому середовищі підприємства. Щоб набути таких рис, вказану інформацію повинні систематично та цілеспрямовано збирати, аналізувати та
синтезувати через функціонування потужної дієвої
системи маркетингових досліджень на підприємстві. Саме тому проблема інформаційного забезпечення прийняття відповідних маркетингових рішень завдяки функціонуванню цілісної системи досліджень в останні роки вже тривалий час
знаходяться в центрі уваги багатьох вчених-економістів, так як вони стали надзвичайно актуальними
і з позицій маркетингової науки, так і з позицій їх
практичної реалізації в сьогоднішніх реаліях ринку
товарів та послуг.
Зрозуміло, що дане твердження є цілком слушним та істинним і для реалій розвитку вітчизняної
економічної системи. Тому перед собою ми поставили основну мету – дослідити теоретичні засади
функціонування та розвитку сучасної системи маркетингових досліджень у її взаємозв’язку з розвитком теоретичних та практичних завдань маркетингу, визначити її сучасний зміст, роль та вплив як
для внутрішньо фірмового менеджменту, так і для
загальної управлінської системи на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
За твердженнями науковців, прискорений розвиток
оптимальної дієвої маркетингової системи в сфері
управління підприємств є важливим чинником зростання ефективності його виробничо-фінансової діяльності як на зовнішньому, так і на внутрішніх ринках.
Дослідженню даного питання присвячені наукові дослідження цілого ряду відомих вітчизняних
та закордонних вчених: М.О. Азаряна [16], Дж. Бе-

14
рнета, Ф. Котлера [5,9], С.С. Савіної [18], Є.М. Стельчука [1], Р.А. Слав’юк, В.М. Трегобчука, М.М.
Федоровича, С.І. Чеботара, Ф.К. Шакірова та ін.
Разом з тим після ґрунтовного аналізу наукових напрацювань вищезазначених авторів можна
констатувати, що й досі залишаються невирішеними чимало науково-теоретичних, методологічних та практичних питань управління маркетингом
в діяльності вітчизняних підприємств.
Мета дослідження. Мета даної статті полягає
у дослідженні теоретичних засад функціонування
та розвитку маркетингу в сучасній системі управління вітчизняними підприємствами та підвищення
ефективності їх маркетингової діяльності.
Виклад основного матеріалу. В останні роки
все більша кількість вітчизняних компаній розглядають маркетинг як найважливішої складової успіху своєї дефективної діяльності. Цей сплеск інтересу до концепції маркетингу, яка стає філософією
бізнесу починаючи з 1950-х рр. на Заході, пояснюється багатьма факторами.
По-перше, посиленням конкуренції як в національних масштабах, так і на транснаціональному
рівні. По-друге, в умовах глобалізації економіки та
невизначеності економічних і політичних тенденцій виникає необхідність розробки маркетингових
стратегій, здатних відповідати вимогам швидко мінливого зовнішнього середовища.
По-третє, розвиток технологій, в тому числі
електронних, змушує компанії використовувати сучасні методи маркетингу для взаємодії зі споживачем.
Маркетинг - феномен XX століття. Своїм походженням він зобов'язаний економічній науці і розвивався як форма прикладної економіки. Маркетинг тісно пов'язаний з базовими категоріями економічної теорії, такими як обмін, максимізація
прибутку, корисність, спеціалізація, раціональність
та ін.
Видатний економіст і один з головних теоретиків менеджменту XX століття Пітер Друкер вважав,
що батьківщиною маркетингу стала Японія. У 1690
році в Токіо оселився засновник в майбутньому
знаменитого роду Міцуї, і відкрив перший універсальний магазин. У цьому магазині пан Міцуї проводив торговельну політику, яка випереджала свій
час приблизно на 250 років. Вперше в історії торгівлі господар магазину орієнтувався на своїх покупців, закуповуючи тільки те, що було затребуване,
надаючи систему гарантій за якість товару, постійно розширюючи асортимент товару [6].
На Заході ж про маркетинг можна говорити,
лише починаючи з середини дев'ятнадцятого століття. І першим, хто висловив припущення про те,
що маркетинг повинен бути центральним напрямком діяльності підприємства, а робота з власним колом споживачів – головне завданням менеджера,
був Сайрус Маккормік. Цю людину більш знають
як винахідника першого комбайна, однак саме він
створив такі напрямки маркетингу, як цінова політика, вивчення ринку, сервісне обслуговування [9].
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Як вважає більшість провідних сучасних економістів, маркетинг є одним із найвизначніших феноменів економічної думки ХХ століття. Наукова
література сьогодні виділяє кількасот його визначень, як тільки підкреслюють значимість, важливість та спрямованість маркетингових процесів. Разом з тим сьогодні існує нагальна необхідність посилити
існуючу
науково-теоретичну
базу
маркетингу як напряму економічної науки.
Саме на цьому наголосив відомий британський
економіст Х. Гібсон, який під час своєї відомої доповіді в процесі проведення Британської конференції з проблем маркетингової освіти у 1993 проаналізував основні сучасні визначення маркетингу.
Так, зокрема, він зробив висновок про неможливість розцінювання пошуку єдиного визначення маркетингу як самоцілі, тому що це може дуже сильно
нашкодити подальшому розвитку економічної науки взагалі та науково-теоретичним засадам існування маркетингу зокрема.
Він вказав, що маркетинг вже зарекомендував
себе як надзвичайно ефективний, гнучкий та адаптивний механізм функціонування та розвитку підприємств, проте також відразу ж зауважив, що існуючі в процесі визначення дефініції маркетингу розбіжності та двозначності можуть у майбутньому
призвести до різноманітних ексцесів та непорозумінь [1].
Сьогодні маркетинг у найзагальнішому вигляді розглядається як особлива філософія ведення
бізнесу, а також одна з ключових функцій сучасного менеджменту. Як приклад можемо навести визначення маркетингу класика економічної науки
Філіпа Котлера, який підкреслює значущість та важливість соціального та управлінського спрямування визначення маркетингу. Тому, на думку вченого, маркетинг визначається як особливий соціальний та управлінський процес, що спрямовується
для задоволення потреб індивідів цілісних цільових
груп суспільства через процес створення, пропозиції та реалізації ціннісних товарів і послуг [2].
Разом з тим Ф. Котлер наводить наступне визначення маркетингу, виходячи із функціональної
точки зору: «Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів
за допомогою обміну» [5, 9].
Як вважають Зав'ялов П. С., Демидов В. Е, дане
визначення дає нам змогу стверджувати, що саме
маркетинг як унікальне економічне явище визначає
засади існування та оптимального функціонування
певної економічної системи. Для цього, переконані
автори, слід створювати все нові та нові потреби,
оскільки тільки тоді будуть збільшуватися і прибутки [3].
Розглядаючи проблематику визначення дефініції маркетингу, слід пригадати слова провідного
теоретика маркетингу Пітера Друкера, який вказував саме на дослідницькі засади маркетингових
процесів, що, як вважав вчений, є найбільш важливим для усвідомлення його ролі та впливу на сучасні економічні процеси. Він наголошував, що основна мета маркетингу – досягнути максимально
високого рівня знання потреб споживачів, при
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якому пропоновані підприємством товари і послуги
будуть їм повністю відповідати та фактично продавати самі себе, не вимагаючи від виробника застосування різноманітних заходів зі стимулювання
збуту [4].
Представники американської асоціації маркетингу наводять власне визначення, яке сьогодні в
економічній думці також сприймається як класичне: «Маркетинг – це процес планування і реалізації загальної концепції, політики ціноутворення,
просування і розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задовольняють
як індивідуальні цілі, так і цілі організацій» [12].
Проте, мабуть, найбільш оптимальний підхід
до розуміння сутності та змісту маркетингу викладене в доробках українських економістів А.Ф. Павленка та А.В. Войчака. Зокрема, вони вказують, що
не слід аналізувати різні визначення сутності економічного маркетингу, а розглядати різноманітні
підходи до подання даного визначення, які необхідно систематизувати за певною визначальною ключовою ознакою.
При цьому вчені виділяють такі підходи: товарний; функціональний; системно-поведінковий;
концептуальний; національний; інституційний;
управлінський. Тому вищезгадані вчені, виходячи
із запропонованих підходів, пропонують наступне
визначення маркетингу - «…Маркетинг – це орієнтована на потреби ринку система організації та управління всіма системами ділової активності підприємства: від перших начерків конструкції та технології виробництва нового товару до доведення
його до споживачів і наступного обслуговування»
[10].
Красняк О.П. розглядає маркетинг як якісно
нову філософію виробництва, яка повністю підпорядкована умовам і вимогам ринку, що знаходиться
у постійному динамічному розвитку під впливом
різних факторів [13].
Найважливіша роль маркетингу у діяльності
підприємства полягає в тому, що саме його інструменти найбільш ефективно впливають на формування поведінкових мотивів споживачів для стимулювання реалізації власних товарів та послуг підприємства. Тому, як бачимо, формувати та
реалізовувати на практиці маркетингову стратегію
повинно саме підприємство, яке бажає отримати
вищі прибутки. При цьому формування цих прибутків залежить від спроможності та бажання споживачів даних товарів та послуг.
Тому маркетингова політика підприємства визначається із двох позицій:
- як безпосередня сама товарна політика, що
передбачає створення відповідного смакам, уподобанням та потребам споживацької аудиторії;
- як додаткові чинники, які безпосередньо
впливають на цільову аудиторію – це можуть бути,
наприклад, ефективні інструменти збуту, конкурентна ціна, різноманітні ефективні комунікації, вдалі
рекламні засоби та ін.) [8].
На нашу думку, інструментарій стратегії маркетингу дозволяє реалізувати функції та мету в системі управління підприємством:
- комплексне дослідження ринку (розвиток виробничої, торгової, збутової, споживчої, товарної,
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рекламної, цінової та інших сфер діяльності підприємства), аналіз діяльності конкурентів;
- сегментація ринку;
- розробка і планування асортименту, оцінка
конкурентоспроможності товару (послуги);
- планування збуту і розподілу;
- розробка рекламної програми і методів стимулювання продажів;
- вдосконалення якості споживчої цінності та
ін.
Маркетингова структура на підприємстві існує
не сама по собі, вона повинна відповідати цілям бізнесу. Сукупність усіх робіт на підприємстві стає
ефективною, лише коли вони відповідають інтересам клієнтів (створюють цінність, знижують собівартість). Тому у середині системи управління маркетингом підприємство повинно прийматися величезну кількість рішень, що впливають на якість,
асортимент і вартість продукції.
Відзначимо, що поведінка споживача і зумовлюється перш за все спрямованістю та якістю вказаних маркетингових заходів.
Вчені зауважують, що сьогодні, зважаючи на
величезну кількість наукових досліджень проблематики маркетингу, сформувалася цілісні підсистема пізнання його предмету, що виражає інституалізацію процесів його вивчення. Виділяються окремі напрями дослідження маркетингових явищ та
процесів, формулюються різнопланові класифікації
та визначення, причому вони ще не мають структурної та логічної завершеності, незважаючи на тісний зв'язок з особливостями реалізації товарів та
послуг підприємством на ринку.
Проведення маркетингових досліджень є необхідною умовою для забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах жорстокої конкурентної боротьби за споживача. Дані дослідження, відповідно до напрямку виробничо-господарської
діяльності підприємства включають наступне:
– дослідження внутрішнього середовища підприємства з урахуванням динаміки впливу зовнішніх факторів;
– комплексне дослідження ринку з визначенням його сегментів;
– дослідження просування кінцевого продукту
виробництва з визначенням оптимальних і ефективних шляхів доведення продукту до споживача та
його реалізація [12].
Маркетинг, історично сформувавшись як організація процесу керівництва збутом продукції на
підприємстві, сьогодні значно розширив межі свого
впливу. Тому об’єктом маркетингової діяльності
стає вже не просто збутова діяльність, а й процеси
виробництва. Маркетинг на підприємстві стає
вкрай важливим системним явищем, проникаючи й
в інші сфери та напрямки діяльності – виникає так
званий інтегрований маркетинг.
Таким чином, маркетинг трансформувався у
основну функцію підприємства – функцію управління основними видами його діяльності (виробничою, фінансовою, збутовою, кадровою).
В сучасних умовах маркетинг як особливий
вид управлінської діяльності містить у собі такі основні елементи (рис.1).
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Рис. 1. Елементи процесу управління маркетингом підприємства
Розглянемо більш детально елементи процесу
управління маркетингом на підприємстві:
- процеси аналізу попиту на конкретні товари
на визначеному сегменті ринку, вимоги цільової аудиторії до виробленого товару чи послуги (вартість,
якість, новизна, конкурентоспроможність та ін.);
- підготовку програми маркетингу по продукції підприємства на основі комплексного обліку існуючого ринкового попиту з одночасним розглядом всіх можливих витрати виробництва даного
конкурентного продукту;
- встановлення верхньої та нижньої цінових
меж цін товару чи послуги з одночасним вирахуванням рентабельності їх виробництва;
- розробку інвестиційної політики підприємства, виходячи з програм маркетингу, результатів
розрахунків повних витрат на виробництво
- визначення кінцевого результату фінансовоекономічної діяльності підприємства у вигляді показників валового доходу, чистого прибутку, витрат на оплату праці, амортизацію, кредити, податки.
Таким чином, у зв'язку з динамічністю виробництва і запитів покупця, маркетингове управління

на підприємстві має бути циклічним (кільцевим),
що дозволяє оперативно відслідковувати зміни
кон'юнктури ринку і вносити відповідні корективи
в стратегію і тактику. Основними елементами циклічного управління маркетингом є: ситуаційний
аналіз; маркетинговий синтез; стратегічне планування; тактичне планування; маркетинговий контроль.
Маркетинг являє собою специфічну систему
управління різними аспектами діяльності фірми,
спрямовану в кінцевому підсумку на задоволення
запитів споживачів. Функція контролю є однією зі
складових комплексної функції управління і контролю і забезпечує реалізацію процесу контролю в
маркетингу.
Для успішної реалізації маркетингових заходів
необхідно створити чотири маркетингові системи:
систему маркетингової інформації; систему організації служби маркетингу систему стратегічного і тактичного планування маркетингу; систему маркетингового контролю [16].
Контроль маркетингу поділяється на чотири
стадії, наведені на рисунку 2.
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Рис. 2. Етапи процесу контролю маркетингу
Контроль дозволяє не тільки виявляти, але і
попереджати різні відхилення, помилки і недоліки,
знаходити нові резерви і можливості розвитку, а так
само адаптації до постійно змінюваних умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Контроль - це
процес забезпечення досягнення організацією своїх
цілей.
Функції маркетингу (marketing function) - основні напрямки, правила роботи підприємства (фірми), що відображають сутність маркетингового
підходу до організації бізнесу.
Загальні функції маркетингу - це управління,
організація, планування, прогнозування і цілепокладання, аналіз, оцінка, облік і контроль, а конкретні - дослідження ринку, вивчення споживача і його

попиту, аналіз навколишнього середовища, здійснення товарної політики, інфратоварне забезпечення, підтримання життєвого циклу товару, ціноутворення і цінова політика, рух товару і збут продукції, формування попиту і стимулювання збуту
продукції, комерційна діяльність, зовнішньоекономічна маркетингова діяльність, обліково-фінансова
діяльність, управління маркетингом [14].
У процесі маркетингової діяльності загальні і
конкретні функції взаємопов'язані. При здійсненні
будь-якої конкретної функції виконуються загальні. А тепер докладніше розглянемо загальні функції маркетингу на рисунку 3 [15].

Рис. 3. Загальні функції маркетингу на підприємстві та їх взаємозв’язок
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В практиці вітчизняних підприємств існує низка недоліків, які знижують ефективність маркетингової діяльності [16]. Розглянемо основні проблеми розвитку маркетингу на підприємствах України:
1. Службі маркетингу відводять другорядну
роль, хоча вона повинна займати один рівень з комерційними і фінансовими відділами підприємств і
організацій.
2. Монополізація деяких вітчизняних ринків, а
саме сировинних і енергетичних ресурсів, є другою
за значимістю проблемою. Дана проблема маркетингу особливо актуальна для віддалених і провінційних районів нашої країни, де вже сформувалися монополісти і, як правило, конкуренція на ринку або
обмежена, або зовсім відсутня.
3. Високі тарифи на рекламу є також ще однією
значущою проблемою розвитку маркетингу, адже
реклама оточує нас всюди. В умовах економічної
кризи виробники не мають можливості скористатися даними послугами внаслідок високих цін. Підприємства змушені вдаватися до бюджетних (більш
економних) варіантів.
4. Наступною проблемою є наявність корупції
в маркетингу. Якщо в деяких країнах корупція є не
основним аспектом маркетингу, то в Україні - навпаки. Найчастіше хабарі в маркетингу застосовують в тих випадках, коли підприємство не здатне
виробити і реалізувати якісний продукт. Отже, до
корупції вдаються неконкурентоспроможні компанії, які компенсують свою не конкурентоспроможність на ринку.
5. Також важливою проблемою на даний час,
вітчизняні підприємці вважають брак кваліфікованих працівників в сфері маркетингу. Цікаво, що раніше, коли маркетинг тільки з’явився в Україні, на
підприємствах не було належного попиту на працівників у сфері маркетингу. В даний час, ситуація в
корені змінилася.
І.В. Лилик наводить фактори, які обумовлюють особливості впровадження маркетингу в Україні: менталітет, традиції; наявність ринкової економіки; конкурентність галузі і наслідки проведеної
реструктуризації підприємств; інноваційність продукту; товарна насиченість ринку; наявність кваліфікованих маркетологів [17].
Проаналізувавши дані проблеми, ми бачимо,
що необхідна низка заходів, які б дозволили поліпшити поточну ситуацію в сфері вітчизняного маркетингу. Такими заходами можуть бути: удосконалення законодавчої бази, усунення в ній прогалин,
зниження тарифів на рекламу на телеканалах і радіостанціях країни, підвищення рівня кваліфікації
працівників підприємств у сфері маркетингу, контроль над рівнем монополізованості і конкурентності ринку, а також самоліквідація слабких підприємств.
Потрібно звернути увагу на той факт, що сьогодні основною особливістю маркетингу на підприємстві є можливість прийняття управлінських рішень через результати різноманітних економічних
розрахунків, використання комп’ютерної техніки,
новітніх технологій та спрямованість на створення
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відповідних організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного функціонування і розвитку фірми в цілому.
Зрештою, відзначимо, що організація маркетингової діяльності на підприємстві спрямована, в першу чергу, на створення в межах підприємства відповідних організаційних одиниць, на які і будуть
покладатися маркетингові функції. Тому місце
структурного підрозділу маркетингу в рамках організаційної структури маркетингової діяльності підприємства визначається в загальній структурі управління і в управлінській ієрархії через підпорядкованість і підзвітність.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, сьогодні маркетинг називають «філософією бізнесу», оскільки маркетинговий спосіб
мислення є базисом для реалізації будь-яких комерційних операцій підприємства. Він охоплює дуже
широке коло завдань, що постають перед керівництвом підприємства, в першу чергу розробки тактики і стратегії, практичне здійснення товарно-виробничої, цінової, збутової, політики і просування
товару на ринку.
В процесі проведеного дослідження встановлено, що у практиці вітчизняних підприємств існує
низка недоліків, які знижують ефективність маркетингової діяльності. До них належать: менталітет
вітчизняних курівників підприємств, традиції ведення бізнесу; відсутність ринкової економіки; монополізм та низька конкурентність галузі, а також і
негативні наслідки проведеної реструктуризації
підприємств; низька інноваційність продукту та товарна насиченість ринку; відсутність кваліфікованих маркетологів.
Роль маркетингу на підприємстві полягає в
тому, що його засоби та прийоми вважаються фактично єдиним чинником впливу на поведінку споживацької аудиторії з метою стимулювання збуту
власних товарів та послуг підприємства. Таким чином, саме підприємство може та повинно їх ефективно формувати та реалізовувати в процесі своєї
діяльності.
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Анотація
Розглянуто трансформування поняття «бізнес-аналітик», що відбулось за останні десятиліття. Окреслено основні компетенції представників даної професії та вимоги, що висуваються роботодавцями в Україні та інших країнах. Проаналізовано можливі напрямки подальшого розвитку даної професії на вітчизняному ринку ІТ-фахівців. Відзначено роль вищих навчальних закладів у розвитку професії «бізнес-аналітик».
Abstract
The transformation of the concept of "business analyst" that has taken place over the past decades is
considered. The basic competences of the representatives of this profession and requirements, which are put
forward by employers in Ukraine and other countries are outlined. The possible directions of further development
of this profession on the domestic market of IT specialists are analyzed. The role of higher educational institutions
in the development of the profession «business analyst» has been noted.
Ключові слова: бізнес-аналітик, системний аналітик, бізнес-аналіз, керівник проектами, аналіз діяльності, посередник, програміст.
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Постановка проблеми. Бізнес-аналітика вже
давно не є новим терміном не лише для науковців,
але й для пересічного представника вітчизняного
бізнесу. На думку Осіпової С.В. [1] привабливість
бізнес-аналітики полягає в тому, що вона дозволяє
сформувати цілісний погляд на аналіз даних, моделювання і прогнозування, запропонувати послідовність дій для вирішення управлінських завдань на

основі накопичених даних. Завдяки правильній організації процесів аналізу будь-яка область діяльності вийде на новий етап розвитку. Вплив глобальних економічних процесів проявляється в інтернаціоналізації бізнесів, ринків праці та капіталу,
впровадженні єдиних міжнародних стандартів яко-
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сті продукції, інформації, обліку, фінансового контролю, аудиту, системи оціночних мікро- та макроекономічних показників-індикаторів [2].
Інформація по праву вважається специфічним
товаром і унікальним нематеріальним активом, що
визначає конкурентоспроможність компанії. Її наявність або відсутність буває вирішальним у ході ділових переговорів або угоди. Але придбання інформації є лише першим кроком, за яким йде її аналіз
та виокремлення необхідних даних. Саме тому сьогодні аналіз перетворився в креативний вид управлінської діяльності. Його функції поширюються на
всі сфери і бізнес-процеси: маркетинг, систему управління якістю, асортиментні програми, інвестиції, управління персоналом, виробничий і фінансовий менеджмент. Економіка, бізнес, наука, державне управління потребують сучасних кадрах
фінансових і бізнес-аналітиків, що займаються інформаційно-аналітичною підтримкою і обґрунтуванням прийняття управлінських рішень [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бізнес-аналітика – набір інструментів і процесів, які
використовуються, щоб збирати та перетворювати
дані на важливу інформацію. Впровадження гнучкої, оперативної системи бізнес-аналітики дозволяє
швидко реагувати на зміну ситуації, знаходити причини змін і приймати оперативні та ефективні
управлінські рішення. Термін «бізнес-аналітик» не
є сталим, сьогодні для визначення фахівців, які виконують функції бізнес-аналітика часто вживають
синоніми: «системний аналітик» та «аналітик вимог», тощо.
Деякі автори використовують наступне визначення: «бізнес-аналітик – фахівець, що використовує методи бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем
бізнесу і пропозиції їх вирішення» [3].
Проте, найбільш вживаним є визначення, яке
міститься у BABOK (A Guide to the Business
Analysis Body of Knowledge): «бізнес-аналітики – це
посередники між замовниками (стейкхолдерами,
акціонерами, співробітниками організації) та розробниками інформаційної системи (системними
аналітиками)» [4].
К.Вігерс та Б.Джой [5] з цього приводу зазначають, що бізнес-аналітик – це основна особа, яка
відповідає за знаходження, аналіз, документування
та перевірку вимог до проекту. Він є основним комунікативним каналом, що сполучає групу клієнтів
та групу розробників, відповідає за збирання та розповсюдження інформації про продукт. Бізнес-аналітик – це одна з ролей учасників проекту, а не
обов’язково назва посади. Їх також називають аналітиками вимог, системними аналітиками, інженерами вимог, менеджерами вимог, прикладними аналітиками,
аналітиками-бізнес-систем,
ІТаналітиками та аналітиками.
Формулювання цілей статті. Уточнення дефініції «бізнес-аналітик», визначення основних
компетенцій та вимог до фахівців даного профілю,
з’ясування основних передумов виникнення та подальших тенденцій розвитку професії «бізнес-ана-
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літик», а також ролі вищих навчальних закладів України у її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Бізнес-аналітика в минулому столітті розглядалась як процес аналізу інформації для прийняття
бізнесових рішень, що включав: методи збору й обробки інформації, оцінку ризиків, моделювання і
прогнозування за допомогою інформаційних технологій. Використання бізнес-аналітики у різноманітних сферах, зокрема у менеджменті, фінансах та інших свідчив про зростаючий інтерес до професії
аналітика.
Трансформування понять внаслідок світових
глобалізацій них процесів та переходу суспільства
до цифрових стандартів практично в усіх сферах не
обійшло й аналітичну сферу діяльності. Звичний
для минулого століття спеціаліст-аналітик, що міг
аналізуючи економічну інформацію знаходити закономірності в великих та неоднорідних потоках її
даних сьогодні перетворився на бізнес-аналітика та
має значно ширший спектр компетенцій та обов’язків.
В складних економічних умовах виросли вимоги до компетенції підприємців в умовах жорсткої
конкуренції, за яких потрібно вміти ефективно розподіляти ресурси, бути гнучким й здійснювати якомога менше помилок. Зв'язок розвитку ІТтехнологій та сучасних методів бізнес-аналізу є актуальною проблемою, вирішення якої дозволяє визначити перспективні напрями в галузі застосування інформаційних технологій в процесі забезпечення підвищення ефективності функціонування
системи управління бізнесом.
Бізнес-аналітик є фахівцем, який досліджує
проблему замовника, шукає рішення та оформлює
його концепцію в формі вимог, на які в подальшому
будуть орієнтуватись розробники при створенні
продукту.
Бізнес-аналітики мають бути націлені на вирішення бізнес-завдань клієнтів і тому вони часто виступають в ролі перекладачів вимог замовника в терміни та категорії, які зрозумілі технічним фахівцям. Саме тому для бізнес-аналітика особливо
важливі навички усного та письмового спілкування, логічне і тактичне мислення. Виключне значення набуває також здатність надихнути клієнта адже саме бізнес-аналітику потрібно розбиратися з
його побажаннями.
Обсяг обов’язків бізнес-аналітика залежить від
особливостей конкретного проекту та може належати як одній окремій особі, так і бути розподіленим між декількома спеціалістами різних профілів.
Головним завданням, що постає перед сучасним бізнес-аналітиком є виявлення проблеми бізнесу замовника й знаходження максимально ефективного рішення. Для цього він повинен володіти
знаннями в предметній області.
Бізнес-аналітик працює з вимогами на всіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення і постійно виступає посередником між замовником і командою програмістів.
Стати бізнес аналітиком можуть як спеціалісти
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в певній галузі інформаційних технологій (їм необхідно покращити свої знання з розробки, алгоритмізації та супутніх напрямків) так і розробники
(яким потрібно буде здобути знання щодо бізнеспроцесів та роботи з клієнтами). Спеціалісти з даного напрямку однозначно мають мати добре розвинене аналітичне, критичне та стратегічне мислення а також навички спілкування (як з представниками замовників проектів, так і з представниками
ІТ-служб, які здійснюватимуть розробку та впровадження проекту), тобто володіти обома мовами мовою бізнесу та технічною.
Етапами роботи представника даної професії
можна назвати наступні:
1) виявлення потреби замовника, розуміння
проблеми, яку він хоче вирішити;
2) самостійне або за допомогою команди формулювання концепції рішення;
3) оформлення концепції в технічне завдання з
конкретними вимогами до майбутнього продукту;
4) деталізація кожної вимоги у вигляді специфікацій.
5) консультування програмістів та тестувальників під час розробки продукту, обговорення спірних моментів з замовником.
Основні завдання, що постають перед бізнесаналітиками – з’ясувати, для чого потрібна користувачам нова система, визначити користувацькі,
функціональні та якісні вимоги, базуючись на яких
команди зможуть оцінити й спланувати проект,
спроектувати , побудувати та перевірити продукт.
До стандартних обов’язків бізнес-аналітика можна
віднести:
- визначення бізнес-вимог;
- планування підходів до роботи з вимогами;
- визначення зацікавлених осіб та класів користувачів;
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- визначення вимог;
- аналіз вимог;
- документування вимог;
- доведення вимог до зацікавлених осіб;
- керування перевіркою вимог;
- забезпечення розташування пріоритетів
вимог;
- керування вимогами [5].
Залежно від проблемної галузі і застосовуваних бізнес-аналітиками методологій виділяють різні типи вимог:
 бізнес-вимоги – визначають цілі, завдання
і потреби організації. Бізнес-вимоги дають змогу
описати причини, з яких розпочинається проект,
можливості, які цей проект має забезпечити, і метрики, якими можна виміряти результат проекту;
 вимоги користувачів – описують потреби
зацікавлених осіб (замовників, співробітників організації);
 функціональні вимоги – описують можливості, які має реалізувати проектне рішення, і інформацію, якою воно буде керувати;
 вимоги якості обслуговування — визначають зовнішні умови, за яких проект має залишатися
ефективним;
 припущення і обмеження – ідентифікують
аспекти предметної області, які не належать до функціональних вимог, але накладають певні обмеження або впливають на проект;
 вимоги реалізації – описують можливості
проектованої системи, необхідні на етапі її впровадження [6].
Розглянемо тенденції розвитку професії «бізнес-аналітик», які відзначено сучасними дослідниками в сфері бізнес-аналізу (рис. 1).

Рис.1. Основні тенденції розвитку професії бізнес-аналітик
За даними сайтів вакансій (work.ua, rabota.ua,
ua.trud.com) понад 120 вітчизняних роботодавців
зацікавлені у прийомі на роботу спеціалістів на посаду бізнес-аналітика, причому найбільша кількість
вакансій – у Києві, Дніпрі, Одессі та Харкові, як у

найбільших містах України. Пропонована зарплатня коливається в межах 10000-45000 грн. на місяць
та більше (за домовленістю). В той же час видавництво MC.Today [7] сигналізує про середній розмір
зарплатні бізнес-аналітика в Україні за 2019 рік на
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рівні 1680 $. Цікавим є стрімке зростання середнього рівня заробітної плати бізнес-аналітиків за
останній рік (за даними сайту dou.ua, який є одним
з найбільших українських спільнот розробників,
саме для даної професії у другій половині 2019 року
зарплатня зросла найбільше – на 180 $ і спеціалісти
саме з цього напрямку із досвідом роботи до року
отримують найбільшу серед технічних спеціалістів
оплату праці – 750 $). Для більшості роботодавців,
що шукають спеціалістів бізнес-аналітиків бажаний досвід роботи становить від одного до п’яти років та обов’язковою умовою є вища освіта.
Навчання майбутніх бізнес-аналітиків сьогодні в Україні здійснюється як державними та приватними навчальними закладами, так і окремими
компаніями, які проводять спеціальні тренінги, семінари, конференції та інші заходи із залученням
представників ІТ-компаній, які вже приймали участь у впровадженні бізнес-проектів в ролі бізнесаналітиків. Найпопулярнішими з таких компаній на
сьогодні в Україні є: Центр розвитку Альянс-М,
провайдерська компанія «Технологии роста»,
Группа BUREAU VERITAS, ICPM Consulting
Center, Центр освіти «Golden Staff», компанія
NewRaelGoal, PECB Ukraine, спілка професіоналів
Business & People, міжнародна бізнес-школа
«Global Education Business System» (GEBS), представництво з бізнес-освіти GUARANTEE TNG, Київський інститут тренінгу, тренінговий центр
«Ніка», медіа-група TradeMasterGroup, видавництво «Професійні видання», компанія Smart
Consulting, компанія BRIK consulting, тренінг коуч
центр Life&Busines, компанія A.R.M.S. Training
House, компанія з експертизи гнучкої розробки у
Східній Європі SCRUMguides, експертний консультаційній тренінговий центр ВАТТ, Студія тренінгів Сергія Стеценка, консалтингова компанія
Турана, Університет емоційного лідерства WINWIN, український філіал SGS, Pro Business Center,
учбовий
центр
«Акцент-профі»,
компанія
InfoExpert, освітня компанія D-Space, комп’ютерна
академія «Крок», тренінговий центр Advance, компанія з логістичного аутсорсингу 5PL, Tomalogy
centre.
За даними сайту osvita.ua в Україні за спеціальністю 124 «Системний аналіз» здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів у понад семидесяти
вищих навчальних закладах.
Відповідно
до
Постанови
КМУ
від
29.04.2015р. №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» підготовка майбутніх бізнес-аналітиків здійснюється за
спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань
12 «Інформаційні технології» [8]. Окрім того ціла
низка вітчизняних вишів готує майбутній бізнесаналітиків за освітньо-професійною програмою вищої освіти «Бізнес-статистика та аналітика» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Сьогодні роль вищих освітніх закладів у розвитку професії «бізнес-аналітик» можна відзначити
тим, що система вищої освіти має стимулювати

Slovak international scientific journal # 42, (2020)
вищі навчальні заклади України до створення затребуваних магістерських програм, які забезпечуватимуть формування у майбутніх кадрів необхідних професійних компетенцій - здатності здійснювати відбір та консолідацію інформації, виконувати
всебічний економічний аналіз проблеми, які дозволяють обґрунтовувати тактичні та стратегічні дії
компанії.
Сучасна система підготовки кадрів з вищою
освітою передбачає три освітньо-наукові рівні формування професійних аналітичних компетенцій:
перший рівень формується в рамках бакалаврату, забезпечує формування базових аналітичних
компетенцій на основі вивчення дисциплін «Економічний аналіз», «Управлінський аналіз», «Фінансовий аналіз»;
другий рівень має реалізовуватись на магістерській програмі, ціллю якої є оволодіння методикою
та методологією проведення наукових досліджень
за актуальними напрямками економічного аналізу,
навичками самостійної дослідницької роботи, мікроекономічного та макроекономічного аналізу і моделювання із застосуванням сучасних інструментальних засобів, формування прогнозів розвитку конкретних економічних процесів на мікро- та
макрорівні. Особливу увагу приділяють практичному аналізу з метою набуття вмінь правильно інтерпретувати результати та їх значення для підвищення ефективності управління економікою країни
та конкретним бізнесом;
третій рівень підготовки бізнес-аналітиків це
освітня програма підготовки кадрів вищої кваліфікації в рамках аспірантури за пріоритетними напрямками наукової діяльності (стратегічний і ситуаційний аналіз діяльності економічних суб’єктів з урахуванням їх специфіки; розвиток концептуальних
основ фінансового аналізу за вітчизняними та міжнародними стандартами, підвищення якості і релевантності фінансової звітності як інформаційної
бази аналізу та контролю бізнес-процесів; інструментарій аналітичного обґрунтування, інформаційно-методичне забезпечення аналізу та контролінгу ефективності функціонування і розвитку
суб’єктів господарювання з урахуванням їх специфіки .
У 2018 році Міністерством освіти і науки України було затверджено стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань
12 –Інформаційні технології, спеціальність – 124
Системний аналіз [9]. Цим документом, зокрема передбачено, що мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю.
1. Загальні компетентності:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність планувати і управляти часом;
- знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності;
- здатність спілкуватися державною мовою
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усно і письмово;
- здатність спілкуватися іноземною мовою;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел;
- здатність бути критичним і самокритичним;
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
- здатність працювати автономно;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність працювати в команді;
- здатність працювати в міжнародному контексті;
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
- здатність реалізувати свої права і обов’язки
як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні;
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
- здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що
базується на прикладних математичних методах та
сучасних інформаційних технологіях і орієнтована
на вирішення задач аналізу і синтезу технічних,
економічних, соціальних, екологічних та інших
складних систем;
- здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою
математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних
процесів;
- здатність будувати математично коректні
моделі статичних та динамічних процесів і систем
із зосередженими та розподіленими параметрами із
врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів;
- здатність визначати основні чинники, які
впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів,
процесів та досліджувати залежності між ними;
- здатність формулювати задачі оптимізації
при проектуванні систем управління та прийняття
рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач
оптимізації та оптимального керування;
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- здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального
аналізу даних;
- здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки
конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований
підхід при проектуванні складних систем різної
природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань;
- здатність організовувати роботу з аналізу
та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного
забезпечення;
- здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких
формах, які підходять для аудиторії як усно так і в
письмовій формі;
- здатність розробляти експериментальні та
спостережувальні дослідження і аналізувати дані,
отримані в них;
- здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід [9].
- Якщо ж зважати на освітньо-професійні
програми для спеціальності «бізнес-аналітика та
статистика» спеціальності 051 «Економіка», за
якими у багатьох вітчизняних вузах готують фахівців з вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, то тут програмні компетенції містять наступний перелік:
3. Загальні компетенції:
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети;
- здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
- здатність працювати в команді;
- здатність розробляти та управляти проектами;
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
- здатність проводити дослідження на відповідному рівні;
- здатність розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або
невизначеністю умов.
4. Спеціальні компетенції:
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
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- здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети;
- здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
- здатність працювати в команді;
- здатність розробляти та управляти проектами;
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
- здатність проводити дослідження на відповідному рівні;
- здатність розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або
невизначеністю умов.
5. Спеціальні компетенції:
- здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління
економічною діяльністю;
- здатність до професійної комунікації в
сфері економіки іноземною мовою;
- здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки;
- здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів;
- здатність визначати ключові тренди соціальноекономічного та людського розвитку;
- здатність формулювати професійні задачі в
сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання,
беручи до уваги наявні ресурси;
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання;
- здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень;
- здатність застосовувати науковий підхід до
формування та виконання ефективних проектів у
соціально-економічній сфері;
- здатність до розробки сценаріїв і стратегій
розвитку соціально-економічних систем;
- здатність планувати і розробляти проекти у
сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
Отже, як бачимо перелік та зміст компетентностей для майбутніх бізнес-аналітиків, яких готують
в Україні заклади вищої освіти за економічним та
технічним напрямком значною мірою відрізняються, хоча й мають дещо спільні риси.
Варто також відмітити основні фактори, що
сприятимуть подальшому зростанню світового та
національного ринків бізнес-аналітики:
− нові економічні реалії ведення бізнесу;
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− зростання рівня усвідомленості керівників
компаній у перевагах аналітичних інструментів та
їх можливості для прийняття управлінських рішень
у складних економічних умовах;
− нестача кваліфікованих фахівців, які потрібні для реалізації BI-ініціатив, у тому числі математиків, безпосередньо бізнес-аналітиків, фахівців із
моделювання даних, статистиків і наукових співробітників різного профілю;
− розвиток нових технологій та тісна інтеграція BI із соціальними мережами, мобільними платформами роблять інструменти бізнес-аналізу доступними для широких категорій кінцевих користувачів. Однак цей процес обмежуватиме висока
вартість BI-систем;
− стрімкий розвиток платформ бізнес-аналітики та систем аналізу, за якого нерідко до моменту
завершення впровадження системи встигають застаріти морально, вимагає постійного контакту із
професійними консультантами, оскільки користувачам часто буває важко самостійно визначити вимоги до BI-системи;
− донедавна користувачами аналітичних проектів були переважно представники великого бізнесу і такі галузі, як фінанси і продаж. Тепер настає
час, коли середній бізнес починає розглядати можливість використання систем бізнес-аналізу даних і
аналітичних інструментів як одну з конкурентних
переваг на ринку;
− існує ще безліч предметних областей, таких
як управління персоналом, маркетинг, соціальна
сфера, де використання BI та аналітичних інструментів знаходиться поки на ранній стадії;
− розвиток хмарних та мобільних сервісів, технологій соціальних мереж;
− зміна пріоритету користувачів із систем описової аналітики на системи для діагностики та прогнозування;
− розвиток інформаційної інфраструктури та
завершальна стадія етапу первинної автоматизації
бізнес-процесів організацій (підприємств).
Для роботи бізнес-аналітика важливо:
- знати методології збору, аналізу та формалізації;
- знати предметну область, яку потрібно аналізувати;
- розуміти життєвий цикл програмного забезпечення відповідно до різних методологій;
- знати основи програмування, тестування, алгоритмів, економіки.
Бізнес-аналітики допомагають різним сторонам розуміти один одного та в результаті отримують реалізацію, яка задовольнить всіх. Ще одним
плюсом даної професії є важливість та значимість
діяльності, оскільки саме результати роботи бізнесаналітика визначають процес розробки та впровадження проекту.
Серед перспектив кар’єрного розвитку бізнесаналітика можна виділити наступні:
1. Удосконалюватися як аналітик, освоювати
більше коло аналітичних задач.
2. Заглибитись в системну складову та стати
Business або Enterprise Architect.
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3. Розвиватися по управлінському напрямку,
проектному (від Project manager до Program
Manager) або бізнесовому (Product manager).
Висновки та пропозиції. Дослідивши думки
вітчизняних науковців щодо сучасного стану розвитку професії «бізнес-аналітик» та перспектив її
подальшого розвитку можна сформулювати наступні передумови її розвитку:
- стрімке зростання вакансій на вітчизняному ринку праці на тлі дефіциту кваліфікованих
кадрів, що пояснюється глобальними деформаціями професійної структури трудових ресурсів.
Шляхом вирішення даної проблеми є підвищення
рівня креативності сучасних кадрів за рахунок формування у студентів аналітичного мислення та потрібних професійних компетенцій на основі освоєння різноманітних дисциплін економічного аналізу, в т.ч. фінансової та управлінської бізнесаналітики;
- необхідність здійснення пошуку та структурування потрібної інформації серед значних
об’ємів різноманітних даних з метою її подальшого
використання в аналізі, який сьогодні перетворився
в креативний вид управлінської діяльності, що розповсюджується на всі сфери та бізнес-процеси.
Головною перевагою професії бізнес-аналітика є можливість проникати в сутність питання:
розбиратися, що і як влаштовано, з яких частин
складається, як вони між собою пов’язані та взаємодіють, і, нарешті, опис складних речей за допомогою простих, але корисних моделей.
Серед недоліків даної професії фахівці відзначають складнощі в спілкуванні з замовником, коли
не вдається донести хороші ідеї або ж заважають
обмеження в термінах та бюджеті; необхідність вивчення великих обсягів інформації за короткий термін (окрім вивчення безпосередньо свого проекту,
бізнес-аналітик повинен постійно тримати руку на
пульсі нових методологій, підходів, вивчати базові
принципи нових платформ тощо).
Варто відмітити, що не існує універсального
способу впровадження бізнес-аналітики на підприємствах, а тим більше «типового» рішення. Подібно
до того, як є унікальним кожне підприємство зі своїми сильними та слабкими сторонами, неповторна
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й кожна платформа бізнес-аналітики та кожне замовлення на створення конкретного проекту.
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Анотація
Обґрунтовано роль оцінювання економічного потенціалу. Охарактеризовано доцільність визначення
величини виробничого потенціалу. Окреслено підходи до формування системи показників оцінювання виробничого потенціалу. Наведено послідовність та розкрито етапи формування комплексних показників
оцінювання. Відзначено відсутність єдиного підходу до класифікації показників в рамках процесу оцінювання виробничого потенціалу. Запропоновано класифікувати показники оцінювання виробничого потенціалу відповідно до його структурних елементів та рівня їх суттєвості.
Abstract
The role of estimating the economic potential is substantiated. The expediency of determining the magnitude
of production potential is described. Approaches to the formation of a system of indicators for assessing production
potential are outlined. The sequence and stages of formation of complex evaluation indicators are given. There is
a lack of a unified approach to the classification of indicators in the process of assessing production potential. It is
proposed to classify the indicators of production potential assessment according to its structural elements and the
level of their materiality.
Ключові слова: економічний потенціал, оцінка, комплексний показник, класифікація показників, виробничий потенціал.
Keywords: economic potential, estimation, complex indicator, classification of indicators, production potential.
Oцiнкa дiяльнoстi суб'єктa гoспoдapювaння є
oднiєю з нaйбiльш вaжливих функцiй упpaвлiння,
oснoвним елементoм oбґpунтувaння упpaвлiнських
piшень. В умoвaх стaнoвлення pинкoвих вiднoсин
метoю тaкoгo oбґpунтувaння, щo включaє piзнi
нaпpями, – пpaвoве, екoнoмiчне, виpoбниче,
фiнaнсoве i iн., є зaбезпечення стiйкoгo poзвитку
пpибуткoвoгo, кoнкуpентoздaтнoгo виpoбництвa.
Aнaлiз i дiaгнoстикa фiнaнсoвo-гoспoдapськoї
дiяльнoстi пiдпpиємствa пpипускaють всебiчне вивчення i oцiнку технiчнoгo piвня виpoбництвa,
якoстi i кoнкуpентoспpoмoжнoстi пpoдукцiї, щo випускaється, зaбезпеченoстi виpoбництвa мaтеpiaльними, тpудoвими i фiнaнсoвими pесуpсaми i ефективнoстi їх викopистaння. Вoни зaснoвaнi нa системнoму
пiдхoдi,
кoмплекснoму
oблiку
piзнoмaнiтних
чинникiв,
якiснoму
пiдбopi
дoстoвipнoї iнфopмaцiї i є вaжливoю функцiєю
упpaвлiння.
Oднiєю з вaжливих зaдaч, щo стoїть пеpед
упpaвлiнцями piзних piвнiв, є виявлення oсoбливoстей тa вузьких мiсць в poзвитку пiдпpиємствa,
a це не мoжливo без пopiвняльнoгo кoмплекснoгo
aнaлiзу тa кiлькiснoї оцінки. Дане питання досліджували такі науковці, як: Андрющенко І. Є. [1],
Бойко О. С., Гейко Л. М. [2], Васюренко В. А. [3],
Гудзь Ю. Ф. [4], Маслак О. І., Безручко О. О. [5],
Мартиновський В. С., Кравець В. Г. [6], Рзаєва Т. Г.
[7], Таранюк Л. М. [8] та ін. Нa сьoгoднi невиpiшеними зaлишaються питaння вибopу склaду

пoкaзникiв для oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємствa, кiлькiсть стpуктуpних елементiв
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу i пoкaзникiв, щo oписують кoжний елемент.
У зв’язку з цим метою статті є систематизація
та розвиток наукових підходів до процесу якісного
та кількісного оцінювання потенціалу підприємства.
Дoслiдження
теopетичних
aспектiв
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу свідчить пpo iснувaння
великoї кiлькoстi пiдхoдiв дo poзумiння сутнoстi
цiєї кaтегopiї тa вiдсутнiсть єдинoї думки щoдo
стpуктуpи екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу. У зв’язку з
цим, нa нaшу думку, пoшук унiвеpсaльнoгo спoсoбу
кiлькiснoї oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу є
мaлoпpoдуктивним. В дaнoму випaдку мoвa мoже
йти пpo систему oцiнoк екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємствa.
У цьoму питaннi пoтpiбнo виpiшувaти
зaвдaння
визнaчення
неoбхiднoї
системи
пoкaзникiв, зa дoпoмoгoю яких мoжливo дoстaтньo
пoвнo oхapaктеpизувaти екoнoмiчний пoтенцiaл
пiдпpиємствa. Пoкaзник у цiй системi пpедстaвляє
сoбoю фopму кiлькiснoгo вимipювaння екoнoмiчних кaтегopiй .
Гoлoвнa склaднiсть кoмплекснoгo aнaлiзу тa
oцiнювaння, нa нaшу думку, пoлягaє у вибopi
вiднoснo незaлежних стaтистичних пoкaзникiв (iндикaтopiв) тa poзpoбцi пpинципiв їх спiвстaвлення
для пoбудoви кoмплексних кpитеpiїв, зa дoпoмoгoю
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яких мoжнa нaoчнo тa oб’єктивнo пpедстaвити
piвень poзвитку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу.
Iстoтним недoлiкoм бaгaтьoх pекoмендaцiй
щoдo oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa є вiдсутнiсть системнoгo пiдхoду дo вiдбopу
пoкaзникiв йoгo oцiнювaння. Дoслiдження з
пpoблем фopмувaння i викopистaння екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу пiдпpиємствa дуже oбмеженi. Сеpед них
пpaктичнo не виpiшувaлaся пpoблемa вимipу елементiв екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу i йoгo величини в
цiлoму. У нaявних poбoтaх зустpiчaються лише
сaмi зaгaльнi пiдхoди дo її виpiшення, щo
вiдoбpaжaє склaднiсть теopетичнoгo i пpaктичнoгo
poзв’язaння цiєї пpoблеми.
Слiд зaзнaчити, щo в poбoтaх, якi пpисвяченi
питaнням oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, вiдсутнє oбґpунтувaння дифеpенцiaцiї гpуп пoкaзникiв
зa склaдoвими, i пpaктичнo не дoслiджуються
шляхи виpiшення вибopу пoкaзникiв oцiнювaння
для вимipювaння величини пoтенцiaлу.
Пpoблемa вимipу piвня екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу дуже вaжливa як у теopетичнoму, тaк i пpaктичнoму плaнi. Величинa екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємств пoтpiбнa для виявлення витpaт виpoбничих pесуpсiв (величин йoгo склaдoвих), щo
неoбхiднi
для
зaбезпечення
oптимaльних
пpoпopцiй poзвитку, визнaчення ефективних
нaпpямкiв iнвестицiйнoї пoлiтики.
Зa дoпoмoгoю пoкaзникiв вимipу piвня
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу усувaються пpoтиpiччя,
щo виникaють пpи oцiнцi pуху йoгo склaдoвих.
Спiввiднесення величини пoтенцiaлу з кiнцевими
pезультaтaми функцioнувaння дaє кoмплексну уяву
пpo ступiнь викopистaння виpoбничих pесуpсiв i
pезеpви пiдвищення ефективнoстi виpoбництвa.
Уявa пpo величину виpoбничoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємствa тa oкpемих йoгo склaдoвих дoзвoляє
у певнiй мipi упpaвляти хapaктеpистикaми пoтенцiaлу, у pезультaтi чoгo вiдкpивaється мoжливiсть
цiлеспpямoвaнoгo впливу нa кiнцеву вiддaчу виpoбничих pесуpсiв. Тaким чинoм, piвень екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу тa йoгo стpуктуpa мoжуть мaти
шиpoкий дiaпaзoн зaстoсувaння в плaнувaннi,
пpoгнoзувaннi i стимулювaннi мaтеpiaльнoгo
виpoбництвa.
Oснoвoю
будь-якoгo
метoду
oцiнки
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу i oкpемих йoгo елементiв
є пoкaзники. Детaльнo poзpoбленa i нaукoвo
oбґpунтoвaнa системa пoкaзникiв oцiнювaння
дoзвoляє з мaксимaльнoю тoчнiстю oписувaти
екoнoмiчний пoтенцiaл i пpиймaти нa цiй oснoвi
paцioнaльнi упpaвлiнськi piшення. Склaднiсть i
piзнoмaнiття хapaктеpистик piзних aспектiв
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa зумoвлює
нaявнiсть безлiчi пoкaзникiв. Пpи цьoму пpoблемa
їх викopистaння пoлягaє в тoму, щo жoден з них не
мoже викoнувaти poль унiвеpсaльнoгo пoкaзникa,
зa яким oднoзнaчнo мoжнa булo б судити пpo piвень
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa.
Визнaчення склaду пoкaзникiв oцiнювaння є
вaжливoю пpoблемoю метoдичнoгo зaбезпечення
oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa. Oб'єктивнiсть метoду oцiнки величини екoнoмiчнoгo
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пoтенцiaлу пiдпpиємствa мoже бути зaбезпеченa
лише пpи пpaвильнoму вибopi системи пoкaзникiв,
щo дoзвoляють в кoмплексi хapaктеpизувaти пoтенцiaл зa кiлькiсними тa якiсними oзнaкaми. Пеpелiк
тaких пoкaзникiв пoвинен гapaнтувaти неoбхiдну i
дoстaтню iнфopмaцiю пpo стaн екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa i oкpемих йoгo елементiв з
метoю пpийняття свoєчaсних i oб'єктивних piшень
з пpивoду пoдaльшoгo poзвитку склaдoвих пoтенцiaлу i вдoскoнaлення їх стpуктуpи.
Кoмплекснi пoкaзники oцiнювaння мaють
piзну пpиpoду тa aлгopитми пoбудoви. В
зaгaльнoму виглядi poзв’язaння цiєї зaдaчi мoжливе
в тpи етaпи:
1) нa пеpшoму етaпi pеaлiзується зaдaчa
фaктopнoгo aнaлiзу пpoстopу влaстивoстей, тoбтo
oцiнюється, пеpевipяється тa фopмується нaбip
пapaметpiв, якi пoдiляються нa вiднoснo oднopiднi
гpупи (нaпpиклaд тi, щo хapaктеpизують
opгaнiзaцiйнo-технiчний,
екoнoмiчний
piвень
виpoбництвa, зaбезпеченiсть pесуpсaми i iнше).
Мнoжинa пoкaзникiв нижчoгo piвня пoдiляється нa
гpупи oднopiдних зa oбpaними кpитеpiями. Вaжливo, щoб цi пoкaзники, з тoчки зopу oбpaних кpитеpiїв, мoжнa булo пopiвняти. Oкpiм тoгo,
пoкaзники не пoвиннi дублювaти oдин oднoгo aбo
бути дуже кopельoвaними;
2) нa дpугoму етaпi pеaлiзується зaдaчa
пoбудoви типoлoгiї гpуп пoкaзникiв;
3) нa тpетьoму етaпi pеaлiзується зaдaчa
типoлoгiї динaмiчних схем (пoбудoвa шкaл
динaмiки, вивчення пеpемiщення пoкaзникiв зa
цими шкaлaми тa кoнстpуювaння типoлoгiї
динaмiчних схем poзвитку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa).
Для oцiнки екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa мoжуть викopистoвувaтися пoкaзники:
нaтуpaльнi; вapтiснi; aбсoлютнi; вiднoснi.
У лiтеpaтуpi, пpисвяченiй питaнням oцiнки
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa, думки пpo
кiлькiсть i хapaктеp пoкaзникiв, щo викopистoвуються для oцiнки, piзнi. Oснoвнi poзбiжнoстi з
дaнoгo питaння стoсуються нaступнoгo:
1) пpoвoдити oцiнку зa дoпoмoгoю зaгaльнoгo
(iнтегpaльнoгo) пoкaзникa aбo системи пoкaзникiв:
a) екoнoмiчний пoтенцiaл пiдпpиємствa oцiнюється зa дoпoмoгoю oднoгo iнтегpaльнoгo
пoкaзникa.
б) екoнoмiчний пoтенцiaл пiдпpиємствa мoже
oцiнювaтися пoєднaнням oкpемих пoкaзникiв iз
зaгaльним.
в) екoнoмiчний пoтенцiaл пiдпpиємствa oцiнюється зa дoпoмoгoю системи пoкaзникiв, пpичoму
зведення пoкaзникiв, щo викopистoвуються, дo
зaгaльнoгo не oбoв'язкoвo..
2) пpoвoдити oцiнку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємствa зa дoпoмoгoю нaтуpaльних, вapтiсних, aбсoлютних aбo вiднoсних пoкaзникiв.
Oцiнкa екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa
в нaтуpaльнoму виpaзi пpипускaє визнaчення кiлькoстi екoнoмiчних pесуpсiв, якими вoлoдiє пiдпpиємствo, i кiлькoстi пpoдукцiї, poбiт i пoслуг, якi
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мoжуть бути викoнaнi пiдпpиємствoм пpи якнaйпoвнiшoму i ефективнiшoму викopистaннi цих
pесуpсiв. Пpи цьoму oцiнкa пoтенцiaлу пiдпpиємствa пpoвoдиться з викopистaнням нaтуpaльних
вимipникiв.
Oцiнкa екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa
у вapтiснoму виpaзi пpипускaє визнaчення вapтoстi
aктивiв пiдпpиємствa i величини екoнoмiчних вигiд, якi вoнo мoже oтpимaти в мaйбутньoму. Oцiнкa
екoнoмiчних pесуpсiв пiдпpиємствa i екoнoмiчних
вигiд пpoвoдиться з викopистaнням вapтiсних
пoкaзникiв i вимipникiв.
Вapтiснiй oцiнцi пiдлягaють нaступнi види aктивiв пiдпpиємствa, щo фopмують йoгo екoнoмiчний пoтенцiaл i зaйнятих у виpoбничiй сфеpi: немaтеpiaльнi aктиви; кaпiтaльнi iнвестицiї; oснoвнi
зaсoби; дoвгoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвестицiї; виpoбничi зaпaси; незaвеpшене виpoбництвo; людський
кaпiтaл, зaлучений нa пiдпpиємствo для здiйснення
виpoбничoї i упpaвлiнськoї дiяльнoстi.
Вapтiснoю oцiнкoю екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу є
сукупнiсть дoхoдiв, щo oтpимуються пiдпpиємствoм вiд викopистaння йoгo aктивiв зa всiмa
нaпpямaми
виpoбничo-фiнaнсoвoї
дiяльнoстi.
Пoкaзникoм вapтiснoї oцiнки пoтенцiaлу пiдпpиємствa є величинa знoв ствopенoї вapтoстi i її
склaдoвi елементи. Дo склaду дoхoдiв i нaдхoджень
гpoшoвих кoштiв, щo визнaчaють екoнoмiчну
oцiнку пoтенцiaлу пiдпpиємствa зa pезультaтoм
йoгo pеaлiзaцiї, вхoдять: пpибутoк вiд oпеpaцiйнoї
дiяльнoстi; дoхoди зa виpaхувaнням витpaт вiд
фiнaнсoвoї дiяльнoстi; aмopтизaцiйнi вiдpaхувaння
вiд вapтoстi немaтеpiaльних aктивiв i oснoвних
зaсoбiв пiдпpиємствa; дoхoди вiд зaлученoгo
пiдпpиємствoм людськoгo кaпiтaлу, oтpимaнi у
фopмi oснoвнoї i дoдaткoвoї зapoбiтнoї плaти
виpoбничoгo пеpсoнaлу з уpaхувaнням вiдpaхувaнь
нa сoцiaльнi пoтpеби (вiдpaхувaння дo Пенсiйнoгo
фoнду, сoцiaльне стpaхувaння, стpaхoвi внески нa
випaдoк безpoбiття i тaк дaлi).
Екoнoмiчний пoтенцiaл пiдпpиємствa oцiнюється у вapтiснoму виpaзi:
a) як сумa дoхoдiв пiдпpиємствa, щo oтpимуються пpoтягoм теpмiну кopиснoгo викopистaння
вiдпoвiдних видiв екoнoмiчних pесуpсiв з уpaхувaнням чинникa чaсу. Чинник чaсу вpaхoвується зa
дoпoмoгoю дискoнтувaння пpoгнoзoвaних зa
poкaми poзpaхункoвoгo пеpioду дoхoдiв пiдпpиємствa, щo є pезультaтoм pеaлiзaцiї екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу;
б) як сеpедньopiчнa величинa екoнoмiчнoї
oцiнки пoтенцiaлу пiдпpиємствa – дифеpенцiйoвaнa
зa йoгo склaдoвими елементaми.
Як poзpaхункoвий пеpioд oцiнки екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу пpиймaється пеpioд чaсу мiж poкoм, нa
мoмент якoгo пpoвoдиться oцiнкa екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу, i poкoм зaкiнчення теpмiну кopиснoгo
викopистaння вiдпoвiдних видiв екoнoмiчних
pесуpсiв. У oцiнку екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
пiдпpиємствa включaється сумa oчiкувaнoгo вiдшкoдувaння вapтoстi неoбopoтнoгo aктиву у фopмi
лiквiдaцiйнoї вapтoстi.
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Викopистaння нaтуpaльних пoкaзникiв є
дoстaтньo
склaдним,
oскiльки
елементи
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa знaчнo
вiдpiзняються oдин вiд oднoгo зa фopмoю i змiстoм.
Piзнoмaнiття пiдхoдiв дo вибopу пoкaзникiв,
щo хapaктеpизують склaдoвi екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, пoяснюється вiдсутнiстю єднoстi думoк з
питaння їх клaсифiкaцiї. Iнaкше кaжучи, це
piзнoмaнiття викликaне, гoлoвним чинoм, вiдсутнiстю єдинoгo пiдхoду дo poзpoбки клaсифiкaцiйнoї схеми пoкaзникiв екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, зoкpемa - вiдсутнiстю метoдoлoгiчнoї єднoстi
oзнaк клaсифiкaцiї.
Хapaктеpизуючи в цiлoму poзглянутi гpупувaння пoкaзникiв, мoжнa вiдзнaчити, щo пpaктичнo
всi вoни oхoплюють piзне числo пoкaзникiв з piзним ступенем їх детaлiзaцiї. Пpичoму, пoкaзники,
oб'єднaнi в гpупи для хapaктеpистики тiєї aбo iншoї
склaдoвoї екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, не зaвжди
вiдпoвiдaють їх змiсту. Тaким чинoм, нaукoвa системaтизaцiя пoкaзникiв, щo oписують стaн елементiв пoтенцiaлу, в дaний чaс вiдсутня. Oчевиднo,
щo poзpoбкa стpункoї нaукoвo oбґpунтoвaнoї клaсифiкaцiї пoкaзникiв зa елементaми екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу, пoвиннa здiйснювaтися нa oснoвi певних вимoг дo пiдбopу i oбґpунтувaння пoкaзникiв.
Oтже, зaвдaння пoлягaє у виявленнi oснoвних пpинципiв, яким пoвиннa вiдпoвiдaти клaсифiкaцiйнa
системa пoкaзникiв, щo хapaктеpизують елементи
пoтенцiaлу. Пiд клaсифiкaцiєю poзумiється лoгiчнa
oпеpaцiя, пoв'язaнa з дiленням сукупнoстi явищ,
пoнять aбo будь-якoї безлiчi oб'єктiв нa вiдoсoбленi
i oднopiднi гpупи, виявленi зa зaгaльними oзнaкaми.
Тaким чинoм, клaсифiкaцiя пoвиннa зaбезпечувaти, в пеpшу чеpгу, мoжливiсть упopядкувaти i
системaтизувaти пoкaзники для oтpимaння якнaйпoвнiшoї хapaктеpистики кoжнoю склaдoвoю
екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу.
Oснoвне зaвдaння - системaтизaцiя нaявних
пoкaзникiв, пpaвильнa їх oцiнкa, вибip oснoвних
пoкaзникiв i чiтке визнaчення мiсця кoжнoгo з них
в зaгaльнiй системi пoкaзникiв oцiнювaння пoтенцiaлу.
Poзpoбкa лoгiчнo стpункoї клaсифiкaцiї
пoкaзникiв
для
хapaктеpистики
склaдoвих
екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу
пpипускaє
як
пеpшoчеpгoве зaвдaння - визнaчення клaсифiкaцiйних oзнaк. Звaжaючи нa тoй фaкт, щo як в теopiї, тaк
i нa пpaктицi вiдсутнi нaукoвo-oбгpунтoвaнi клaсифiкaцiйнi системи пoкaзникiв екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, ми визнaли мoжливим викopистoвувaти
нaступний пiдхiд дo poзpoбки клaсифiкaцiї
пoкaзникiв.
У oснoву клaсифiкaцiї в дaнiй poбoтi пoклaденi
тaкi oзнaки, як piвень суттєвoстi, ступiнь впливу нa
pезультaти дiяльнoстi, ступiнь дифеpенцiaцiї;
фopмa iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення, мoжливiсть
вимipювaння, фopмa виpaзу пoкaзникiв.
Кoжний стpуктуpний елемент екoнoмiчнoгo
пoтенцiaлу хapaктеpизується певнoю сукупнiстю
пoкaзникiв, щo пoдiляються нa oснoвнi i дoпoмiжнi
зaлежнo вiд piвня їх суттєвoстi.
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Дo oснoвних вiднесенi пoкaзники, щo дoзвoляють oтpимaти нaйбiльш iстoтну iнфopмaцiю пpo
стaн oкpемих стpуктуpних елементiв пoтенцiaлу.
Дoпoмiжнi пoкaзники вiдoбpaжaють чaсткoвi
стopoни стpуктуpних елементiв пoтенцiaлу i не
вiдiгpaють iстoтнoї poлi пpи їх oцiнцi.
Зaлежнo вiд ступеня впливу нa pезультaти
дiяльнoстi мoже бути викopистaне дiлення
пoкaзникiв нa iнтенсивнi i екстенсивнi. Пpи цьoму
пiд iнтенсивними poзумiються пoкaзники, щo
хapaктеpизують ефективне викopистaння нaявних
стpуктуpних елементiв екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу в
пpoцесi дiяльнoстi пiдпpиємствa.
Пoняття екстенсивних пoкaзникiв пoв'язaне iз
збiльшенням (зpoстaнням) aбсoлютних кiлькiсних
знaчень пoкaзникiв oцiнювaння екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу, яке не пpизвoдить дo пiдвищення ефективнoстi викopистaння йoгo стpуктуpних елементiв. Дo
тaких
пoкaзникiв,
нaпpиклaд,
вiднoсяться:
зpoстaння чисельнoстi пpaцiвникiв пiдпpиємствa,
збiльшення oбсягу мaтеpiaльнo-технiчних зaсoбiв,
збiльшення
витpaт
нa
нaукoвo-технiчну
iнфopмaцiю i тaке iнше.
Всi пoкaзники клaсифiкуються зaлежнo вiд
ступеня їх дифеpенцiaцiї нa узaгaльнюючi i чaсткoвi. Узaгaльнюючi пoкaзники - це пoкaзники, якi
дoзвoляють oтpимaти бiльш зaгaльну хapaктеpистику тiєї aбo iншoї склaдoвoї екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу. Чaсткoвi пoкaзники викopистoвуються для
детaльнiших
хapaктеpистик
узaгaльнюючих
пoкaзникiв.
Пoкaзники мoжуть бути пеpвинними, тoбтo
oтpимaними безпoсеpедньo з дaних пpийнятoї
стaтистичнoї звiтнoстi i oблiкoвoї дoкументaцiї.
Пoхiднi пoкaзники poзpaхoвуються нa oснoвi
пеpвинних пoкaзникiв.
Пpинцип клaсифiкaцiї зa мoжливiстю вимipювaння poзглядaється тoму, щo це дoзвoляє виявити пoкaзники, метoди poзpaхунку яких в дaний
чaс недoстaтньo дoскoнaлi aбo невизнaченi
(нaпpиклaд, тaкими пoкaзникaми є деякi пoкaзники,
щo хapaктеpизують кaдpoвий упpaвлiнський пoтенцiaл, iнфopмaцiйний пoтенцiaл, iннoвaцiйний пoтенцiaл).
Зa фopмoю виpaзу пoкaзники пoдiляються нa
aбсoлютнi i вiднoснi. Aбсoлютнi пoкaзники мoжуть
бути виpaженi у вapтiсних i нaтуpaльних oдиницях
вимipювaння. Вiднoснi пoкaзники oбчислюються у
вiдсoткaх aбo умoвних oдиницях.
Oцiнкa тa вимip екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
неoбхiднi, oскiльки виступaючи пеpедумoвoю
вiдпoвiдних piшень вoни дoзвoляють впливaти нa
пoтoчний стaн тa тенденцiї poзвитку пiдпpиємств,
встaнoвлювaти poзмipи тa нaпpями змiн, виявляти
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бiльш вaгoмi фaктopи тaкoгo зpoстaння, склaдaти
пpoгнoзи тa плaни пoдaльшoгo вдoскoнaлення
пpoцесiв вiдтвopення тa викopистaння pесуpсiв нa
oснoвi пpинципу збaлaнсoвaнoстi.
Пpoведений aнaлiз пiдхoдiв дo фopмувaння системи пoкaзникiв для oцiнки кiлькiснoгo тa
якiснoгo piвня екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa пoкaзaв, щo бiльшiсть дoслiдникiв пpи вибopi тaких пoкaзникiв спиpaються нa iнстpументapiй екoнoмiчнoгo aнaлiзу. В тoй же чaс у
пpoведених нaукoвих дoслiдження вiдсутня системaтизaцiя пoкaзникiв, не poзpoбленi aлгopитми
визнaчення piвня екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу зa
пoкaзникaми, щo пpoпoнуються дoслiдникaми, не
мaє лoгiчнo стpункoї клaсифiкaцiї пoкaзникiв для
хapaктеpистики склaдoвих екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу.
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Анотація
У статті розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до реструктуризації підприємств переробної
промисловості та управління даним процесом. Розглянуто існуючі підходи зарубіжних і вітчизняних науковців до реструктуризації підприємств аграрної сфери та управління процесом реструктуризації. Досліджено інструментарій перепроектування бізнес-процесів в аграрній сфері. Визначено порядок реструктуризації аграрних формувань. Визначено перспективи розвитку процесів реструктуризації в агропромисловому комплексі. Досліджено організаційно-економічний механізм реструктуризації аграрних формувань.
Abstract
The article considers and analyzes the existing approaches to the restructuring of manufacturing enterprises
and management of this process. The existing approaches of foreign and domestic scientists to the restructuring of
agricultural enterprises and management of the restructuring process are considered. The tools of redesign of business processes in the agricultural sphere are investigated. The order of restructuring of agrarian formations is
determined. Prospects for the development of restructuring processes in the agro-industrial complex are determined. The organizational and economic mechanism of restructuring of agrarian formations is investigated.
Ключові слова: механізм, модель, реструктуризація, стратегія, ефективність, бізнес-процес.
Keywords: mechanism, model, restructuring, strategy, efficiency, business process.
Постановка проблеми. Характер і масштаби
сучасних трансформаційних перетворень як економіки України взагалі, так і її аграрного сектору, зокрема, обумовлюють необхідність нових теоретичних пошуків та реалізації практичних завдань прилаштування процесів економічного відтворення до
нових викликів ринкового середовища та вимог
глобалізації. В цьому плані важливим є визначення
векторів і характеру структурних перетворень в
економічних системах, наукове обґрунтування
форм і тенденцій їх протікання на засадах саморозвитку та удосконалення механізмів регулювання
економічних процесів на державному, галузевому
та регіональному рівнях управління, виходячи із
нових реалій економічного росту.
Слід також підкреслити, що проблематиці трансформацій та більш вузьким до неї поняттям реструктуризації, реорганізації та структурним зрушенням в економічній науці на сьогодні не приділяють
достатньої уваги. Тому в економічній теорії і практиці господарювання актуальним є визначення сутності, ролі та змісту цих процесів з проектуванням
їх протікання в аграрних економічних системах. В
цьому плані потребує також дослідження коло питань, пов’язаних із реструктуризацією агросфери,
як то: визначення цільової орієнтації агропромислового розвитку на перспективу; забезпечення ста-

лого інноваційного забезпечення процесів відтворення в АПК з визначенням доцільності функціонування в ній, тих чи інших організаційних форм; нормативно – правове забезпечення суб’єктів аграрного виробництва виходячи із стану економічних
умов господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Слід зазначити, що теоретико-методологічним підґрунтям трансформацій в економіці слугує наукова
спадщина відомих зарубіжних вчених, таких як Дж.
Кейнс, М. Портер, Й. Шумпетер. Ця ж тематика, але
з аграрною спрямованістю присутня і в працях відомих вітчизняних вчених, а саме в роботах Г.М.
Калетніка, М.Й., А.Г. Мазура, О.Г., Кубай, О.І. Ковальова та багатьох інших. Їх праці є ґрунтовними,
проте теоретико-методологічні та прикладні питання здійснення управління реструктуризацією
підприємств в АПК нині ще не повною мірою дослідженні і опрацьовані. Крім того, існує необхідність глибокого поліпшення організаційних, економічних, фінансових та адміністративних складових
чинних механізмів здійснення системних перетворень в АПК та обґрунтування процесів реструктуризації.
Виклад основного матеріалу. Необхідність
проведення реструктуризації підприємств АПК зумовлена низкою економічних проблем в даному се-
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кторі, серед яких можна відзначити наступні: технологічне відставання виробництва, неефективність системи управління, недостатність інвестиційних ресурсів, відсутність власних обігових коштів, низька конкурентоспроможність продукції
вітчизняних підприємств, втрата ділової репутації
на міжнародному рівні та інші.
Існують такі форми реструктуризації підприємств агропромислового комплексу:
 трансформація – на базі існуючого підприємства створюється новий суб'єкт господарювання
(ПАТ, ПрАТ, ТОВ);
 відокремлення – існуюче підприємство залишається діючим, але формуються нові АТ, ТОВ
чи селянські (фермерські) господарства;
 закриття – існуючий субєкт господарювання ліквідовується і виникає багато нових форм
підприємств;
 злиття (об'єднання) – обєднуються два чи
більше існуючих піжприємства, або об'єднуються
малі сільськогосподарські підприємства з більшими;
 приєднання – сільськогосподарське підприємство приєднується до промислового (агрохолдинги тощо).
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно досліджувати сутність бізнеспроцесів, практичний досвід господарської діяльності інтегрованих структур, які створюють сприятливі умови для розвитку виробництва та реалізації
продукції, як на внутрішньому, так і зовнішньому
ринку.
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На певному етапі розвитку підприємства, у
зв’язку із зміною ринкового середовища, необхідно
досліджувати і запроваджувати інструменти перепроектування бізнес-процесів, а саме: автоматизацію, оптимізацію, реорганізацію, реструктуризацію, інжиніринг, реінжиніринг, які сприяють виведенню
підприємства
з
кризового
стану,
підвищенню ефективності управління.
Очевидно, що від моменту вибору конкретної
цінності до моменту її передачі має пройти певний
час, протягом якого запити споживачів можуть змінитися. В таких умовах компанія має два шляхи.
Перший шлях являє собою крок назад до традиційної концепції процесу виробництва, яка передбачає
зменшення ринкового розриву за допомогою агресивної політики продажу і просування товарів.
Другий шлях вимагає від компанії стати ближче до клієнтів і скоротити термін на створення та
передачу цінності. Реалізація другого шляху вимагає перепроектування бізнес-процесів організації у
напрямку їх спрощення, об’єднання функцій, зменшення часу на виконання, тобто реінжинірингу.
Таким чином, з точки зору маркетингової діяльності компанії реінжиніринг виступає технологією реструктуризації бізнесу, яка дозволяє мінімізувати ринкові розриви і залишатися конкурентоспроможним тривалий час. Перепроектування
бізнес-процесів в організації може здійснюватися
багаторазово, а між циклами реінжинірингу відбуваються зміни у формі пристосування людей до нової структури бізнес-процесу [9].
Розглянемо інструменти перепроектування бізнес-процесів (рис.1).

Автоматизація –
здійснення бізнеспроцесів без
втручання людини
Реструктуризація –
виведення
підприємства
з кризи

Інструменти перепроектування
бізнес-процесів

Інжиніринг –
проектування бізнеспроцесів новостворених організацій

Оптимізація –ефективне використання
бізнес-процесів
підприємства
Реорганізація –
підвищення ефективності виробництва

Реінжиніринг –
підвищення конкурентоспромож-ності
підприємства
Рис. 1. Інструменти перепроектування бізнес-процесів [10].
Реструктуризація підприємства є більш широким способом його перетворення з метою збереження, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності, на відміну від реінжинірингу, який може бути як способом проведення

реструктуризації (одним із заходів), так і основним
заходом зміни організаційної структури всередині
кардинально змінюваного процесу.
Крім того, об’єктом реструктуризації є підприємство з його основними і допоміжними бізнес-
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процесами, а об’єктом реінжинірингу – лише один
або кілька бізнес-процесів. Однак, як реструктуризація підприємства, так і реінжиніринг його бізнеспроцесів (одного або кількох, основних або допоміжних) є інструментом його ефективної та конкурентоспроможної діяльності.
Основним нормотворчим документом у сфері
реструктуризації підприємств є «Положення про
реструктуризацію підприємств». Відповідно до даного Положення реструктуризація підприємства –
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це «здійснення комплексу організаційно – господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об’єкта приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної
продукції, підвищення ефективності виробництва»
[2, с. 209].
Порядок реструктуризації підприємств передбачає такі дії (рис. 2).

Створення
комісії з реструктуризації підприємства

Прийняття
рішення про реструктуризацію підприємства

Порядок
реструктуризації
підприємств

Розроблення та впровадження проекту реструктуризації
підприємства

Рис. 2. Порядок реструктуризації підприємств [3].
Законодавством передбачено, що проект реструктуризації підприємства перед поданням його на
затвердження погоджується з галузевим міністерством, іншими центральними органами виконавчої
влади, місцевим органом виконавчої влади, а також
у разі потреби, яка визначається комісією, з іншими
не галузевими органами виконавчої влади. Важливе значення має оцінка технічного рівня та якості
продукції, яка виробляється на підприємстві, й відповідність її вимогам товарного ринку. При цьому

аналізуються стан реалізації продукції, ціни, основні споживачі та конкуренти. У результаті аналізу
необхідно обґрунтувати висновки щодо конкурентоспроможності продукції. За результатами аналізу
робоча група приймає рішення стосовно ліквідації
підприємства через здійснення процедури банкрутства або реструктуризації. Проект реструктуризації
будь-якого підприємства має визначати (рис. 3).

Форми і
методи для проведення реструктуризації
підприємств
Економічне
обґрунтування
необхідності
проведення
реструктуризації

Затрати на проведення реструктуризації і джерела фінансування

Проект реструктуризації
підприємства
визначає

Шляхи
вирішення
фінансових,
соціальних
та інших
питань

Конкретні заходи, спрямовані
на реалізацію
проекту
реструктуризації

Рис. 3. Проект реструктуризації підприємства визначає [3].
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Сьогодні до законодавчих актів, які регламентують і регулюють процеси реструктуризації підприємств, можна зарахувати наказ Міністерства економіки «Про затвердження методичних вказівок
щодо проведення реструктуризації державних підприємств», а також різноманітні відомчі методики.
Найпоширеніша з яких – «Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств і організацій» розроблена Агентством з питань запобігання банкрутства підприємств і організацій.
У цих документах визначено, що метою реструктуризації є утворення повноцінних суб’єктів
підприємницької діяльності, здатних повноцінно
господарювати і виробляти конкурентоспроможну
продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків.
Максимальний економічний ефект при здійсненні реструктуризації може бути досягнуто за
умови ініціювання реструктуризації власником,
оскільки в даному випадку присутній реальний економічний інтерес. Високий ефект заходів з проведення реструктуризації може бути досягнутий за
умови ініціювання реструктуризації підприємства
адміністрацією підприємства, при зацікавленості у
перспективах стабільної роботи підприємства і належній підтримці з боку Фонду Державного майна
або нових власників за умови доступу до інвестиційних ризиків.
Лише після всебічної оцінки становища підприємства на ринку можна вести мову про можливість і обґрунтувати доцільність розроблення плану
реструктуризації підприємства. Остаточним результатом такої роботи повинно стати розроблення
детального бізнес-плану розвитку підприємства,
реалізація якого повинна забезпечити адаптацію
виробничого потенціалу підприємства до сучасних
вимог ринкової конкуренції [4, с. 311-316].
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Розглянемо трактування сутності поняття «реструктуризація» в економічній літературі (табл. 1).
Реструктуризація підприємств є комплексним
економічним процесом, який системно реалізується, як на мікро, так і на макро рівнях економіки.
Процес реструктуризації є не лише ключовою передумовою, а й системо утворюючим фактором збалансованого функціонування ринкової економіки,
який суттєво впливає на характер макроекономічних процесів та структуру національної економіки.
Процес реструктуризації підприємств орієнтований на забезпечення трансформації (переходу)
підприємства до нової, більш ефективної системи
діяльності з метою досягнення його довгострокового розвитку. Реструктуризація є комплексною системою кардинальних перетворень бізнесу, необхідних для його переходу на якісно новий рівень.
Наявну різноманітність поглядів вчених-економістів щодо трактування сутності поняття «реструктуризація підприємства» можна підпорядкувати
щонайменше до вище зазначених п’яти основних
позицій змістовного наповнення даного поняття,
ключовими характеристиками якого є: реорганізація, адаптація, оптимальне (ефективне) функціонування підприємства, оздоровлення (в т.ч. фінансове) господарського суб’єкта, принципові зміни
організаційно-економічних засад управління підприємством.
Реструктуризація підприємства – це процес системної оптимізації діяльності підприємства шляхом реалізації відповідного комплексу інноваційно
спрямованих заходів щодо перебудови організаційної та (або) управлінської сфери підприємства, який
дає змогу забезпечити перманентну адаптивність і
стійкість, зростання конкурентоспроможності, прибутковості, ринкової вартості та реалізацію потенціалу економічного розвитку підприємства у довгостроковому періоді [8].
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№
п/п
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Таблиця 1
Визначення поняття «реструктуризація» в економічній літературі
Визначення поняття «реструктуризація»

«здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управ1. ління, форм власності, оздоровлення, збільшення обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва…»
«це цілеспрямований комплекс змін організаційно-функціональній
2. структурі підприємства, які здатні підвищити ефективність його діяльності»
«реструктуризація підприємства – це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форми вла3. сності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме
фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволення вимог кредиторів»
«етап перетворень, що дозволяє підприємству досягти такого рівня
4.
ефективності, який забезпечить йому конкурентоспроможність»
«реструктуризація підприємства є більш широким способом його
перетворення з метою збереження, підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності, на відміну від реінжинірингу,
5.
який може бути як способом проведення реструктуризації (одним
із заходів), так і основним заходом зміни організаційної структури
всередині кардинально змінюваного процесу»
«одним з інструментів реструктуризації є виведення підприємства
6. з кризи за рахунок злиття чи поглинання та її застосовують у тому
випадку, коли підприємство потрібно виводити з кризового стану»
«реструктуризація – це зміни організаційної структури та структури власності активів, у т.ч. реорганізація – це зміни в організа7.
ційно-правовій формі підприємства. А реінжиніринг – це зміни бізнес-процесів та функцій менеджменту»
«реструктуризація є найбільш комплексною і глибокою формою
8. перетворення і містить в собі комбінацію перетворень у формі модернізації, реінжинірингу, реорганізації»
«реструктуризація – це неперервний процес, у ході якого керівни9. цтво приходить до усвідомлення необхідності перетворення підприємств на основі проектування його нового життєвого циклу»
«реструктуризація характеризується як важливий етап, що обумо10. влює досягнення підприємством необхідного рівня ефективності і
забезпечує його конкурентоспроможність»
«реструктуризація розглядається як комплекс взаємопов’я-заних
заходів різної природи та змісту, які спрямовані на забезпечення
11.
ефективності використання потенціалу підприємства, а також збільшення його конкуренто-спроможності”
«реструктуризація – заходи з приведення діяльності підприємства
12. у відповідність до стану зовнішнього ринкового середовища і сформованої конкурентної стратегії розвитку»
«реструктуризація постає структурним процесом, що поступово
охоплює перетворення таких елементів: маркетингової ресурсної,
конструкторської ресурсної складових; спеціалізовано-функціональної стадійної складової; виробничої складової (матеріальної, ре13.
сурсної, технологічної складових), організаційної ресурсної, кадрової ресурсної складових; планування фінансової ресурсної складової, статутно-правової ресурсної складової, постачальницької,
збутової стадійних складових та управлінської складової»
«реструктуризація інтерпретується як процес комплексної зміни
14. методів та умов функціонування організації відповідно до зовнішніх ринкових факторів та стратегії її розвитку»
Джерело: авторське опрацювання джерел [1-12].
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Реструктуризація підприємства може проводитись в двох випадках: успішними підприємствами,
які прагнуть до підвищення конкурентоспроможності і ефективності своєї діяльності, акцентуючи
увагу на збільшенні вартості бізнесу, і підприємствами, що знаходяться в кризовій ситуації, зусилля
яких направлені на виведенні підприємства з кризової ситуації і стабілізації його фінансово-економічного стану.
Традиційним завданням реструктуризації є
підвищення ефективності функціонування підприємства, а, отже, максимізація його вартості. Як найважливіший показник ефективності функціонування підприємства виступає зростання вартості
власного капіталу, відповідно і реструктуризація і
проводиться в даному напрямі.
При цьому, вибір показника вартості підприємства, як критерію реструктуризації не випадковий, і пов'язаний з тим, що власників підприємства
в першу чергу цікавлять не тип і технологія виробництва, параметри продукції, ринки збуту, а справжній інтерес викликає критерій ефективності їх
вкладень в конкретне підприємство, яким є постійне зростання вартості вкладів, що обумовлює як
підвищення рівня особистого добробуту власників,
так і стабільний розвиток підприємства.
На основі поетапного підходу до проведення
реструктуризації українські вчені-економісти А.І.
Ковальов і А.С. Шумілова запропонували чотирьох
етапний алгоритм реструктуризації, який включає:
аналітичний етап – аналіз ситуації, створення проекту реструктуризації; кризовий етап – реалізація сукупності заходів орієнтованих на фінансову стабілізацію діяльності підприємства; посткризовий
етап – реалізація сукупності заходів орієнтованих
на підвищення конкурентоздатності підприємств
результатів від проведеного реформування а у довгостроковому періоді; постреструктуризаційний
етап – оцінка результатів від проведеного реформування та створення системи моніторингу [12].
Реалізація першого і другого етапів здійснюється у кризовому періоді, третього й четвертого
відповідно – у посткризовому. Стратегічна реструктуризація здійснюється в посткризовому періоді і
основною метою її є підвищення привабливості і
вартості підприємства. В даному випадку зміни торкаються як стратегічної, організаційної і культурної складових діяльності підприємства в довгостроковому періоді [9].
У зв'язку з тим, що реструктуризація підприємств у всіх випадках пов'язана з ризиками, ступінь
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впливу яких на її результативність суттєво збільшується в умовах сучасного бізнес-середовища, рекомендується залежно від ступеня ризику виділяти
наступні види реструктуризації: з мінімальним (низьким) рівнем ризику; з підвищеним (середнім) рівнем ризику; з високим рівнем ризику.
Доцільно зазначити, що реструктуризації властивий свій життєвий цикл, своя еволюція зародження, розвитку, становлення і подальшої трансформації. Еволюційний шлях реструктуризації – це
шлях синтезу форм, спадковості етапів і пошуку нових технологій. Перехід від одного етапу до іншого
має прогресивний характер, оскільки характеризується функціональним збагаченням форм реструктуризації і адекватного до неї механізму втілення,
тобто своїм набором техніки, технології, інструментарію для реалізації реструктуризаційного процесу.
Сьогодні на зміну стратегії виживання почали
приходити стратегія оновлення технології виробництва, збуту та самого управління, тобто зміни
всіх внутрішніх процесів. У зв’язку з цим реструктуризаційні заходи набувають інноваційного характеру, який зумовлює перетворення реструктуризації в іншу якість – трансформацію – як вищий її
прояв. Трансформація вимагає використання адекватних до її суті технологій, якою є динамічне бізнес-планування, що допоможе швидко пристосувати структуру підприємства до зміненої ситуації.
Технологія динамічного бізнес-моделювання
включає зміни структури, моделювання організаційне, моделювання бізнес-процесів і кількісне моделювання [10].
Форми реструктуризації будь-якого підприємства зображені на (рис. 4).
Реструктуризація активів передбачає заходи з:
продажу частини основних фондів, продажу зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів
тощо, продажу окремих підрозділів підприємства,
зворотного лізингу, реалізації окремих видів фінансових вкладень, рефінансування дебіторської заборгованості.
Фінансова реструктуризація передбачає зміну
структури й розмірів власного й позичкового капіталу та інших пасивів підприємства, що вплине на
формування структури балансу, за якої позики ліквідності й платоспроможності задовольнять вимоги
ринку. Фінансова форма реструктуризації сприяє
залученню інвестицій.
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виробництва
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реструктуризація

Фінансова
реструктуризація

Рис. 4. Форми реструктуризації підприємств [11].
Найскладнішою формою реструктуризації є
корпоративна реструктуризація. Вона передбачає
реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових

юридичних осіб або нову організаційно-правову
форму діяльності.
Реструктуризація, спрямована на укрупнення
підприємства зображена на (рис. 5).

Приєднання – передача
всіх прав і обов’язків одного чи декількох юридичних осіб іншій
юридичній особі
Злиття –
об’єднання підприємства, з
фінансово стабільним
підприємством, об’єднання
декількох підприємств

Реструктуризація,
спрямована на укрупнення підприємства

Поглинання –
придбання підприємством
корпоративних прав іншого,
фінансово неспроможного
підприємства

Рис. 5. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства [11].
Як правило, реорганізація відбувається за еволюційним типом, займає великі проміжки часу й не
має вигляду революції на підприємстві. Реорганізація може включати зміни організаційної структури,
зміни товарного асортименту, зміни керівних органів, дроблення підприємств і виділення самостійних підрозділів, продаж та купівлю підрозділів та
підприємств.
Реорганізація спрямована на розукрупнення
підприємств зображена на (рис. 6).

Поділ –
юридична особа припиняє свою діяльність,
а на її базі – нові самостійні юридичні
особи

Таким чином, перш ніж застосовувати певний
методичний підхід до функціональних змін на підприємстві, необхідно ідентифікувати інструментарій перепроектування бізнес-процесів, виділити
їхні характеристики та узгодити цілі підприємства
з бажаними результатами. Кардинальним інструментом перепроектування бізнес-процесів є реінжиніринг бізнес-процесів. Водночас існує ціла низка
аналогічних організаційних заходів, покликаних
внести зміни в процес управління: автоматизація,
оптимізація, реорганізація, реструктуризація, інжиніринг тощо [1, с. 226].

Реорганізація, спрямована на розукрупнення
підприємства

Виділення –
частина активів
і пасивів підприємства, що реорганізується – передається правонаступнику

Рис. 6. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємства [6].
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Розробка і реалізація стратегії реструктуризації залежить від багатьох факторів, важливішими з
яких є:
1. Стратегія розвитку підприємства.
2. Цілі реструктуризації.
3. Наявні матеріальні, фінансові, трудові й інформаційні ресурси.
4. Можливості залучення інвестицій.
5. Рівень професійної підготовки і самоорганізації кадрів.
6. Соціальна напруженість у колективі.
7. Здатності керівника (особи, що приймає рішення) до ініціації і проведення реструктуризації і
прийняття ризику, що виникає в процесі її реалізації. Як показує досвід, успіх реструктуризації забезпечується головним чином, якщо зміни є головною
задачею генерального керівника.
Реалізація будь-якої стратегії розвитку має на
увазі обов’язкове проведення реструктуризації. Заходи реструктуризації в той же час є заходами реалізації стратегії розвитку. Стратегія реструктуризації стає умовою реалізації стратегії розвитку.
Для підприємств, ефективність реструктуризації яких підтверджується досить стійким фінансово-економічним станом і перспективами росту,
стратегія реструктуризації може полягати у використанні постійних заходів для підтримки ефективності роботи: активізація інноваційної діяльності; підвищення технологічності продукції; розширення
виробництва; ринкову диференціацію тощо.
Висновки. Таким чином, організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства
має бути спрямований не тільки на забезпечення
стабілізації виробництва, виведення підприємства з
кризової ситуації. Даний механізм повинен забезпечувати підтримку і поліпшення ефективності діяльності аграрного підприємства в мінливих умовах
зовнішнього середовища. При цьому важливо дотримувати виділених принципів і концептуальних
положень управління реструктуризацією підприємства.
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Анотація
Досліджено стан складського логістичного сегменту та його вплив на ефективність діяльності
суб’єктів аграрного виробництва. Розглянуто вірогідність зростання кількості сучасних автоматизованих
складських потужностей, побудованих великими агрохолдингами і їхнє скорочення у дрібних та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, а також таких, що мають логістично неефективне розташування. Запропоновано доповнення традиційних видів діяльності на складах загального користування іншими послугами із доданою вартістю.
Abstract
The state of the warehouse logistics segment and its impact on the efficiency of activity of agricultural production subjects is researched. The probability of increasing the number of modern automated warehouse capacity
built by large agricultural holdings and their reduction among small and medium-sized agricultural producers, as
well as those that have a logistically inefficient location is considered. It is proposed to supplement traditional
activities in public warehouses with other value-added services.
Ключові слова: логістика, склади загального користування, аграрний ринок, послуги, додана
вартість.
Keywords: logistics, public warehouses, agricultural market, services, value added.
Постановка проблеми. Протягом останніх років спостерігається читка позитивна динаміка валових показників зібраного в Україні зерна, яка перевищує темпи зростання потужностей і модернізації
технічних можливостей зерносховищ. Подібні
складності й на українському ринку овочевої продукції, однією з особливостей якого є те, що формування основної його маси здійснюють домашні
та фермерські господарства. Певну частку своєї
продукції вони реалізують на місцевих ринках, але
більшу її частину продають перекупникам. Обмежені потужності овочесховищ значно скорочують
можливості українських сільгоспвиробників, щодо
зростання свого доходу за рахунок реалізації овочів
у міжсезоння. Крім того, з тієї ж причини, від 30%

до 40% вирощеної овочевої продукції просто згниває взимку.
Важливо, також, розуміти, що сучасні склади
повинні крім звичних функцій надавати додаткові
послуги і створювати тим самим додану вартість та
скорочувати час руху товарів до кінцевого споживача. Тож, у розвитку складського логістичного сегменту аграрного ринку зацікавлені крім сільськогосподарських товаровиробників, трейдерів, мереж
розподілу і збуту, також машинобудівельні компанії, перевізники, влада та інші, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливостям формування складської інфраструк-
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тури та логістики (в більшості – це елеватори) присвячено велика кількість робіт вітчизняних і зарубіжних науковців та дослідників. Авторами роботи
[1] розглянуто питання ефективності управління
складським господарством, вантажопереробки та
упаковки. У роботі [2] авторами розроблено методику визначення географічних координат потенційного розташування овочесховищ, в яких загальні
річні витрати на перевезення вантажу будуть мінімальними. Питанням дефіциту елеваторних потужностей і перспективам його подолання в Україні
присвячена робота [3]. Робота [4] присвячена ґрунтовному аналізу основних тенденцій розвитку ринку елеваторів в Україні й розрахунку його потенціалу. В інших роботах у тій чи іншій мірі конкретизуються окремі аспекти представлених питань,
однак даний напрямок знаходиться в стані динамічного розвитку і потребує подальших досліджень.
Мета статті полягає у дослідженні існуючого
стану складської інфраструктури аграрного ринку в
Україні, визначення перспектив його розвитку та
розроблення пропозицій щодо розширення послуг
із доданою вартістю у даній сфері.
Виклад основного матеріалу. Компетентності в логістиці можна досягти завдяки координації
таких видів діяльності, як: формування логістичної
інфраструктури, інформаційний обмін, транспортування, управління запасами, складське господарство, вантажопереробка та упаковка. Тільки зведені
в єдину систему ці функціональні сфери здатні забезпечувати потреби логістики.
Одним із головних обов’язків логістичних менеджерів є проектування інфраструктурної мережі,
бо саме вона забезпечує доставку продуктів і матеріалів споживачам. Кількість, розміри, а також географічне розташування потужностей, які використовуються в логістиці, безпосередньо впливають на
рівень та кошти обслуговування споживачів. Типовими об’єктами логістичної інфраструктури є виробничі підприємства, склади, завантажувально-розвантажувальні термінали та магазини роздрібної
торгівлі. У силу того, що інфраструктура створює
каркас, на якому будується система логістики та її
робота, інфраструктурна мережа складається з транспортних та інформаційних об’єктів. Такі функції
як управління запасами, вантажопереробка, опрацювання замовлень клієнтів реалізуються в рамках
логістичної інфраструктури [5, с. 188].
Аграрне виробництво, а особливо галузь рослинництва, має ярко виражений сезонний характер,
тобто вирощування сільськогосподарських культур
і збирання врожаю займають відносно невеликий
проміжок часу, а споживання продукції сільського
господарства відбувається протягом цілого року.
Таким чином, зберігання продукції є обов’язковою
умовою ефективної господарської діяльності – накопичення у вигляді запасів обумовлює можливість
безперебійної роботи переробних підприємств, коливання випуску продукції яких залежить від цілого ряду чинників, один з яких пов’язаний із змінами споживчого попиту.
Для підвищення ефективності функціонування
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підприємств виробничої та переробної галузей агропромислового комплексу системи складування
запасів мають відповідати найсучаснішим вимогам
і стандартам. Склад бере на себе відповідальність за
продукцію, яка знаходяться в ньому на зберіганні,
тому оснащення та внутрішній інтер’єр тут мають
бути на сучасному рівні технологій в галузі. На сьогодні, відповідно до оцінок експертів, у великій частці обладнання на діючих елеваторах є фізично й
морально застарілим і, відповідно, не забезпечує
потрібні показники якості зерна, які відповідають
стандартам і технічним умовам [6, с. 57]. За тими ж
оцінками, рівень спрацювання технічних засобів
елеваторів, що забезпечують післязбиральну обробку зерна, а також його зберігання, досягає 80%.
Подібна ситуація і у овочесховищах, більшість з
яких залишилася іще з радянських часів і не отримала необхідної модернізації.
На думку фахівців [7], майбутнє галузі зберігання зернових за гігантськими максимально технологічно розвиненими елеваторами, на яких відбувається контроль кожної копійки витрат і кожної
секунди робочого часу. Вже зараз при проведенні
глибокого переоснащення існуючих складів загального користування для суб’єктів аграрного виробництва, а також при будівництві нових необхідно
встановлювати: фотосепаратори, що дають можливість формування партій зерна однакової якості; вагові комплекси високої точності, спроможні оперативно вимірювати вантажі; сучасні високоефективні зерноочисні машини; системи моніторингу
запасів у режимі реального часу; системи автоматичного обліку на складі з 2D і 3D лазерним скануванням; багаторівневі системи контролю й безпеки
тощо. Необхідно, також, готувати висококваліфікованих фахівців, спроможних працювати на представленому обладнанні й здатних до постійного навчання.
Однак, такі масштабні інвестиції можуть собі
дозволити лише потужні агрохолдинги, у той час як
сегмент малого й середнього агробізнесу залишається в цих умовах, практично, сам на сам із проблемою тривалого зберігання вирощеної і не проданої одразу продукції. Із переходом до ринкової економіки
агропромислові
формування
підприємницької спрямованості не змінили свого
ставлення до питань складського зберігання запасів
та готової продукції. Кожне підприємство має власні складські приміщення, де й зберігає урожай до
продажу великим трейдерам та всі необхідні для
життя запаси, приймаючи на себе відповідні ризики. Більшу частину року підприємства-виробники сільськогосподарської продукції не мають потреби у великих площах наявних складських приміщень, але, незалежно від цього, вони повинні
робити амортизаційні відрахування та витрати на
утримання складів та обладнання, сплачувати податки на будівлі та їхню страховку, оплачувати опалення, освітлення та робочу силу тощо.
Розуміння того, що основною метою управління запасами на підприємстві є зниження загальних щорічних витрат на утримання запасів до мінімуму за умови дотримання встановленого рівня
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якості обслуговування споживачів, нагальною вимогою часу є розширення мережи складів загального користування із можливістю запровадження
додаткових сфер діяльності. На даному етапі існуючі бази-холодильники, овочесховища та елеватори обмежуються лише виконанням функції зберігання відповідної продукції та запасів, у той час як
консолідація, доробка/відстрочка товарів чи розукрупнення є потенційними сферами отримання додаткового прибутку. У випадку, коли господар товару знаходить вигідного оптового покупця, він
продає продукцію й вказує покупцеві франко-склад
та платить складу за зберігання. Але в більшості випадків господар товару довіряє складу реалізацію
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своєї продукції в мережі магазинів та супермаркетів.
Послуги, що їх надають склади загального користування, відрізняються гнучкістю оплати та забезпечують економію за рахунок масштабів операцій. Управлінський персонал має бути професійним, досвідченим, повинен розуміти ризики, які
мають місце в складському господарстві, а також
він має бути націлений на максимальне використання ринкових можливостей. Запропонована організаційна структура управління складів загального
користування представлена на рисунку 1.

Відповідальний за логістику
Відповідальний за маркетинг

Директор складу

Відповідальний за якість

Координатор
логістики

Відповідальний
за забезпечення

Головний бухгалтер
Відповідальний за роботу
з клієнтами
Відповідальний за співпрацю з іноземними партнерами

Рисунок 1. Проєкт структури управління складу загального користування
Джерело: власне опрацювання
У складах загального користування змінні витрати часто бувають нижчі, ніж у приватних, тобто
таких, якими володіє й управляє та сама організація, якій належать і товари, що в них зберігаються.
Це можна пояснити більш високою автоматизацією
процесів, економією за рахунок масштабів операцій
значно вищою продуктивністю праці. Користування аграрними підприємствами послугами такого
типу складів призводить до менших капітальних
витрат і тим самим сприяє підвищенню рентабельності інвестованого капіталу.
Здатність складів загального користування забезпечувати економію за рахунок масштабів операцій пояснюється також тим, що об’єм запасів кожного конкретного клієнта доповнюється запасами
інших користувачів і це створює кумулятивний
ефект. У результаті цього досягається масовий масштаб операцій, на який і розподіляються постійні
витрати, що економічно виправдовує застосування
більш продуктивного обладнання вантажопереробки. Такі склади також дають можливість економити на транспортних витратах завдяки великим
вантажним відправкам, які комплектуються із запасів різних клієнтів.
Звісно, мова не йде про повний перехід на використання овочесховищ загального користування
та інших складів такого типу – кожне підприємство
має визначити оптимальну стратегію складування
запасів. Приватний склад можна використовувати
для покриття основних потреб аграрних підприємств протягом року, користуючись послугами
складів загального користування тільки під час се-

зонного зростання ділової активності. Одним із факторів, який підштовхує до залучення складів загального користування є вимоги конкретних ринків.
Маркетингові дослідження можуть показати, що в
тому чи іншому географічному регіоні доцільні
об’єми операцій розподілу вказують на необхідність використання приватних складів, у той час як
на інших ринках більш прибутковим є використання складів загального користування. Критерієм
оптимізації при проектуванні логістичної системи
має бути задоволення споживачів із найменшими
витратами ресурсів.
Необхідною умовою прибуткового функціонування в умовах ринку різного типу складів є додання до традиційних економічних і сервісних операцій інших послуг із доданою вартістю. Головним
чином сервіс із доданою вартістю може бути зорієнтований на упаковку та на виробництво. Так, зазвичай продукція овочівництва зберігається у овочесховищах насипом, тобто у нерозфасованому вигляді, створюючи тим самим запаси, які важко
диференціювати. З іншого боку, на складі можна
пакувати овочі та фрукти у сітчасті мішки, пластикові бокси, целофанові й паперові пакети, а також
торбинки з тканини чи мішковини за допомогою
простого обладнання у відповідності до вимог супермаркетів або магазинів-замовників, тим самим
надаючи послуги з доданою вартістю і роблячи ланцюг «виробник-кінцевий споживач» коротшим на
одну ланку. Іншим видом подібних послуг є управління температурним режимом зберігання овочів та
фруктів, що дозволяє регулювати процес дозрівання й доводити продукти в процесі зберігання до
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потрібного ступеня стиглості в точній відповідності з вимогами ринку.
Одним із головних питань, які треба вирішити
при прийнятті рішення про створення подібного
складу, є вибір місця локалізації. «Дерево рішень»
допомагає відібрати для впровадження найкращий
варіант розвитку системи. У випадку, коли одразу
декілька варіантів демонструють схожі або співставні результати, необхідно порівняти показники
ефективності та умови за кожним варіантом і відібрати два-три найкращих. Кожне підприємство саме
вирішує, що для нього є «найкращою альтернативою», але в подібних випадках найкращим прийнято вважати такий варіант, який забезпечує цільовий рівень сервісу з найменшими загальними витратами. Іще одним досить важливим фактором є
обсяг витрат на поновлення запасів.
Висновки. Відомо, що в умовах конкурентної
боротьби виграє той, хто може забезпечити найнижчі витрати на свій продукт за умови відповідності
стандартам і очікуванням споживача. Тому інвестиції великих агрохолдингів будуть спрямовані у будівництво гігантських елеваторів і овочесховищ з
повною автоматизацією виробничих процесів. Зростатиме потреба у кваліфікованому персоналі, здатному обслуговувати обладнання нового покоління. У свою чергу малі й середні виробники сільськогосподарської продукції можуть створювати
склади загального користування для забезпечення
спільної ефективності й мінімізації витрат, доповнюючи їхню звичайну діяльність послугами із доданою вартістю. Однак, не залежно від розміру
складів, обладнання й умови їхнього функціонування повинні відповідати екологічним вимогам,
мінімізуючи викиди та інші шкідливі для людей і
природи фактори.

41
Список літератури
1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика:
интегрированная цепь поставок / пер. с англ. Н.Н.
Барышниковой, Б.С. Пинскера. Москва: ЗАО
«Олимп – Бизнес», 2008. – 640 с.
2. Pysarenko V., Ponochovna O., Bahorka M.,
Voronyansky V. Data-Centric Formation of Marketing
Logistic Business Model of Vegetable Market Due to
Zonal Specialization. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. Volume 42,
2020, Pages 23-49. DOI: 10.1007/978-3-030-356491_2.
3. Колос Н. Ахіллесова п’ята зерновиків.
Бізнес.
2019.
5
грудня.
URL:
https://business.ua/economy/7886-akhillesova-p-yatazernovikiv (дата звернення 25.06.2020).
4. Аналіз ринку елеваторів в Україні за 20165 міс. 2019 рр. ProConsulting : офіційний сайт. URL:
https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analizrynka-elevatorov-v-ukraine-v-2016-5-mes-2019-gg
(дата звернення 29.06.2020).
5. Дорофєєв О.В., Рой О.В. Використання
концепції управління системами складування запасів у діяльності аграрних підприємств. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : збірник наукових праць / за ред. І. А.
Маркіної. Полтава : ПП «Астрая», 2018. С. 187-189.
6. Системи післязбирального зберігання
зерна / В. Опалко та ін. Agroexpert: практичний
посібник аграрія. 2017. № 3 (104). С. 54-57. URL:
https://kmzindustries.ua/storage/editor/files/3b938af60
33a5d06d1d5720c3d6dda23.pdf (дата звернення
24.06.2020).
7. Елеватор 2020: раціональне зерно.
LANDLORD
:
офіційний
сайт.
URL:
https://landlord.ua/wp-content/page/elevator-2020racionalne--zerno/ (дата звернення 18.06.2020).

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ
КРИЗИ
Ніколайчук В.Я.
асистент кафедри МФіКТ,
Віницького національного аграрного університету
м. Вінниця, Україна
RESTRUCTURING OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE DURING THE ECONOMIC CRISIS
Nikolaychuk V.
lecturer Vinnytsia national agrarian unsversits,
с. Vinnytsia, Ukraine
Анотація
У статті розглядається сучасний стан в банківській системі України, висвітлено проблемні питання в
даній галузі, розглядаються пріоритетні цілі та задачі банківських груп, методика їх впровадження. Аналізуються заходи Національного банку України з реструктуризації банківської системи, розглянуто світовий досвід інших країн та напрями подальшої реструктуризації.
Abstract
The article considers the current state of the banking system of Ukraine, highlights the problematic issues in
this area, considers the priority goals and objectives of banking groups, methods of their implementation. The
measures of the National Bank of Ukraine on restructuring of the banking system are analyzed, the world experience of other countries and directions of further restructuring are considered.
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Постановка проблеми. У 2020 рік банківська
система України входить з невирішеними проблемами 2016 - 2019 років. Значна девальвація гривні,
спад в економіці, військові дії у східному регіоні та
анексія АР Крим, недостатній рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю банків.
Банківська система України виявилась найбільш вразливою до поточної економічної кризи.
Скорочення виробництва, інфляційний тиск на економіку, зниження інвестиційної активності, втрата
основного ринку збуту ускладнили функціонування всієї системи. Банківська система сьогодні не
виконує своє основне завдання, оскільки не фінансує і не кредитує реальний сектор економіки.
Унаслідок зростання рівня негативно класифікованої заборгованості банки змушені були створювати значні резерви за активними операціями,
що неминуче негативно вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. За жовтень 2019 року
загальний обсяг збитку діючих банків становив біля
3,7 млрд гривень. Зростання валютних ризиків для
українських банків внаслідок наявності короткої
відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації є потенційною загрозою стійкості банківської системи. Як наслідок цього, а також низки інших факторів, протягом 2016 - 2019 років кількість
банків в Україні зменшилась майже на 30 %, породивши при цьому сукупність нових проблем, включаючи необхідність здійснення виплат вкладникам,
втрати юридичними особами своїх коштів, зниження довіри до банків загалом.
Існуюча ситуація зумовлює необхідність дослідження питання напрямів та заходів з реструктуризації банківської системи України, спрямованих
на стабілізацію та підвищення ефективності її роботи.
Огляд літератури. Проблеми та перспективи
розвитку банківської системи України досліджуються у працях таких учених Патрікац Л., Крохмалюк Д., Шпак О. В., Мананнікова Н. В. Дослідженням питань реорганізації і реструк-туризації займалися такі учені як Васильченко З. М., Вядрова І. М.,
Одінцова Н. Г. Питанням впровадження світового
досвіду реформування банківської системи займалися Бутов А. М., Колодій І. Є., Шпаргало Г. Є.
Та, незважаючи на результати перелічених
вище досліджень, комплексних праць, що розкривали би сучасний стан та перспективи реструктуризації банківської системи України, фактично немає.
Виклад основного матеріалу
Сучасний стан роботи української банківської системи
Ситуація в банківській системі не є однорідною. Частина банків працює краще аніж інші. Рейтинг банків від Forbes, розрахований на основі даних фінансової звітності банків станом на 1 липня
2019 року визначив, які з них демонструють кращі

показники життєздатності. Так провідні позиції зайняли польський Кредобанк, американський Сітібанк,
державний
Ощадбанк,
австрійський
Райффайзен Банк Аваль, французькі Укрсиббанк та
Креді Агріколь Банк. При розрахунку рейтингу використовувалися кількісні фінансові показники, серед яких - індикатори ліквідності, рентабельності,
капіталізації, з урахуванням якісних факторів безперебійності платежів, підтримки акціонерів і ризиків країн їхнього походження. Мета рейтингу знайти банки з високою внутрішньою здатністю вистояти в період системної нестабільності [1].
Станом на 01 жовтня 2019 року ліцензію Національного банку України мали 122 банківських установи (в т.ч., більше 40 банків з іноземним капіталом). Зважаючи на несприятливу економіко-політичну ситуацію в країні та подальше виведення
Нацбанком з ринку неплатоспроможних банків (в
т.ч. що порушували законодавство з питань легалізації та відмивання коштів злочинним шляхом та
фінансування тероризму), кількість банківських установ протягом 2016 - 2019 року суттєво зменшилась. Таким чином, розширення повноважень НБУ
та останні дії ФГВФО щодо запровадження ТА в
банки IV групи, які не мали проблем з ліквідністю,
роблять дефолти банківських установ слабкопрогнозованими.
За підсумками ІІІ кварталу 2019 року чисті активи банківської системи України станом на
01.10.2019 р. складають близько 1476.218 млрд.грн.
Варто зазначити, що незважаючи на ліквідацію
ряду проблемних банківських установ та значний
відтік клієнтських коштів, зростання активів відбувалось внаслідок стрімкої девальвації національної
валюти, що також відобразилось на суттєвому збільшенні залишків валютних активів.
Кредитна активність банківських установ
впродовж ІІІ кварталу минулого року залишалася
низькою, що обумовлено скороченням ресурсної
бази, погіршенням кредитоспроможності позичальників та високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку, що в свою чергу,
змушує банківські установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану потенційних позичальників або й взагалі призупинити на деякий час
кредитування.
Незважаючи на зменшення обсягу валютних
кредитів (в доларовому еквіваленті), внаслідок суттєвої девальвації гривні з початку 2016 року, частка
валютних кредитів в кредитному портфелі залишається суттєвою (56.1%). При цьому, близько 1/5 валютних кредитів були надані населенню (в т.ч. значна частка валютних кредитів була надана ще в
2016-2019 рр. на придбання і будівництво нерухомості).
З огляду на девальвацію національної валюти
та враховуючи суттєву частку валютних кредитів в
клієнтському кредитному портфелі банків, обсяг
простроченої заборгованості протягом ІІІ кварталу
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2019 року збільшився на 51.11% (54 792 млн.грн.)
та станом на 01.10.2019 р. складає 190 645 млн. грн.,
що відповідає 20.4% клієнтського кредитного портфеля [2].
На думку НРА «Рюрік» обсяг неробочих кредитів є значно вищим, враховуючи той факт, що наразі банківські установи намагаються максимально
реструктурувати наявну проблемну заборгованість.
При цьому, очікується подальше деформування резервів під сумнівні до повернення активи, враховуючи продовження бойових дій на сході України.
Причинами вилучення строкового ресурсу з
боку суб’єктів господарської діяльності є обмеженість доступу до кредитних ресурсів, враховуючи
також зростання вартості кредитного ресурсу. При
цьому, значна кількість підприємств втратили власні кошти внаслідок введення до банківських установ тимчасової адміністрації та подальшої ліквідації.
У випадку ж з фізичними особами, вилучення
строкових депозитів відбувалось на фоні зниження
реальних доходів населення за одночасного підвищення рівня інфляції, що у свою чергу, призводить
до підвищення витрат на споживання, а також прагнення громадян зафіксувати власні заощадження
шляхом конвертації їх в іноземну валюту. Однак, на
відміну від минулого року, сальдо операцій з іноземною валютою з фізичними особами було додатнім, що на нашу думку зумовлено не зниженням попиту на іноземну валюту, а зниженням реальних доходів громадян за одночасного зростання рівня
інфляції, що у свою чергу, зумовлює збільшення
витрат [3].
За жовтень 2019 року загальний обсяг збитку
діючих банків становив «мінус» близько 3,7 млрд
гривень. Проте, за жовтень у порівнянні з вереснем
збиток скоротився на 39% (за вересень 2019 року «мінус» 6,1 млрд гривень). На зменшення обсягу
збитку головним чином вплинув прибуток від торговельних операцій, який за жовтень становив 3,2
млрд гривень (16,5% доходів банків за жовтень).
Крім того, в жовтні платоспроможні банки
отримали максимальний за 8 місяців чистий комі-
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сійний дохід - 2 млрд гривень. Також дещо збільшився чистий процентний дохід - до 4,4 млрд гривень за жовтень 2019 року.
Головним чинником отримання банками збитків залишаються значні обсяги відрахувань у резерви - за жовтень поточного року банками було сформовано резервів на загальну суму 9,8 млрд гривень
(42,8% від витрат за жовтень). Проте слід зауважити, що темпи нарощення банками резервів поступово уповільнюються», - повідомляє НБУ.
Станом на 1 листопада 2019 року 79 банків
отримали прибуток на загальну суму 3,9 млрд гривень, в тому числі за жовтень - 78 банків на загальну
суму 0,7 млрд гривень [4].
Стратегія банківської системи України
Стратегія банківської системи України (надалі
Банківська група) 2020 р. (далі - Стратегія) визначає пріоритетні цілі банківської групи в порівнянні
на період 2013-2020 років, задачі й шляхи їх досягнення, є орієнтиром для прийняття ключових рішень, що стосуються майбутніх ринків, продуктів,
організаційної структури, прибутковості і управління ризиками учасників банківської групи на всіх
рівнях їх діяльності. Загальні принципи діяльності
та управління в банківській групі регламентуються
Кодексом корпоративної етики банківської групи,
Політикою корпоративного управління банківської
групи, Політикою управління ризиками банківської
групи, Положенням про систему внутрішнього контролю в банківській групі та іншими документами, що стосуються діяльності банківської групи.
Прогноз розвитку макроекономічного середовища
та банківської системи України можна зробити порівнюючи 2016-2019 р.р. На макроекономічне середовище впливають такі політичні фактори, як: низькі темпи проведення реформ, суттєві протиріччя
у владі, військові дії на сході України. Також немаловажні економічні фактори, а саме нестабільність
національної валюти, значне падіння української
економіки у 2014-2015 роках, залежність економіки
України від зовнішніх поставок енергоресурсів, та
дефіцит платіжного балансу України. (Табл. 1)
Таблиця 1

Динаміка макроекономічних показників за період 2013-2015 роки
2013 рік 2014 рік
(факт
(факт
Показник
відносно відносно
2012 р.)
2013 р.)
Реальний ВВП, %
0,0
-6,8
Індекс обсягу промислового вироб-ва, %
95,7
89,9
Індекс обсягу вироб-ва аграрних під-ств, %
113,3
102,2
Індекс споживчих цін, %
109,1
124,9
Прямі іноземні інвестиції, млрд.доларів США
5,7
2,5
Сальдо поточного рахунку платіжного балансу, млрд.доларів США
-16,5
-5,3
Обсяг державного боргу, млрд.грн.
584,8
1100,8
Обсяг державного боргу до ВВП, %
40,2
70,3
Середня номінальна заробітна плата, тис.грн.
Облікова ставка НБУ, % річних
Валютний курс, грн./дол.США
Динаміка активів банківської системи, %

3,3
7,5-6,5
8,0
13,4

3,5
6,5-14,0
15,8
3,0

2015 рік
(факт
відносно
2014 р.)
-9,0
87,0
95,2
146,0
3,8
--1571,8
прогноз
80-90%
4,2
14,0-22,0
23,5
-4,7
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Основні припущення щодо розвитку макрое- системи України та подовження процесу «очикономічного середовища на період 2020 року в по- щення» банківської системи, підвищення капіталірівнянні останніх років досить стримані, незважа- зації банківської системи на виконання вимог регуючи на продовження співробітництва з МВФ, залу- лятора стосовно обсягу капіталу банків, при стричення інвестицій до економіки України, незначна маному збільшенні обсягу кредитних операцій при
позитивна динаміка основних показників макрое- збереженні конкуренції серед банківських установ
кономічного розвитку України, та впровадження та на ринку депозитів та, як слідство, збереження варрозвиток енергозберігаючих технологій, збіль- тості залучених коштів наданих кредитів на досить
шення обсягів виробництва у галузях, що є драйве- високому рівні, а також уповільнення росту рівня
рами української економіки, зокрема сільського го- проблемної заборгованості, проте доля непрацююсподарства, дають пролонгований ефект, та вима- чих активів в балансі залишатиметься значною.
льовують перспективи розвитку банківської (Табл. 2)
Таблиця 2
Прогноз та порівняння динаміки макроекономічних показників та показників банківської системи на період 2016-2019 років
Показник
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Динаміка реального ВВП, %
2,0
3,5
4,0
4,0
Індекс обсягу промислового виробництва, %
100,0
103,0
105,0
105,0
Індекс обсягу виробництва аграрних підприємств, %
100,0
105,0
110,0
110,0
Індекс споживчих цін, %
108,7
107,2
105,0
105,0
Зовнішній державний борг, млрд.доларів США
22,3
28,5
35,2
38,4
Золотовалютні резерви, млрд.доларів США
48,0
53,0
57,2
57,6
Прямі іноземні інвестиції, млрд.доларів США
3,5~4,0
5,0~5,5
5,0~6,0
5,0~6,0
Середня номінальна заробітна плата, тис.грн.
3,3
3,7
4,2
4,5
Валютний курс, грн./дол.США
24,4
24,9
25,1
25,5
Динаміка активів банківської системи, %
2,0
5,0
8,0
10,0
Пріоритетні цілі та задачі банківської групи
Основна ціль в період викликів економічних
криз є впровадження і розвиток таких нових напрямів діяльності учасників банківської групи, які б забезпечували підвищення конкурентоздатності банківської групи на ринку, зростання прибутків та капіталу,
а
саме
удосконалення
процедур
внутрішнього контролю банківської групи з метою
захисту інтересів клієнтів банківської групи, забезпечення стабільності банківської групи шляхом контролю за дотриманням законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, стандартів банківської діяльності та інших видів діяльності, які
провадять члени банківської групи, норм професійної етики, внутрішніх нормативних документів банківської групи, врегулювання конфліктів інтересів, забезпечення належного рівня надійності і мінімізації ризиків банківської групи. Впровадження
системи управління ризиками в банківській групі, в
тому числі процедур виявлення та оцінки ризиків, з
метою мінімізації втрат банківської групи, збереження капіталу та активів при одночасному забезпеченні максимально ефективної роботи на основі
визначення, підтримки та контролю за прийнятним
для банківської групи рівнем ризику. Удосконалення бізнес-процесів, внутрішніх систем, що супроводжують бізнес процеси та адміністративне
управління учасників банківської групи. Впровадження експертної моделі банківського бізнесу, яка
полягає в спеціалізації банку – учасника банківської групи в напрямку кредитування підприємств
малого та середнього бізнесу, які працюють в аграрному секторі економіки. Впровадження заходів
для забезпечення необхідного рівня інформаційної
безпеки в умовах штатного функціонування та в

умовах реалізації загроз: захист інформації та ресурсів учасників банківської групи від зовнішніх і
внутрішніх загроз та загроз, які пов’язані з навмисними та ненавмисними діями працівників учасників банківської групи.
Основні напрямки діяльності для досягнення
цілей та вирішення задач стратегії банківської
групи, це такі заходи, як:
 удосконалення процедур контролю за виконанням учасниками банківської групи вимог законодавства, нормативно - правових актів України,
внутрішніх положень та процедур банківської
групи;
 розподіл обов’язків, повноважень органів
управління банківською групою, учасників банківської групи;
 зведення до мінімуму конфлікту інтересів
учасників банківської групи;
 удосконалення процедур прийняття рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків і порушень у діяльності учасників банківської
групи;
 удосконалення процедур контролю за управлінням ризиками діяльності учасників банківської групи, активами та пасивами банківської групи;
 удосконалення процедур складання та своєчасного подання достовірної, повної консолідованої звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ.
Удосконалення системи управління ризиками
в банківській групі:
 удосконалення процедур кредитного аналізу, аналізу процентного та валютного ризиків,
 удосконалення процедур управління ризиками шляхом посилення контролю на всіх етапах
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проведення операцій, в тому числі шляхом удосконалення процедур лімітування операцій;
 удосконалення процедур управління ризиками інформаційної безпеки відповідно до міжнародних стандартів якості та міжнародних стандартів з інформаційної безпеки.
Удосконалення бізнес-процесів, внутрішніх
систем банківської групи:
 удосконалення бізнес-процесів учасника
банківської групи – банку:
- удосконалення процедур кредитування всіх
клієнтських сегментів;
- удосконалення процесу агро-кредитування
шляхом впровадження ефективних процедур розгляду та супроводження кредитної операції, оновлення продуктового ряду;
 удосконалення бізнес-процесів учасника
банківської групи – інвестиційної компанії:
- удосконалення процедур управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів
(для учасника банківської групи);
 підвищення ефективності роботи персоналу, в тому числі:
- розробка та впровадження мотиваційної моделі для працівників учасників банківської групи;
- підвищення рівня знань та якості роботи працівників учасників банківської групи.
 удосконалення
системи
формування
управлінського обліку та звітності, перехід всіх
учасників банківської групи на облік та звітність за
МСФЗ.
Впровадження заходів для забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки:
 впровадження програмних продуктів,
пов’язаних з удосконаленням процесу взаємодії з
клієнтом, підвищенням рівня контролю та зниженням рівня операційних ризиків;
 впровадження заходів для зниження рівня
ризиків послуг, що надаються клієнтам з використанням систем дистанційного обслуговування.
Стрес-тестування в банківській групі
Впровадження стрес-тестування в банківській
групі: а саме кількісної оцінки ризику, який полягає
у визначенні величини неузгодженої позиції, яка
наражає банківську групу на ризик та у визначенні
шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму
збитків чи доходів отримає банківська група, якщо
події розвиватимуться за закладеними припущеннями. Визначає єдині підходи до оцінки можливих
втрат банківської групи із застосуванням процедур
стрес-тестування фінансових портфелів.
Метою стрес-тестування є оцінка фінансової
стійкості банківської групи до значних змін макроекономічного характеру, «екстремальних» подій та
малоймовірних, але все ж можливих кризових ситуацій, що важко піддаються прогнозуванню і в
силу цього здатні привести до аномально великих
збитків (прибутків).

45
Порядок проведення стрес-тестування
Стрес-тестування проводиться такими етапами, а саме:
 Актуалізація параметрів стрес-тестування
та виявлення найбільш істотних ризиків, які можуть мати негативний вплив на банківську групу.
 Визначення методики або алгоритму проведення стрес-тестування.
 Проведення розрахунку за обраною методикою (алгоритмом).
 Аналіз отриманих результатів та, при необхідності, прийняття коригувальних заходів.
Актуалізація параметрів стрес-тестування та
виявлення найбільш істотних ризиків, які можуть
мати негативний вплив на банківську групу здійснюється по мірі зміни ринкової та загальноекономічної кон'юнктури, а також ризикового профілю банківської групи.
При проведенні стрес-тестування застосовуються два підходи до побудови моделі стрес-тестування: сценарний аналіз (далі - сценарій) і аналіз
чутливості (далі - чутливість).
Сценарій стрес-тестування визначає модель
можливого розвитку подій під впливом різних факторів ризику. Сценарії стрес-тестування повинні
охоплювати всі передумови, виникнення яких може
завдати серйозних ударів по фінансовій стабільності банківської групи.
Принципи побудови сценарію наступні:
 використання факторів з максимально негативним впливом, що можуть призвести до подій,
унаслідок виникнення яких банківська група може
зазнати найбільших втрат ;
 врахування більшості базових факторів ризику та суттєвих змін факторів.
Стрес-тестування чутливості полягає в дослідженні впливу на діяльність банківської групи одного або кількох взаємопов'язаних факторів ризику.
Цей підхід полягає в оцінці впливу миттєвої зміни
одного фактора ризику, тоді як інші базові умови
залишаються незмінними.
Доцільність застосування цього методу обумовлена можливістю оцінки значних зрушень без конкретних пояснень причин цих зрушень.
На основі визначених підходів до стрес-тестування складаються методики (алгоритми), які б дозволили спроектувати наслідки реалізації певного
чинника ризику на діяльність банківської групи.
Методики (алгоритми) для кожного стрес-тестування складаються підрозділом з ризик-менеджменту банківської групи за сценаріями.
Проведення розрахунку за обраною методикою (алгоритмом) здійснюється на основі даних
аналітичного обліку, з використанням програми
Excel (чи іншого програмного забезпечення).
Проведення аналізу результатів стрес-тестування та складання звітності, що надається на розгляд Правлінню Відповідальної особи банківської
групи для прийняття управлінських рішень щодо
управління ризиками банківської групи, здійснюється в порядку, відповідно до Положення про систему управління ризиками в банківській групі.
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Розглянемо деякі сценарії стрес-тестування:
Стрес-тестування ринкового ризику
І Стрес-тестування процентного ризику
Сценарій 1
Паралельний зсув процентних ставок за активами та пасивами на 10%.
Активи та пасиви розбиваються на дві групи:
активи/пасиви, чутливі до зміни процентної ставки;
активи/пасиви, нечутливі до зміни процентної ставки (активи/пасиви з фіксованою процентною).
Розподіл відбувається на основі історичних даних.
Розрахунок проводиться за чутливими до
зміни процентної ставки активами/пасивами.
За результатами сценарного аналізу здійснюється порівняння розрахункових показників процентного ризику з нормативними.
Сценарій 2
Погіршення якості активів (згідно із стрес-тестуванням кредитного ризику: неповернення кредитних коштів 10 максимальних позичальників).
Перенесення проблемних активів із процентних до непроцентних.
Порядок розрахунку розривів активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки та доходу
(збитку) при зміні процентної ставки аналогічний
Сценарію 1.
За результатами сценарного аналізу здійснюється порівняння розрахункових показників процентного ризику з нормативними.
ІІ Стрес-тестування валютного ризику
Сценарій 1
Зміна структури балансу у зв’язку із зниженням курсу гривні до вільноконвертованих валют на
5%. Розрахунок ГЕП з урахуванням стресових коливань курсів валют. Аналіз дотримання нормативу
адекватності капіталу, встановленого НБУ.
Сценарій 2
Зміна структури балансу у зв’язку із зниженням курсу гривні до вільноконвертованих валют на
10%. Розрахунок ГЕП з урахуванням стресових коливань курсів валют. Аналіз дотримання Банком
нормативу адекватності капіталу, встановленого
НБУ.
ІІІ. Стрес-тестування цінового ризику
Стрес-тестування цінового ризику застосовується, якщо портфель цінних паперів банківської
групи складає більше 5% активів банківської групи.
В іншому разі рівень ризику вважається низьким.
Сценарій 1
Для цінних паперів, які обертаються на організованому активному ринку: падіння на 50% вартості акцій та інших цінних паперів в портфелі на продаж у зв’язку з падінням споживчого попиту на організованому активному ринку.
За результатами реалізації сценарію здійснюється розрахунок справедливої вартості цінних паперів в портфелі банківської групи, які обертаються
на організованому активному ринку, оцінка ризику
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цінного паперу та обсягів збитків. Аналіз дотримання нормативу адекватності капіталу, встановленого НБУ.
Сценарій 2
У 25 % емітентів цінних паперів банківської
групи клас фінансового стану визначено 10% або
25% емітентів цінних паперів уключено до списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності.
За результатами реалізації сценарію здійснюється розрахунок коштів, необхідних для покриття
кредитного ризику таких емітентів, розрахунок обсягів збитків. Аналіз дотримання нормативу адекватності капіталу, встановленого НБУ.
Стрес-тестування стратегічного ризику
Сценарій 1
Обмеження доступу до фінансових ресурсів
міжнародних фінансових організацій в наслідок
значного погіршення кредитного рейтингу України, що визначається міжнародними рейтинговими
агентствами Moody’s, Fitch, Standard &Poor's.
Рівень втрат банківської групи в разі реалізації
сценарію визначається множенням вірогідності реалізації сценарію та розміру витрат банківської
групи для підтримання ліквідності в разі реалізації
сценарію. Вірогідність реалізації сценарію визначається експертним методом шляхом анкетування експертів Відповідальної особи банківської групи та
керівників учасників банківської групи.
Аналіз дотримання нормативу адекватності капіталу, встановленого НБУ, з врахуванням втрат
банківської групи в разі реалізації сценарію.
Стрес-тестування комплаєнс-ризиків
Сценарій 1
Сума збитків від комплаєнс – інциденту становить 2% від статутного капіталу.
За результатами стрес-тестування здійснюється порівняння розрахункового регулятивного
капіталу з врахуванням додаткових витрат. Аналіз
дотримання нормативу адекватності капіталу, встановленого НБУ.
Прогноз основних показників діяльності банківської групи
Динаміка показників діяльності банківської
групи на період 2016-2019 роки (табл. 3):
 Збільшення обсягу активів на 1 819
млн.грн. або на 20% (середньорічний темп приросту – 4,6%).
 Зростання кредитного портфелю на 1 974
млн.грн. або на 26% (середньорічний темп приросту – 6,0%).
 Зростання капіталу на 1 387 млн.грн або на
167%, в тому числі за рахунок здійснення додаткової емісії в сумі на менше 400 млн.грн.
 Показник покриття кредитного портфелю
сформованими резервами на рівні 9,8%.
 Чистий дохід за період – 957 млн.грн.
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Таблиця 3

Цільові показники діяльності банківської групи станом на 01.01.2020 року
Показник
Активи, млн.грн.
Загальний кредитний портфель, млн.грн.
Кредитний портфель юридичних осіб, млн.грн.
Портфель агрокредитів, млн.грн.
Капітал, млн.грн.
Рентабельність активів, %
Рентабельність капітала, %
Адекватність капітала, %
Доля кредитів клієнтам аграрного сектору в кредитному портфелі юридичних осіб, %
Доля кредитів клієнтам промисловості в кредитному портфелі юридичних осіб, %
Доля кредитів клієнтам сектору торгівлі в кредитному портфелі юридичних осіб, %
Доля клієнтів малого та середнього бізнесу та мікрокредитів в загальному кредитному
портфелі банку, %
Перспективи подальшої реструктуризації
української банківської системи
Подальша реструктуризація банківської системи України має бути спрямована на дві цілі: забезпечення стабільності її роботи та поступове підвищення ефективності. Для цього необхідно змінити механізм боротьби з ризиками у банківській
системі: замість повального закриття банків необхідно створювати умови та сприяти їх злиттю та викупу інвесторами. Нехай цей шлях довший, але
куди більш цивілізований та продуктивний. Виставлені вимоги до зростання власного капіталу із забезпеченням гарантій інвесторам, особливо іноземним, дозволять знизити ризики не руйнуючи довіру
та без втрат власних коштів для юридичних та фізичних осіб.
Наступним моментом у механізмі реформування є повернення довіри до національної валюти
і сприяння дедоларизації вкладів, що при аномальних стрибках курсу долара неможливе. Очевидно,
що на даний час вартість гривні щодо долара і євро
через ситуацію на Сході країни, політичну напругу,
економічну нестабільність суттєво занижена. В той
же час, НБУ планує збіль-шити суми і частки депозитів у гривні до 80%, хоча механізм реалізації цих
положень досі не зрозумілий. Якщо і далі друкувати гроші для виплат Фондом гарантування вкладів, стабільності національної валюти не досягнути,
а разом із тим і підвищення частки гривневих заощаджень. Важливим кроком у реформуванні банківської системи має стати зменшення відсоткових
ставок за депозитами і кредитами. НБУ в цьому напрямку планує затвердження відсотків на такому
рівні:
– депозити (на рівні 3-4%);
– кредити (на рівні 7-8%).
На основі ставок за депозитами можна простежити тенденцію відсоткових ставок кредитних продуктів. Адже, зазвичай, при великих відсотках на
депозит, ставки за кредитами теж високі. Проте, високі ставки по депозитах – є лише яскравим свідченням нестачі пасивів для здійснення своєї діяльності, низьку платоспроможність і потребують негайного
втручання
основного
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банківської системи. Для порівняння, у США, Німеччині, Франції ставки по депозитах складають
0,5%, а по кредитах до 11-15%. Спостерігається
значна різниця між відсотками на депозит і під кредит.
Крім цього, необхідно посилення як зовнішнього так і внутрішнього контролю над кредитними
операціями. Необхідні вищі вимоги до позичальника, побудова нових якісно інших підходів до формування взаємовідносин з клієнтами. Банкам також доцільно відмовитися від стимулювання нераціональної економічної поведінки. Адже, якщо
банк видає кредити на речі, які клієнту не по кишені, то в результаті постраждає і сам банк.
Щоб реалізувати реформи у кредитній і депозитній політиці банків необхідно на глобальному
рівні:
– знизити ризик країни;
– знаходження надійного і дешевого джерела
формування пасивів;
– підвищення суверенного рейтингу. Стабільність і розвиток банківської системи залежить від
розвитку реального сектору економіки.
Завершальною повинна стати реформа самої
структури НБУ, а саме залучення під контроль
НБУ: до кінця 2019 - страхових компаній, до кінця
2020 - ринку цінних паперів [15].
Отже, виходячи з вище переліченого та результатів проведеного аналізу можна виділити основні
вектори подальшого розвитку реструктуризації банківської системи України, які враховуватимуть як
потребу у забезпеченні її сталого розвитку так і інтереси населення України:
1. Припинення закриття банківських установ та перехід до політики їх об’єднання та поглинання шляхом застосування економічних важелів
та стимулів.
2. Сприяння залученню іноземного капіталу в банківську систему України шляхом надання
гарантій та створення сприятливого макросередовища.
3. Стимулювання повергнення довіри населення до банківської системи України шляхом підняття суми гарантування вкладів для нього (разом
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із зміною політики щодо проблемних бан-ків це не
призведе до збільшення суми виплат з ФГВФО).
Теоретичні основи реструктуризації банківської системи
Відповідно до Методичних рекомендацій про
порядок реструктуризації комерційних банків реструктуризація банківської системи - це комплекс заходів, який передбачає покращення фінансової
стійкості банківської системи, підвищення ліквідності і платоспроможності з урахуванням соціально-економічних завдань, змін у національній макросистемі та на світовому фінансовому ринку
шляхом створення нових банків (спеціалізованих,
універсальних), реорганізації діючих (злиття, приєднання, поділу, виділення), зміни юридичного статусу банківських установ або їх ліквідації [5].
На думку окремих авторів [6, 7, 8], реструктуризація на рівні банківського сектору розглядається
як «сукупність взаємопов’язаних змін організаційної, юридичної, управлінської, технологічної бази
кредитної справи і функціо-нування банків». Чіткіше виражене ідеологічне спрямування має визначення, запропоноване Ю. А. Константіновим та А.
І. Ільїнським: «Реструктуризація - це структурна
перебудова бан-ківської системи. Вона не є черговою кампанією, яка завершиться найближчим часом. Структурна перебудова триватиме й надалі,
щоб банківська система країни змогла ефективно
забезпечувати задоволення її економічних потреб»
[9].
На думку З.М. Васильченко, реструктуризація
банку - це комплекс організаційно-господарських,
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на покращен-ня фінансового
стану, підвищення ліквідності та платоспроможності банку, зокрема шляхом реорганізації банку, повної або часткової зміни власника з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи-інвестора,
яка не підлягає са-нації, що сприятиме фінансовому
оздоровленню банку та дозволить задовольнити вимоги креди-торів [10].
Найбільш доцільним, на нашу думку, під реструктуризацією банківської системи розуміється
комплекс заходів, спрямованих на зміцнення фінансової стійкості банківської системи, підвищення ліквідності та платоспроможності та запобігання або подолання кризових явищ у ній із урахуванням змін у національній економіці та на
світовому фінансовому ринку шляхом створення
нових банків, банківських об’єднань, реорганізації
діючих банків (у формі злиття, приєднання, поділу
чи виділення), зміни юридичного статусу банківських установ або ліквідації.
Реструктуризація - один з основних шляхів
оздоровлення банківської системи, зокрема формування її нової конфігурації із застосуванням заходів
щодо санації, реорганізації та ліквідації банків. Основними методологічними принципами реорганізації та реструктуризації комерційних банків повинні
бути: пріоритетність інтересів суспільства і держави перед інтересами окремого банку; застосування реорганізації як методу оздоровлення про-
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блемних банків; підвищення стійкості та ефективності діяльності банків; забезпечення стабільної роботи платіжної системи та стабільності національної грошової одиниці [6].
Водночас для конкретного стану банківської
системи і кожного банку на основі загальних принципів і підходів необхідно розробляти свій механізм, форми і методи реструктуризації чи реорганізації, визначати міру втручання в нього Національного банку України, як головного органу
банківського нагляду і контролю. При цьому цілями реструктуризації в короткостроковій перспективі має бути відновлення здатності банківської системи надавати базовий комплекс послуг, підвищення ліквідності банків та поліпшення якості
їхніх активів. У середньостроковій ж перспективі
основними завданнями мають бути: реструктуризація окремих неплатоспроможних банків, ліквідація
яких принесла б значні соціальні і економічні витрати; недопущення втрати банківських технологій
і активів, які можуть бути використані для ведення
конкуренто-спроможної банківської діяльності; залучення до участі в капіталі банків нових власників,
у тому числі й іноземних інвесторів.
Реструктуризація може здійснюватися при збереженні організаційно-правових меж банківського
бізнесу. В деяких випадках виникає потреба в перегляді цих меж. Ідеться передусім про те, що форми
реструктуризації можна об’єднати у дві групи, які
включають: перша - перетворення в межах діючих
банків; друга - зміни, що приводять до утворення
нових організаційних структур.
Форми реструктуризації першої групи передбачають зміцнення становища банків та їх органічне зростання, яке відбувається на основі поетапного вдосконалення та розширення сфери банківської діяльності за рахунок власних ресурсів,
попередньо сконцентрованих у банках. Фахівцями
підкреслюється, що зростання на базі власних активів банківської фірми має особливе значення у
сфері нематеріального виробництва. Разом із тим
зростанню банків обов’язково має передувати поліпшення їхнього фінансового стану шляхом підвищення рівня капіталізації та якості активів, яким, у
свою чергу, ми відводимо особливе місце в системі
заходів із банківської реструктуризації. Загалом
форми реструктуризації першої групи полягають у
зміні внутрішньої організаційної будови банківського інституту, системи управління діяльністю банку та, насам-кінець, структури банківських пасивів та активів у вказаних напрямах.
Форми реструктуризації другої групи залежать
від способу перетворення банківської діяльності:
або на базі внутрішніх джерел, за рахунок розвитку
внутрішньобанківського по-тенціалу, або шляхом
створення нових організа-ційних структур і використання їхніх ресурсів. Для утворення таких структур існує декілька можливостей: а) поділ банку на
самостійні частини або виділення із його складу окремих частин; б) злиття з іншими банками, в результаті чого виникає новостворений банк; в) приєднання до інших банків, що призводить до встановлення повного контролю над банком, який
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приєднався; г) утворення консолідованих груп (фінансових, банківських холдингів, банківських корпорацій) чи навіть об’єднань із підприємствами нефінансового сектору (фінансово-промислових
груп) [11].
До найважливіших методів реструктуризації
зачисляють: рефінансування банків; капіталізація
банків; рекапіталізація банків; уведення тимчасової
адміністрації; сек’юритизація; суборди-нований
борг; зниження обов’язкових резервних вимог; ліквідація банку; методи управлінської реструктуризації; методи виробничої реструкту-ризації; реструктуризація боргу та інші методи [6].
Аналіз заходів Національного банку України з реструктуризації банківської системи
Для зміцнення банківської системи Національний банк України виводить з ринку проблемні неплатоспроможні банки, а також банки, що займалися відмиванням коштів.
НБУ провів стрес-тестування 55 банків. Після
проведення стрес-тестів НБУ (що проводилось ще
за курсу 15,7 грн за долар), виявилось, що банківській системі необхідно збільшення капіталу більше,
ніж на 100 млрд грн. За неофіційною оцінкою рівень проблемних кредитів в банківській системі перевищив 50%.
До числа основних заходів НБУ у сфері реструктуризації віднесемо:
– підвищено вимоги до капіталу нових банків
до 500 млн. грн., та затверджено план підвищення
власного капіталу банків з мінімального 120 млн.
грн. до 500 млн. грн.
– покращено процедури виведення банків з ринку. Зараз це дійсні міжнародні практики, які розроблено спільно с МВФ та Світовим банком.
– суттєво покращено процедуру моніторингу
пов’язаних осіб та ввели жорстку процедуру розкриття кінцевих власників банків.
– значно підсилено відповідальність власників
та керівництва банків за маніпулювання фінансовою звітністю та доведення банку до банкротства.
– розробляються не лише законодавчі ініціативи щодо підвищення прав кредиторів, але й технічні механізми мінімізації ризиків для банків, як
на етапі видачі кредиту так і на етапі його обслуговування [12].
Окрім того, як повідомляється на офіційному
сайті Національного банку України, фінансовий регулятор переходить на кластерний підхід по нагляду за банками. В повідомленні зазначається, що
рішення було прийнято правлінням Нацбанку в рамках Комплексної програми реформ фінансового
сектору до 2020 року. Із застосуванням нового підходу НБУ групуватиме для цілей нагляду банки за
схожими бізнес-моделями, профілями ризиків та
характером здійснюваних операцій чи іншими притаманними ознаками. Також поєднуватимуться в
один наглядовий кластер банки різні за розміром,
але у яких є спільні власники. До кожного з таких
наглядових кластерів будуть визначені специфічні
режими нагляду та виділені відповідні наглядові
групи.
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Наприклад, банки I та II груп поділятимуться
на такі наглядові кластери: державні банки, великі
приватні банки та банки, які належать до міжнародних банківських груп.
Розподіл банків III та IV груп для цілей банківського нагляду проводитиметься за результатами
оцінки бізнес-моделей, профілів ризику та характеру здійснюваних операцій, але інформа-ція про
належність банку до такого наглядового кластера
залишатиметься банківською таємницею.
Застосування наглядових кластерів дасть
змогу:
– оптимізувати навантаження на наглядових
рад та кураторів;
– визначити найактуальніші напрями для аналізу операцій банку;
–скоординувати активність наглядових підрозділів, фінансового моніторингу, валютного контролю тощо [13].
Фахівцями Національного банку України було
розроблено «Концепцією реформи банківської системи України до 2020 року». Розглянемо декларовані цілі зазначеної Концепції:
1. Консолідація відносно невеликих банків з
добрими показниками за активами, прибутковістю,
рентабельністю тощо.
2. Нарощування мінімального регулятивного
капіталу банків.
3. Скорочення кредитних ризиків банків.
4. Створення системного банку «поганих активів».
5. Підтримка банків з іноземним капіталом.
6. Зміна політики ведення діяльності зі зберігання депозитів населення, а саме, заборона на дострокове їх зняття.
7. Скорочення вартості кредитів.
8. Зниження темпів інфляції до 2% на рік.
Згідно з викладеними у Концепції планами,
ломбарди, а також кредитні спілки (бюро, відділи)
потраплять під нагляд центробанку, також будуть
охоплені страхові компанії і ринок ЦП. Консолідація наглядових функцій, як стверджується в Концепції, буде забезпечувати оперативну діагностику
ситуації у фінансовій сфері, сприяти виявленню й
оцінці ступеня ризи-ків, їх можливого впливу як на
систему в цілому, так і на її компоненти.
Особливу увагу в Концепції приділено діяльності найбільших банків країни, мінімальний статутний капітал яких вже сьогодні перевищує запланований до 2020 р. норматив. Для цієї групи банків
встановлені значно жорсткіші нормативи (за капіталом і ліквідністю), їх виконання систематично
відстежується, однак за необхідності (у кризовий
період) саме цим банкам надається оперативна допомога з метою стабілізації.
За допомогою реалізації Концепції темпи зростання вітчизняної банківської системи перевищать
цей показник для ВВП, у країні покращиться інвестиційний клімат, що сприятиме активізації припливу інвестицій, а також розвиваються такі напрями кредитування, як сегмент МСБ та іпотека. В
свою чергу уніфікація механізмів та інструментів

50
нагляду на основі загальної інформаційної бази забезпечить узгодженість регуляторних дій, однаковість підходів до вирішення питань, які виникають,
а також, що особливо підкреслюється розробниками Концепції, скорочення витрат держави на цей
вид управлінської діяльності [14].
Разом з цим планується проведення стрес-тестування банків кожні два роки. Це неодмінно ж
призведе до скорочення, злиття банків і матиме як
позитивні так і негативні наслідки. Серед позитивних - стабільність функціонування бан-ківської системи. Серед негативних - зменшення конкуренції і
монополізація ринку.
Без сумніву, зміни в банківській системі потрібні. Комплекс вищезазначених реформ несе в собі
як переваги, так і загрози. Завдання НБУ в даному
випадку зменшити загрози і провести роз’яснювальну політику щодо можливості отримання потенційних переваг від здійснення запропонованих реформ для усіх суб’єктів банківської діяльності на
мікро - і макрорівнях [15].
Таким чином, доцільно визначитися з основними ключовими проблемами, які впливають на
сталий розвиток банківської системи, а саме:
– банки все ще мають суттєві частки проблемних активів на балансі, що потребує системного рішення проблеми якості активів;
– банківська система не має фундаменту для
сталого розвитку, має замалу базу заощаджень, кредитування призупинилось, джерела капіталу обмежені, ринок надзвичайно фрагментований, довіра
до банківської системи знизилася;
– банківський нагляд не в змозі проводити макропруденційний нагляд на необхідному рівні та
виявляти ризики на ранній стадії. Органи банківського нагляду не є достатньо незалежними;
– права учасників ринку недостатньо захищені
через відсутність відповідного законодавства та низьку фінансову грамотність населення;
– корпоративне управління банків не відповідає світовим практикам;
–розвиток фінансової інфраструктури не відповідає потребам банківського сектору та економіки в цілому.
Якщо ж підвести проміжні підсумки реструктуризації банківської системи України у виконанні
Національного, то вони не є однозначними. Найбільш видимим та відчутним результатом заходів
НБУ є закриття понад 60 українських банків. Мотивами до цього були непрозорі операції та нежиттєздатність цих установ. Основною перевагою для
цих дій у НБУ було зменшення ризиків для банківської системи. Що ж відбулось насправді. При закритті цих банків ризики, про які твердив Національний банк реалізувались. Внаслідок цього юридичні особи втратили свої кошти. Виплати фізичним
особам з ФГВФО, у якого для цього не було власних коштів і вони були запозичені в Уряду шляхом,
по суті, додаткової грошової емісії, натисли на міжбанківський валютний ринок і призвели до чергової девальвації гривні. Разом із очищенням банківської системи, черговий раз знизилась довіра до банківської системи.
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Світовий досвід реструктуризації банківської системи
Якщо звернутися до світового досвіду, то серед країн з перехідною економікою найпослідовніше реформа банківського сектору проводилася з
1991 р. в Польщі, і з 1993 р. - в Угорщині. За 19952005 рр. сумарні активи польської банківської системи збільшилися майже в 4 рази - до 587 млрд. злотих. Причому до 2002 р. темпи зростання банківських активів перевищували темпи зростання валового внутрішнього продукту. Дослідження,
проведені фахівцями МВФ та Всесвітнього банку,
показали, що внаслідок приватизації, злиття банків
з іноземними банками, зміни структури деяких банків, підвищення зацікавленості банківського персоналу, розширення операцій з облігаціями вдалося
істотно підвищити ефективність функціонування
банківського сектору в цих країнах. Це проявилося
у суттєвому зростанні обсягів кредитування приватного сектору, здешевленні кредитних ресурсів,
зменшенні залежності комерційних банків від підтримки центрального банку.
В Угорщині та Польщі 2/3 банківських активів
перейшли під контроль до іноземних інвесторів.
Приватизація банків стала складовою створення
стабільного розвиненого ринку капіталів загалом і,
таким чином, невід’ємним елементом формування
інституційної основи для швидкого та ефективного
розподілу економічних ресурсів. Успіхами реформування Польща та Угорщина завдячують також
правильному визначенню проблем, що зумовили
структурну кризу в грошово-кредитному секторі та
відповідній
цілеспрямованій
роботі
з
їх
розв’язання. Важливе значення при цьому мала ліквідація законодавчих та облікових обмежень, удосконалення управління банківськими установами
та контролю за ними.
Заслуговує на увагу також самобутній і при
цьому досить успішний досвід реформування в країнах Балтії. Кожна з цих країн обрала свою стратегію трансформації. Внаслідок цього спостерігаються і суттєві відмінності у процесах, що відбуваються як у реальному секторі економіки, так і у
грошово-кредитній сфері. Латвія та Естонія обрали
стратегію швидких ринкових перетворень, що базувалися на грошовій моделі приватизації за підтримки держави, залучення іноземного капіталу, зокрема за рахунок зниження податкових ставок. Естонії вдалося запобігти виникненню надмірної
кількості ненадійних дрібних банківських структур, а тому не допустити банківської кризи, як це
сталося, наприклад, у Литві. На відміну від Естонії,
в Литві реформаційні процеси почалися пізніше і
відбувались повільніше. Це зумовлено переважно
недостатністю інвестицій та зосередженістю ділової активності в дрібному торговельному бізнесі,
що стримувало перетворення у виробничій сфері.
Спрямувавши приватизаційні процеси на реструктуризацію підприємств та викуп їх здебільшого
трудовими колективами, в Литві зробили акцент на
розвитку власного виробництва, особливо аграрного. Як і сфера виробництва, більшість кредитних
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установ тут існували за рахунок внутрішніх інвестицій. Одним з важливих факторів збільшення інвестицій була при-ватизація великих державних
об’єктів, зокрема Литовського ощадного банку, що
був викуплений шведським банком «Свебанк».
Найбільших успіхів у реформуванні кредитно-грошової сфери досягла Латвія. У ході реформування
основна увага приділялася саме прискореному розвитку банківської системи і фінансового ринку. До
цього спонукала глибока банківська криза початку
90-х років ХХ ст. і, зокрема, банкрутство одного з
найпотужніших балтійських банків, що завдало великих збитків латвійським вкладникам. На сьогодні
розвиток кредитної системи Латвії базується як на
місцевому, так і на іноземному капіталах, що припливає з багатьох країн Європи і США. Під контролем іноземного капіталу в Латвії знаходиться понад
2/3 банківських активів (як і в Угорщині та
Польщі). В Естонії, Чехії, Словакії, Хорватії цей показник ще вищий. Загалом, на наш погляд, питання
меж участі іноземного банківського капіталу у вітчизняній банківській системі вимагає окремого розгляду. Зокрема, з метою реалізації державних програм розвитку держава однозначно повинна залишати у своїй власності кілька великих банків [16].
Висновки і перспективи подальших досліджень
У статті було проведено аналіз сучасного
стану основних показників розвитку та реструктуризації банківської системи України, дій Національного банку України у цій сфері та обґрунтовано
авторські пропозиції по підвищенню її ефективності із урахуванням інтересів населення України.
Критичний аналіз дій НБУ якраз і засвідчив неврахування останніх у своїх діях та політиці (разом із
тим варто врахувати і позитивні сторони проведених нам заходів). Перспективами подальших досліджень у цій сфері потрібно вважати деталізацію та
планування системи запропонованих авторами заходів та їх впровадження в українських реаліях.
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Анотація
Стаття присвячена розгляду факторних умов формування конкурентних переваг підприємств аграрного сектору України. Розглянуто основні тенденції динаміки досліджуваної галузі. Визначено стан використання природних ресурсів: земельних і водних. Досліджено стан використання людських ресурсів. Визначено ключові питання щодо впровадження інновацій діяльність сільськогосподарських підприємств.
Розглянуто стан інфраструктури та фінансових ресурсів. Запропоновано шляхи формування конкурентних
переваг підприємств аграрної галузі з урахуванням стану факторних умов.
Abstract
The article is devoted to the consideration of factor conditions of competitive advantages formation of the
enterprises of agrarian sector of Ukraine. The main trends in the dynamics of the studied industry are considered.
The state of use of natural resources is determined: land and water. The state of human resources use is studied.
The key issues concerning the introduction of innovations in the activities of agricultural enterprises are identified.
The state of infrastructure and financial resources is considered. The ways of competitive advantages formation of
the enterprises of agrarian industry are offered taking into account the factor conditions.
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Підприємство функціонує у зовнішньому середовище, конкуруючи в галузі з наявними конкурентами, враховуючи можливість входження на ринок
нових конкурентів під впливом потенціалу постачальників і споживачів. Крім того існує множина
чинників зовнішнього середовища непрямого
впливу, яке стосується загальноекономічної ситуації в країні, ринку праці, глобалізаційних і інтеграційних тенденцій, регуляторного впливу держави й
міжнародних інституцій. Конкурентні переваги формується на ринку як результат реалізації виваженої стратегії розвитку, яка враховує як ключові компетенції, так і множину наявних ресурсів. Також успішність конкурентної діяльності залежить від
розуміння можливостей використання сприятливих
передумов зовнішнього середовища та уникнення
несприятливих. Знаходження підприємства в галузі
й характер розвитку останньої відчутно обумовлюють політику створення конкурентних переваг, що
вимагає врахування особливостей галузі, зокрема
сільського господарства.
Одним із найвизначніших апологетів аналізу
ринку вважається М. Портер завдяки розробленою
ним обґрунтованої й розгалуженої методології забезпечення створення конкурентних переваг. Перш
за все, зауважимо виокремленні автором параметри
впливу на конкурентоспроможність країни: до яких
віднесено факторні умови, представлені фактично

ресурсним забезпеченням виробництва, умови попиту на внутрішньому ринку, рівень розвитку обслуговуючих галузей і близьких галузей, стратегії
фірми її конкурентна ситуація, роль уряду й випадкові обставини [1]. Цікавим є запропоновані автором екологічні детермінанти [2], включені до зазначеного переліку.
Також М. Портер розробив «ромб національних переваг», який об’єднує параметри фактори виробництва, стратегію фірми, параметри попиту,
споріднені й підтримуючі галузі. Окремо розглядається вплив уряду й випадкових чинників.
Розгляд формування конкурентних переваг
підприємств сільського господарства в контексті
діяльності галузі обумовлений тісним взаємозв’язком між джерелами їх конкурентних переваг. Враховуючи рівень і структуру продукції, особливо
тієї, яка експортується, конкурентоспроможність
залежить переважно від факторних умов, представлених унікальними природними ресурсами. Крім
того поширення інтеграційних і глобалізаційних тенденцій і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі
сприяють зближенню факторів розвитку підприємств із загальногалузевими. Це особливо характерно для вітчизняного аграрного сектору, адже рівень якості й конкурентоспроможності продукції
сировинного характеру між виробниками відчутно
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не відрізняється, що дозволяє стверджувати про подібність природи їх конкурентних переваг.
Вплив чинника зовнішньоекономічної активності призвів до вдосконалення запропонованого
ромбу фінськими економістами, які й додали до
впливу уряду й випадкових величин чинник «Міжнародна ділова активність».
Кожний із цих елементів значною мірою впливає на формування конкурентних переваг конкретної галузі. Тож для розробки методичного забезпечення створення конкурентних переваг доцільно
здійснити аналіз специфіки їх впливу.
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Найвпливовіша складова – це факторні умови,
які об’єднують множину традиційних ресурсів: капітал, земля, персонал, підприємницькі здатності.
Щодо сучасних, та вони включають науково-інформаційний потенціал, інфраструктуру та фактори
якості життя.
В цілому роль сільського, лісового й рибного
господарства як галузі в народному господарстві за
2015-2019 рр. представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Загальна характеристика сільського, лісового й рибного господарства
Показники
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ВВП галузі (млрд грн)
106,56 109,79 128,74 161,15 239,81 279,70 303,95
Темпи приросту ВВП галузі
3,03 17,26 25,17 48,81 16,63 8,67
Доля у ВВП (%)
8,2
7,81
8,84 10,15 12,06 11,73 10,19
Частка в обсязі реалізованої про4,7
5,7
5,8
7,3
9,2
8,6
8
дукції (%)
Кількість суб’єктів господарю61,49 68,50 71,06 75,66 79,28 74,62 76,59
вання (тис. од.)
Експорт (млрд дол. США)
9,83 14,31 13,42 13,57 12,09 12,81 14,93
Імпорт (млрд дол. США)
3,3
4,45
4,86
3,46
1,87
2,15
2,36
Кількість найманих працівників
727,5 716,4 669,97 670,9 581,8 598,3 574,3
(тис. осіб)
Частка найманих працівників га8,1
8,08
7,87
9,18
8,83
9,07
8,56
лузі в загальній структурі (%)
Обсяг інвестицій (млрд грн)
16,47 18,88 18,59 18,80 30,15 50,48 64,24
Темпи приросту
14,63 -1,54 1,13 60,37 67,43 27,26
Дана класична галузь характеризується порівняно високими темпами динаміки: найбільше зростання спостерігалося з 2012 року по 2015 рік з піком
у 2015 році, коли воно становило 48,8%. В подальшому темпи значно уповільнилися, але у 2018 р.
знову було отримано відчутне зростання. У порівнянні із загальною динамікою ВВП до 2015 року
зростання галузі випереджало, що і відобразилося у
відчутному збільшенні питомої ваги в структурі з
8,2% у 2011 р. до 12,06 у 2015, але подальше уповільнення зменшило його роль до 9% у 2019 році. Подібна тенденція спостерігалася і відносно частки в
обсязі реалізованої продукції. Ця ж динаміка відображається і відносно кількості найманих працівників, що дозволяє стверджувати, що зростання
було забезпечено за рахунок збільшення залучених
ресурсів. Сучасні технології обробки земель із використанням продуктивного обладнання дозволяють мінімізувати залучення трудових ресурсів, що
підтверджується порівняно невисокою часткою
найманих працівників галузі. Заробітна плата знаходиться в середньому в діапазоні близько 80% від
загального рівня по економіці, але варто враховувати, що існує підвищений попит на робочі кадри
за кордоном низької кваліфікації у сфері вирощування овочів і фруктів, обумовлений різними механізмами формування собівартості продукції, що фактично наразі став значним джерелом відтоку робочої сили.

2018 2019
361,17 385,07
18,83 6,62
10,14
9
7,6

-

76,33

-

15,11
2,7

-

564,9

-

7,97

-

66,10 59,13
2,90 -10,54

Вирішальними залишаються земельні ресурси.
В Україні знаходиться близько чверті всіх чорноземів планети. Саме використання цих ресурсів дозволяє отримувати якісний продукт низьких сортів
за помірною ціною, враховуючи нижчі питомі витрати на оплату праці у порівнянні з розвинутими
країнами. З іншого боку низький рівень технологій
не дозволяє отримувати сировину високої сортності із відповідно вищим рівнем доданої вартості. З
точки зору ефективності для економіки країни, доцільно експортувати не сировину, а готову продукцію з максимальним рівнем доданої вартості. Іншим критично важливим аспектом є поступовий
розвиток ринку землі, який дозволить розглядати її
як актив для реалізації стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, що будуть ґрунтуватися на визначених положення детермінованих
прав на землю. Прийнятий закон [3] дозволяє реалізовувати громадянам своє невід’ємне право на землю, що в майбутньому сприятиме зростанню відповідальності за її використання та збереження.
На разі саме із цим ресурсом склалася найскладніша ситуація. Зараз за оцінкою експертів налічується близько 42 млн га земель сільськогосподарського призначення, з яких близько 75% знаходиться в приватній власності, 24% – в державній,
1,06% – в комунальній і 0,04% – в колективній [4;
5]. Використання цієї землі розподіляється таким
чином [6]: 56% – орендуються у власників, 29% –
обробляються власниками, 7% - не обробляються і
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8% - орендується у держави. Такий розбіг між використанням землі й власністю на неї свідчить про
низький рівень відповідальності за її використання:
лише власники в змозі її використовувати зарахування потреб майбутніх поколінь, а не з позиції
отримання короткострокових вигід. Стан земель, на
жаль, підтверджує саме переважання останнього
підходу. Розподіл господарств за площею (до 100 га
займають 0,9 млн га, а більше 10 тис га – 3,5 млн га)
свідчить про розвиток великого товарного виробництва, яке зацікавлене у вирощуванні зернових і
олійних культур, які відрізняються високим попитом на зовнішньому ринку, низькою питомою вагою доданої вартості, меншим обсягом інвестицій у
порівнянні з іншими видами діяльності і меншим
залученням персоналу. Це підтверджується кількісними показниками: протягом періоду незалежності обсяг вирощування олійних культур збільшився
з 2311 тис. т до 15254 – у 6,6 рази, зернових – з
38674 тис. т до 75143 – у 1,94 рази, ріпаку й кользи
– з 2000 до 2018 року – з 132 тис. т до 2751 тис. т –
у 20,84 рази. Відповідно обсяг посівних площ культур зріс: для соняшника – на 2,08 рази з 2943 тис. га
у 2000 р. до 6117 тис. га у 2018 р.; для сої – у 26,4
рази з 65 тис. га у 2000 р. до 1716 тис. га у 2018 році;
для ріпаку і кользи відповідно – з 214 тис. га до 1042
тис. га – у 4,87 рази.
В цілому обсяг посівних площ сільськогосподарських культур під зерновими й зернобобовими
зріс з 2000 р. до 2018 р. на 8,7%, а під технічними
культурами – на 121%, що поряд із скорочення земель під картоплею, культурами овочевими й баштанними на 19,85% призвело до збільшення питомої ваги посівних площ для технічних культур з
15,41% до 33,45%. Найгіршим показником варто
вважати безпрецедентне скорочення площі під кормовими культурами з 7063 тис. га до 1769 – тобто у
4 рази, що обумовлено скороченням площ однорічних трав у 5,22 рази, кормової кукурудзи – у 7,44
рази й багаторічних трав – у 3,24 рази.
Все це є наслідком порушення балансу між рослинництвом і тваринництво: так як питома вага
останнього стрімко скорочується, не забезпечуючи
таким чином належного надходження органічних
добрив у рослинництво й порушуючи баланс використання земель.
Технічні культури є шкідливими для ґрунтового покриву, так як вони виносять значну кількість
поживних речовин. З 1990 року по 2014 рік вмісту
гумусу скоротився з 131 до 81 т/га, а індекс родючості впав з 1 до 0,7. В Україні рівень розораності
становить 57%, що є недопустимо високим показником при пороговому значенні у 40 відсотків, а половина земель еродовані. Найвищі показники
втрати гумусу спостерігалися у 2000 р. – -0,67 т/га,
у 2010 р. – -0,560 т/га. Поширеність деградаційних
процесів у ґрунтах також дуже велика: вітровій ерозії піддані 22% земель, водній – 32%, підкисленню
ґрунтів – 17,7%, забрудненню ґрунтів – 20%. Одним
із показників використання земельних ресурсів є
баланс поживних речовин у ґрунтах: до 1990 року
спостерігалося позитивне сальдо на рівні 30 кг/га, а
з 1990 року – виключно негативне із піком у 2001-

Slovak international scientific journal # 42, (2020)
2005 рр. на рівні 130 кг/га, що свідчить про виснаження земель, а отримані врожаї здобуваються виключно за рахунок природної родючості. Питання
захисту використання земель вимагає організаційного та управлінського втручання, але стан даного
процесу свідчить про нерозуміння його важливості:
обсяг земель які підпадають під консервацію за потребою перевищує у 10 разів площу земель, де ці
заходи здійснені або здійснюються. За параметром
рекультивації цей показник становить 7,18, а за поліпшенням – 5,63 [6].
В результаті за останні роки стан земель сильно погіршився, що фактично ставить під сумнів
можливість їх розгляду як джерела конкурентних
переваг і доводить необхідність впровадження
інноваційних технологій екологічного спрямування, які дозволять підтримувати параметри врожайності поряд із поліпшенням стану ґрунтів, а також необхідно збільшити внесення обсягу органічних добрив, забезпечити баланс внесення
мінеральних добрив, сприяти розвитку тваринництва, збільшувати площу сільськогосподарських
угідь під багаторічними й однорічними травами.
В роботі [7] надано порівняльні переваги управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Автор пропонує результати SWOT-аналізу, серед яких варто виділити
разом із земельними ресурсами як чинники забезпечення конкурентних переваг використання інноваційних технологій обробки землі, можливість кооперування, а як слабкі місця – зниження якості посівного матеріалу, кормів, складність освоєння
нових видів сільськогосподарської продукції, високі витрати сільськогосподарського виробництва.
Іншим важливим ресурсом в контексті дослідження факторних умов поступають водні ресурси.
В цілому можна свідчити, що Україна відноситься
до територій вододефіцитних, так як запаси прісної
води у перерахунку на 1 мешканця менше світових
показників у 8,5 разів. Відносять обсяги річкового
стоку, запаси водосховищ, озер, водоймищ і підземні гідросферні води. Транзитний сток складає близько 75%, а місцевий – 25%. Неекономне використання води житлово-комунальним сектором і виробничими
підприємствами,
яке
перевищує
аналогічні показники розвинутих країн у 1,5-3 рази
становить загрозу для достатності водних ресурсів
для сільськогосподарських підприємств. Також
зношені комунікації призводять до значних втрат
води, які в середньому становлять від 30% до 50%
[8].
Додатковою проблемою виступає осушення
болот – меліорація, які переважно знаходяться у
Поліссі. Болота відіграють важливу роль у збереженні екологічної рівноваги, формуванні річкового
стоку й забезпеченні гідробалансу. В Україні наразі
осушено понад 50% боліт. І переважно більшість
українських боліт є торф’яними. З точки зору економічної доцільності ці дії частково виправдання,
так як дозволяє збільшити площу орної землі, але
наслідки в довгостроковій перспективі для всієї
екосистеми є негативними через невиваженість ме-
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ліоративних дій. Крім того використання водно-болотних угідь для отримання біоенергії є перспективним напрямом народногосподарської діяльності,
що дозволяє створювати біомасу для економічних
потреб населення і екологічного збалансованого
відновлення природного середовища. Додатковим
екологічним ефектом від вирощування біомаси є
скорочення емісії парникових газів. Для вирощування біомаси підходять навіть деградовані землі,
які непридатні для сільськогосподарської діяльності [9].
Забруднення земель хімікатами несприятливо
впливає на якість ґрунтових вод, що знижує параметри сільськогосподарської продукції. Для підприємств, які займаються рослинництвом, що вимагає зрошування, в найближчій перспективі можуть
виникнути реальні загрози достатності даного ресурсу.
Наступною складовою факторних умов виступають фінансові ресурси. Переважна більшість підприємств фінансується за рахунок приватних фінансових ресурсів – власних коштів підприємців.
Обсяг інвестицій за досліджуваний період найбільше збільшився у 2015-2016 рр. – більш ніж на
60%, що свідчить про відчутне зростання потенціалу. У 2017 р. темпи значно зменшилися, а у 2018
взагалі майже зупинилися. У 2019 році як відображення кризових тенденцій спостерігається від’ємне
значення приросту. В цілому забезпеченість фінансовими ресурсами є недостатньою, враховуючи високу вартість залучення банківських кредитів, що
вимагає необхідності постійної реалізації державної підтримки.
Іншою важливою факторною умовою виступають інновації. Підприємства аграрного сектору в
переважній більшості реалізують удосконалення
своєї діяльності в технологічному аспекті завдяки
покупці сучасної техніки, що відображається в досить високих показниках оновлення машино-тракторного парку, особливо враховуючи кошторисність імпортної техніки, яку купують вітчизняні аграрії. Інші напрямки інноваційного оновлення,
представлені сучасними технологіями розвинуті
значно менше. Витрати на наукові дослідження і
розробки в сільському господарстві становлять
лише 6% за останні роки у структури потреб всіх
інших галузей, що менше за економічну роль аграрного сектору у формуванні ВВП. Кількість зайнятих працівників у виконанні наукових досліджень і
розробок в середньому близько 7,4% [10]. Найгіршим варто визнати відсутність статистики щодо
впровадження інновацій в аграрному секторі в Україні, що не дозволяє оцінити результативність науково-технічної і дослідної діяльності.
Останнім елементом виступає інфраструктура.
Для аграрних підприємств, обсяги продукції яких
відрізняються значними габаритами найважливішим питанням виступають параметри транспортування і зберігання. В роботі [11] представлено характеристика стану логістичного процесу для аграрного сектору різних рівнів. На рівні підприємств
існує гостра нестача лінійні елеваторів в обсязі бли-
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зько 80% обсягу продукції. Також, не можна не зауважити, що логістичними комплексами володіють
підприємствам, які не являється безпосередньо виробниками аграрної продукції. Перспективним розглядається авторами розвиток контейнерних перевезень. Іншим вузьким місцем виступає перевищення вартості транспортування у порівнянні з
розвинутими країнами, що призводить до втрати
додаткового доходу аграрними виробниками. На
макроекономічному рівні найзначнішими недоліком визнано монополію Укрзалізниці, яка за кількістю вагонів-зерновозів (хопперів) не здатна реалізовувати всю продукцію, потенційну для експорту.
Перспективним запропоновано розглядати розвиток річного транспорту, який незважаючи на свою
природну дешевизну, в Україні фактично не використовується через неефективне ціноутворення.
Відносно інфраструктури важливе значення відіграє соціальна складова, яка має створювати
сприятливі умови для трудових ресурсів. Вирішальна роль в контексті розвитку вітчизняного аграрного сектору має бути відведена інноваційно-інформаційній і техніко-технологічній складовим. Сучасні технології рослинництва дозволяють
забезпечити високу якість і зниження витрат на вирощування при бережливому використанні земельних ресурсів. Найбільшою проблемою виступає їх
вартість, що вимагає залучення значних інвестиційних коштів, якими в аграрному секторі виступають
переважно власні кошти підприємств. Саме тому
малі та середні підприємства, як і господарства населення, вимагають підтримки в контексті координації спільних зусиль для досягнення цілей інноваційно-інвестиційного розвитку.
Таким чином, на основі проведеного дослідження варто зробити такі висновки. По-перше,
традиційні джерела конкурентних переваг, які розглядаються в контексті факторних умов, наразі є
малоефективними в довгостроковій перспективі.
При незмінному підході до вирощування основних
сільськогосподарських культур продуктивність земель в найближчому періоді буде різко падати, що
призведе до стрімкого скорочення врожайності, і як
результат, до втрати фінансової стійкості більшості
виробників. Це вимагає більш активного й розгалуженого впровадження інновацій та сучасних технологій в поточну діяльність для отримання бажаного
рівня врожайності при збереженні та відтворення
родючості ґрунтів. По-друге, перспективним напрямом конкурентних переваг варто вважати взаємодію суб’єктів аграрного ринку в рамках кооперації для реалізації масштабних стратегії розвитку.
Розвиток логістичної інфраструктури й збільшення
потужностей для зберігання можливо лише в рамках спільної діяльності суб’єктів при інституційні
підтримці держави. По-третє, загроза втрати трудових ресурсів через неконкурентоспроможний рівень оплати праці може стати для вітчизняних виробників гострою проблемою реалізації поточної
діяльності, що спричинить втрати та збитки і, як наслідок, призведе до втрати конкурентних позицій.
По-четверте, подальший сталий розвиток аграрного сектору можливий лише за умови відтворення
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тваринництва як джерела органічних добрив, дотримання балансу використання земель і забезпечення продовольчої безпеки держави. В цілому
суб’єкт аграрного бізнесу потребують значних інвестиційних ресурсів для реалізації інноваційної
політики, що вимагає підтримки держави.
Наступні дослідження автора будуть присвячені аналізу державного регулювання аграрного сектору в забезпеченні створення конкурентних переваг.
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Аннотация
Работа посвящена оценке возможности формирования единой финансово-кредитной модели и роли
цифровой трансформации в обеспечении и ускорении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Показано как на экономический рост влияет структура финансового рынка стран-участниц союза. В итоге финансовые рынки России и Казахстана, оказываются более способными генерировать большие объемы финансовых ресурсов и достаточно обеспечивать экономики инвестициями и кредитными ресурсами. Вместе
с тем, многое определяют качество человеческого капитала стран, их способность адаптировать к новым
знаниям и технологиям.
Инструментом ускорения реализации поставленных задач во многом определяются применением инновационных методов управления и контроля, как цифровая трансформация или цифровизация. В современном мире, она становится ключевым фактором создания новой модели экономического роста, прозрачности финансов и качества человеческого капитала.
Ключевым процессом цифровизации служит стратегическое управление данными, которое дисциплинирует финансово всех участников рынка и государственных органов управления, в том числе, снижается
коррупционная составляющая.
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Abstract
The work is devoted to assessing the possibility of forming a unified financial and credit model and the role
of digital transformation in ensuring and accelerating integration processes within the EAEU. It shows how economic growth is affected by the structure of the financial market of the member countries of the union. As a result,
the financial markets of Russia and Kazakhstan are more able to generate large volumes of financial resources and
it is enough to provide the economy with investments and credit resources. At the same time, much determines the
quality of the human capital of countries, their ability to adapt to new knowledge and technologies.
A tool to accelerate the implementation of tasks is largely determined by the application of innovative management and control methods, such as digital transformation or digitalization. In today's world, it is becoming a
key factor in creating a new model of economic growth, financial transparency and the quality of human capital.
The key process of digitalization is strategic data management, which financially disciplines all market participants and government bodies, including reducing the corruption component.
Ключевые слова: финансы, кредит, финансово-кредитная модель, банк, цифровизация.
Keywords: finance, credit, financial and credit model, bank, digitalization.
Введение
Экономический рост и развитие зависят существенным образом от способности страны инвестировать и эффективно использовать свои ресурсы.
Роль частного сектора с точки зрения его вклада в
создание валовых внутренних инвестиций и его
способности эффективно распределять и использовать ресурсы не вызывает вопросов ни у специалистов, ни у простых потребителей. Также велика ответственность государства. Государство должно
обеспечивать необходимые внутренние условия
для мобилизации внутренних сбережений и уровень инвестиций, содействовать формированию
финансового и производственного капитала, развивать человеческий капитал. Эта ответственность
включает грамотную макроэкономическую и микроэкономическую политику, управление государственными финансами, поддержание эффективного
состояния банковской системы и управление другими элементами экономической среды.
Самостоятельно,
молодым
государствам
сложно выстраивать эффективную систему регулирования и защиты национальных интересов, в рамках же экономического содружества, объединяющей политически независимые страны, это также
нелегко. Одной из сложных задач у стран-участниц
ЕАЭС является именно преодоление разногласий в
проведении общей финансово-кредитной политики
и формирование такой модели использования ее
инструментариев, чтобы обеспечивать равномерный экономический рост с сохранением специфики
и политической независимости.
Одной из сторон, членов ЕАЭС отмечено,
например, что в рамках функционирования внутреннего общего рынках существует 66 барьеров [1],
которые препятствуют целям укрепления национальных экономик и свободному передвижению
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Эксперты
же выделяют отсутствие четкой и эффективной
структурно-институциональной базы взаимодействия между странами-участниками и часто практикуют использование нетарифных барьеров и вводят в обязательный перечень, товары, произведенные в собственной стране [2].
Вопросам эффективности функционирования
экономического блока уделяется много внимания в
средствах массовой информации, в научных изданиях, на высоких межправительственных встречах

и совещаниях. ЕАЭС во многом построена по аналогии создания ЕС. Это выражается в таком фундаментальном аспекте как экономическая интеграция. По аналогии создан и координирующий орган
управления - Евразийская экономическая комиссия, которой сформированы общая концепции финансово- кредитного механизма и равных возможностей роста национальных экономик с общей моделью поведения стран-участниц в рамках ЕАЭС.
Это не означает, что будет проводиться единая для
всех государств бюджетная и фискальная политика,
этого не может быть в априори. Члены Союза делегируют полномочия наднациональному органу
ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) решать общие вопросы унификации и гармонизации
нормативно-правовых баз по инвестициям, ценным
бумагам, таможенному кодексу, налоговому законодательству и др.
Результаты исследования. Единую финансово-кредитную модель в рамках ЕАЭС по мнению
авторов, в общепринятом понимании как целостного финансово-кредитного механизма и единых
правил, сформулировать невозможно по причине
разных по структуре и объемам экономик ее участников, во-первых. При этом российский рынок
представляет до 90% наиболее привлекательного с
финансовой стороны рынка всех стран, объединенных в экономическом союзе [2] Во-вторых, различны уровни интеграционных взаимоотношений
между странами. В-третьих, разная роль участия
финансовых рынков в обеспечении финансовыми
ресурсами национальных экономик.
Поэтому финансово-кредитную модель в рамках содружества могут формировать только центральные банки и министерства экономик на двусторонней основе. Для Казахстана крупнейшим
партнером является Россия, следовательно, эффективная финансово-кредитная модель определяется
установлением и проведением единых правил кредитной и валютной политики центральными банками России и Республики Казахстан. Это единые
ставки на кредитные ресурсы, способы регулирования внутреннего долга, налогообложение.
При изучении влияния финансового рынка на
экономический рост важно определение его оптимальной структуры. При этом под оптимальностью
понимается то, какой из сегментов финансового
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рынка – банковский сектор или рынок ценных бумаг – должен развиваться в приоритетном порядке
и занимать наибольший удельный вес в его структуре, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. По этой проблематике существует несколько точек зрения: выделяются теоретики, отстаивающие тезис о том, что финансовый рынок с
доминирующей ролью банков наилучшим образом
соответствует задаче достижения устойчивого экономического роста, другие исследователи отдают
предпочтение рынку ценных бумаг.
Банкоориентированная финансовая система,
например, Казахстана, в большей степени, чем рынок ценных бумаг, смягчает проблему “принципалагент” и обеспечивает доступ к внешнему финансированию более широкому кругу предпринимателей, что положительно повлияло на структурные
изменения в экономике и рост доходов населения.
Важно отметить в этом аспекте и требование выполнения условий для иностранного капитала о казахстанском содержании в произведенном товаре,
работ и услуг, которые легче соблюсти в банкоориентированной системе.
Финансовые системы с доминирующей ролью
рынка ценных бумаг для инвестиций обходится дешевле. Рост рыночной стоимости акций и капитализации позволяет компаниям привлекать дополнительные средства в виде эмиссии ценных бумаг и
банковских кредитов. В случае если полученные
средства становятся реальными инвестициями, то
есть направляются на приобретение основных
средств и пополнение оборотного капитала, они
обеспечивают дополнительный рост объемов производства и ВВП. Фондовый рынок, следовательно,
служит фактором экономической политики, и своего рода кумулятивным элементом – развитие технологий, рост производительности труда и сбережений выступают источниками экономического
роста, и одновременно все эти факторы приводят к
росту фондового рынка. При этом в качестве ключевого инструмента экономической политики фондовый рынок может служить только при условии
его ликвидности и независимости.
ВВП%

2018

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС
Источник: [3]

5.2
3.0
4.1
3.5
2.3
2.5
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Специфика развития финансового рынка в ведущих экономиках мира показывает, что при определённых условиях в рамках национальной экономики он может играть и деструктивную роль. После
прохождения определённой критической точки в
своём развитии финансовый рынок обособляется от
реального сектора, продолжая развиваться согласно своей собственной логике. Происходит отрыв финансового рынка от реального сектора, под
которым понимают “количественное и качественное доминирование спекулятивных элементов над
механизмами, опосредующими функционирование
реального сектора. Яркий пример – кризис ипотечного кредитования в США, приведший к мировому
финансовому кризису.
Инструментами взаимодействия банков с реальным сектором экономики выступает кредитная
и инвестиционная стратегии, стратегия формирования собственного капитала и заемных (привлеченных) средств. Например, оказывать государственную поддержку в виде долгосрочного фондирования банков второго уровня, которые позволяют
снизить стоимость кредитных денег для экономики.
Финансовые рынки государств – членов союза,
оцениваются как банкоориетированные, вместе с
тем Россия и Казахстан сформировали наиболее
развитые рынки ценных бумаг. Например, современный этап развития рынка ценных бумаг в Казахстане знаменуется открытием МФЦА и новой
биржи - Astana International Exchange (AIX). AIX
работает в системе английского права, которое
обеспечивает защиту интересов иностранных инвесторов и их правовые гарантии. МФЦА помимо
традиционных финансовых инструментов активно
реализует программу развития зеленых финансов.
Инструментами зеленого финансирования, наряду
с зелеными кредитами, зелеными ипотеками и зеленым страхованием, являются зеленые облигации, в
том числе зеленые сукуки.
Ниже приводятся данные по ВВП государств –
членов ЕАЭС за 2018 год и прогноз на 2020-2021
годы
Таблица 1
Прогноз ВВП государств-членов ЕАЭС
2019
2020
2021
2019
2020
2021
прогноз (август 2019)
разница с предыдущим прогнозом
(май 2019), изменения в п.п.
6.1
4.2
5.4
0.6
-0.8
0.3
1.1
1.9
2.0
-0.4
0.0
0.0
3.6
3.2
3.2
0.2
0.1
0.2
3.9
4.0
3.6
-0.2
0.2
0.2
1.2
1.9
2.0
-0.2
-0.2
-0.2
1.5
2.0
2.1
-0.1
-0.2
-0.2

Наблюдается снижение внешнего спроса и цен
на сырьевые товары, а потому заметны признаки
снижения роста экономик в Казахстане, России. И,
наоборот, Армения и Кыргызстан показывают более высокую экономическую активность.

Эксперты отмечают, что факторами замедления роста ВВП в странах являются: низкая инвестиционная активность; расхождение динамики темпов инфляции; сохранение различий в денежно-
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кредитной и бюджетно-налоговой политике; неравномерное влияние внешних условий на внутренние
цены государств-членов ЕАЭС.
В целях снижения давления инфляции в целом
на объемы взаимной торговли в рамках ЕАЭС вы-
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работаны пруденциальные ориентиры по инфляции. На текущий момент значения инфляции находятся не выше установленных центральными банками целевых уровней.

Рисунок 1- Целевые уровни по инфляции, %
Источник: [4]
В Казахстане инфляция сохраняется в пределах целевого коридора 4-6%.
В ЕАЭС сохраняются различия между странами в функционировании процентного канала денежно-кредитной политики.Несмотря на одновременную поддержку центральными банками рыночных ставок денежного и кредитного рынка вблизи

ключевой ставки, согласно графику 2, наименьшая
разница между ставкой денежного рынка и кредитными процентными ставками для реального сектора за указанный период была в Беларуси и России.

Рисунок 2- Отклонение ставок денежного и кредитного рынка от ключевой ставки
Источник: [4]
В декабре 2019 года базовая ставка в Казахстане была сохранена на уровне 9,25% годовых с
коридором +/-1%1[5], а таргетируемая ставка
TONIA на денежном рынке составила 8,92% годовых (в ноябре 2019 года – 9,19%). Это потери банков второго уровня. На июнь 2020 года базовая
ставка составляет 9,5%.

В рамках ЕАЭС проводится работа по макропруденциальной политике в отношении банков.
Наиболее кардинально эти проблемы решались в
основных экономиках Союза - России, Беларуси и
Казахстане.

Рисунок 3. Динамика количества банков, в процентах к предыдущему году
Источник: [4]
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В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан насчитывает 27 банков. Сокращение банков оказывает косвенное влияние на рост
уровня инфляции, поскольку спрос на кредиты не
исчезает, но ведет к росту процентных ставок.
Доступность финансовых ресурсов и формирование эффективного финансового рынка Союза
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осуществляется через проведение согласованной
валютной политики.
Волатильность обменных курсов в странах
ЕАЭС в основном вызвана была динамикой курсов
в странах-экспортерах нефти.

Рисунок 4
Вклад в среднегодовую волатильность динамики обменных курсов стран ЕАЭС к доллару США
Источник: [4]
Проведение политики плавающего обменного
курса позволило странам накапить международные
резервы. Так, валовые международные резервы
Национального Банка РК за декабрь 2019 года,
предварительно, увеличились на 1,4%[6].
Несколько сложнее этот процесс проходит в
формировании интегрированного биржевого пространства и в совершенствовании регулирования
ценных бумаг. Только в Казахстане гармонизации
подлежат Законы РК: «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой
деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О государственном регулировании, контроле и надзоре
финансового рынка и финансовых организаций» и
другие.
Основной проблемой в межгосударственных
торгово-экономических отношениях всегда оставались вопросы налогообложения. Казахстан всегда
проигрывал в этом вопросе России, и основная доля
выплат оставалась российскому бюджету. Только
недавно были достигнуты основные принципы косвенного налогообложения: гармонизация ставок акцизов на отдельные наиболее чувствительные товары, было совершенствовано администрирование
косвенных налогов, обложение НДС торговли товарами по принципу страны назначения, а также по
месту реализации работ и услуг, которые учитывают в должной мере интересы обоих сторон.
Например, при экспорте товаров участниками которой выступают партнеры по ЕАЭС и на его территории применяются нулевая ставка НДС и (или)
освобождение от уплаты акцизов при представлении в налоговый орган соответствующего договора
и выписки банка, подтверждающая поступление

выручки от реализации экспортированных товаров
на счет налогоплательщика-экспортера [7].
Вместе с тем, сохраняются различия в ставках
НДС (например, 12% Казахстан и 20% Россия), которые нельзя исключить в силу разнонаправленности экономик, именно соотношением конъюнктурной (сырьевой) и структурной (промышленной) составляющей. Так, рост на 2% ставки НДС в России
ставит целью решение долгосрочных источников
финансирования, в том числе национальных проектов и получать не сырьевые источники дохода.
В Казахстане также поднимается вопрос о повышении ставок НДС, но, как представляется автору, такое решение будет иметь и отрицательные
последствия для экономики страны, именно: снижения конкурентоспособности отечественной продукции внутри страны и в рамках ЕАЭС.
Кроме, вопросов налогообложения, необходимо исключить не эффективный обмен информации между налоговыми органами в онлайн-режиме
в рамках ЕАЭС и расширить сервисные функции
налоговых органов, как проведение онлайн-проверки статуса заявлений о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов. Решение этого вопроса требует
цифровизации данных и применения соответствующих компьютерных технологий государств Союза Это позволит отследить всю логистическую
цепь продвижения и реализации произведенных товаров в ЕАЭС и за ее пределы.
Следовательно, качество и эффективность развития экономики каждой страны-участницы зависит от качества и эффективности регулирования
финансово-кредитных механизмов и определяется
качеством управления процессным капиталом.
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Таблица 2

Рейтинг национального индекса процессного капитала стран-участниц ЕАЭС
Ранжированные индексы индикаторов ИНПК стран-участниц
Беларусь
Казахстан
Россия
Армения
ЕАЭС
По развитию электронного пра55
28
27
61
вительства
По индексу развития интернета
57
35
По сетевой готовности
38
50
65
По конкурентоспособности
50
53
85
По несостоятельности государ90
111
85
104
ства
По восприятию коррупции
119
126
136
94
Среднее значение ИНПК
87
59,8
60,2
76,3
Источник: [8]
По индексу национального процессного капитала лидирует Казахстан. Удаленная идентификация, моментальные платежи, унифицированные
стандарты взаимодействия — все это компоненты
общедоступной цифровой инфраструктуры современного Казахстана. В этой связи важно констатировать, что как одна из первых стран, перешедших
на цифровой формат и имеющий опыт практических наработок, Казахстан может авторитетно
предлагать и делиться опытом развития цифровых
технологий с другими участниками союза. Например, для диверсификации рисков и снижения зависимости внешних платежей от системы SWIFT государствам экономического союза в Казахстане в
национальных платежных системах, через которые
проводится основной объем платежей, используется не SWIFT, а собственная разработка — Система обмена банковскими сообщениями (СОБС).
[9].
Выводы:
1. ЕАЭС как интеграционное объединение
имеет
значительный
потенциал роста. На настоящий момент – это экономический
союз,
страны-участницы которого продолжают работу по
устранению
барьеров
и
ограничений, препятствующих функционированию
внутреннего рынка, формируют условия для свободного перемещения капитала и рабочей силы, а
также поэтапно вводят в действие механизмы согласованной экономической политики.
2. Диверсификация экономик стран- членов
ЕАЭС и уход от экспортно-сырьевой зависимости,
который наблюдается в России и Казахстане, а
также координация валютной и денежно-кредитной политики и биржевой деятельности стимулируют рост инноваций в координации усилий прозрачности финансовых потоков.
3. Формирование единой финансово-кредитной модели не представляется сегодня возможной
по объективным причинам экономического характера: размера экономики, емкости финансового
рынка и его структуры, и устоявшихся традиционных хозяйственных взаимосвязей.

Средний
ранг
42,8
46
51
62,7
97,5
118,8
70,8
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