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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мережеві структури є найбільш адаптованими до

умов глобальної конкуренції формами побудови бізне�
су, що посилено розвиваються у світовій економіці. Їх
головними перевагами є можливість зниження всіх видів
витрат, формування сприятливих умов для інновацій�
ного оновлення продукції, технологій, методів органі�
зації та управління, спрямованість на розвиток людсь�
кого капіталу, а також формування соціального капі�
талу та інтенсифікація соціальних взаємовідносин. Ме�
режеві структури являють собою сукупності взаємопо�
в'язаних компаній, що добровільно узгоджують свою
господарську діяльність з метою співпраці задля отри�
мання позитивного синергетичного ефекту. Практика
показує, що генерування такого ефекту відбувається на
різних рівнях: підприємницькому, галузевому, регіо�
нальному та загальнонаціональному. З метою оптимі�
зації впливу мережевих структур на економіку держа�
ви, постає завдання їх ретельного вивчення та іденти�
фікації.
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NETWORK STRUCTURE IN BRANCH: IDENTIFICATION AND EVALUATION CRITERIA
INTERCOMPANY RELATIONS SUMMARY

Статтю присвячено розробці методики аналізу міжфірмових взаємовідносин з метою ідентифікації

мережевих структур на галузевому рівні. Автором запропонована система із десяти індикаторів мережі,

які характеризують рівень економічного, соціального та інституційного внутрішньо мережевого середо=

вища. Представлено залежність між типами мережевих структур, що діють в економіці України та мірою

посилення в них жорсткості взаємозв'язків. Проведено експертну оцінку міжфірмових відносин ком=

паній з погляду тривалості, стійкості, рутинізації, регулярності, комплементарності тощо їх взаємовід=

носин. Оцінено виробничі та торгові взаємозв'язки сукупності компаній трикотажної галузі з метою іден=

тифікації галузевої мережевої структури. Ідентифіковано відсутність мережевої структури в досліджу=

ваній групі компаній.

The article is devoted to developing methods of analysis intercompany relationships to identify network

structures at branch level. The author suggested system of ten indicators that characterize the level of economic,

social and institutional internal network environment. The author presents the relationship between the types of

network structures operating in Ukraine's economy and way they enhance the rigidity relationships. Conducted

peer review intercompany relations companies in terms of durability, stability, formalization, frequency, etc.

complementarity of their relationship. Reviewed by industrial and commercial companies knitting industry

relationships to identify the branch network structure. Identified the lack of a network structure in the studied

group of companies.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми функціонування та розвитку мережевих
структур активно досліджуються як зарубіжними, так і
вітчизняними вченими. Особливо відчутні наукові ре�
зультати знайшли своє відображення в працях М. Пор�
тера, М. Енрайт, А. Равалд, К. Гринрус, Х. Хаканссона,
М. Шерешової, К. Соколенко, К. Січкаренко, М. Вой�
наренко.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Значна кількість досліджень ідентифікує та вивчає
мережеві структури з погляду регіональних аспектів їх
діяльності, як кластерні мережі. В той же час, світова
практика демонструє активний розвиток їх на галузе�
вому рівні. Оскільки головною відмінністю сформова�
ної і ефективно діючої мережевої структури, що
відрізняє її від звичайної господарської кооперації, є
рівень розвитку міжфірмових взаємозв'язків, то постає
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актуальне наукове завдання розробки адекватних ме�
тодичних підходів та індикаторів їх оцінки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичного підходу до

ідентифікації галузевої мережевої структрури на основі
оцінки рівня розвитку міжфірмових взаємовідносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтенсивний розвиток інформаційно�комунікацій�

них технологій зробив ефективною міжфірмову взає�
модію на великих відстанях, оскільки з'явилася мож�
ливість підтримки постійного прямого і зворотного
зв'язку. Це означає, що споживачі можуть задавати па�
раметри кінцевого продукту і фактично брати участь у
створенні споживчої цінності продукції, а виробники
успішно координувати свою виробничу діяльність та
логістичну інфраструктуру. Крім того, інформаційні
технології дозволяють отримати значно більший обсяг
інформації від великої і географічно розпорошеної ме�
режі партнерів. При цьому зазначена інформація над�
ходить за коротший час, ніж навіть, якби ці господарські
суб'єкти мали можливість фізично взаємодіяти.

Перевагою інтернет�технологій є істотна економія
на транзакційних витратах, яка забезпечується за до�
помогою своєчасно здійснених взаєморозрахунків з
партнерами, що дає змогу отримати вигідніші ціни на
сировину, устаткування, комплектуючі. Інформаційні
технології сьогодні активно використовується і в про�
ектах спільних науково�технічних розробок, і як вип�
робувальний майданчик для нових продуктів. Переваги
інформаційно�комунікаційних технологій полягають та�
кож і в значних можливостях пошуку інформації про
конкурентів, зокрема, їх ціни та асортимент, відгуки
споживачів, техніко�технологічні характеристики [1].

Все зазначене вище, доводить економічну та техно�
логічну закономірність розвитку мережевих структур
на галузевому та міжгалузевому рівнях. Для ефектив�
ної підтримки їх розвитку з боку держави, галузевих
асоціацій та інших групових інститутів, виникає не�
обхідність напрацювання методичних підходів, які б да�

вали можливість ідентифікувати наявність галузевих
мереж, що мають ознаки добровільної координації взає�
модії економічно незалежних господарських суб'єктів.
Для виконання цього завдання нами було проведено
аналіз та відбір критеріїв ідентифікації мережевих
структур організацій.

З позиції теорії систем, мережеві організаційні
структури можуть бути сформовані з різних складових
елементів, які поєднані різноманітними зв'язками. Це
робить мережеві організаційні структури категоріями
такого ж порядку спільності, що й сама система,
відрізняючись від неї лише більшою конкретизацією за
однією ознакою — зв'язками, їх якістю та структурою
[2].

Наявність чи відсутність господарських зв'язків з
певними ознаками дає підстави стверджувати чи запе�
речувати існування мережевої структури. Таким чином,
саме взаємозв'язки можуть бути виділені із загальної
системи елементів і покладені в основу ідентифікації
мережевих організаційних структур. Для мережевих
структкр галузевого рівня це є особливо актуальним,
оскільки для них характерною є відсутність юридично�
го закріплення коопераційно�інтеграційних взаємовід�
носин між господарськими суб'єктами. Проведене нами
опитування групи малих підприємців показало, що у
більшості випадків при проведенні спільної діяльності
вони не укладають юридичні угоди зі своїми партнера�
ми. В описаній ситуації наше завдання зводиться до вста�
новлення переліку критеріїв (індикаторів), за якими
можна було б оцінювати найбільш важливі властивості
мережі на основі існуючих господарських взаємозв'язків
та визначення певних їх меж, за якими можна кваліфі�
кувати їх як мережеві. Таким чином, якщо певна харак�
теристика виявленого взаємозв'язку перевищує певну
межу і відтворюється протягом тривалого часу, то до�
сліджувану групу підприємств з великою ймовірністю
можна вважати мережевою структурою.

Але при цьому варто зазначити, що взаємозв'язки
не повинні бути надзвичайно жорсткими, оскільки в та�
кому випадку вони будуть властиві ієрархічно�центра�
лізованим структурам, що не відповідає об'єкту нашого
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Рис. 1. Залежність між типами міжфірмових мереж та мірою посилення
в них жорсткості взаємозв'язків
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дослідження. Суб'єкти мережі мають зберігати свобо�
ду в прийнятті рішень, а також мати альтернативи у ви�
борі мережевих партнерів.

Вибір системи індикаторів оцінки міжфірмових взає�
мозв'язків та встановлення їх верхніх та нижніх меж
дозволить на основі статистичної обробки вихідної
інформації достатньо чітко зробити висновки щодо на�
явності чи відсутності мережевої структури. Крім того,
індикативний аналіз може бути використаний також для
оцінки динаміки мережі, встановлення її типу та дослі�
дження трансформаційних процесів. На основі індика�
тивного аналізу можна робити висновки щодо поточ�
ного стану групи компаній, в якому вона знаходиться:
розпаду на окремі організаційні фрагменти чи поглиб�
лення інтеграційних відносин.

Мережеві структури можуть мати різну конфігу�
рацію, що передбачає включення різнорідних еле�
ментів, які забезпечують найвищий рівень синергії. Такі
елементи в кожному конкретному випадку будуть мати
свій унікальний перелік, який забезпечує отримання
синергії лише в конкретній ситуації. Сумарний синер�
гетичний ефект буде залежати не лише від того, з яких
елементів складається мережа, а від характеру та
якості зв'язки між ними. Дослідники мереж досить ча�
сто виділяють "жорсткі" та "м'які" взаємозв'язки. Як
правило, для мережевих структур, що складаються з
незалежних господарських суб'єктів характерними є
гнучкі економічні форми взаємодії, які забезпечують
високу адаптивність до ситуації. Варто зазначити, що
вони не повинні бути занадто "м'якими", оскільки в
такому випадку не забезпечуватиметься довгостроко�

ва взаємодія і мережа набуватиме ознак тимчасового
союзу для реалізації поточних господарських інте�
ресів.

Для централізованих мереж, що побудовані на
контролі через механізми власності більш властиви�
ми є "жорсткі" зв'язки, які виключають багатоварі�
антність взаємодій, породжуючи однозначність у ви�
борі партнерів та механізмах координації й контро�
лю. На рисунку 1 представлено залежність між типа�
ми міжфірмових мереж та мірою посилення в них
жорсткості взаємозв'язків. Міра "жорсткості" може
бути охарактеризована набором індикаторів, які ви�
мірюють якісні характеристики взаємодій між компа�
ніями. Збільшення значення одного чи декількох по�
казників по осі абсцис означає збільшення міри "жор�
сткості" взаємодій та відповідає руху вверх по осі ор�
динат. Варто зазначити, що наведений на рисунку 1
розподіл має досить умовний характер, оскільки
відображає загальну тенденцію. На практиці межі між
типами мереж можуть бути досить розмитими і
відмінності будуть залежати від стилю керівництва,
особистих відносин між керівниками та домінуючих
цінностей в корпоративній культурі. Тобто одному й
тому ж різновиді мереж можуть зустрічати взаємоз�
в'язки різної жорсткості.

Таким чином, взаємозв'язки в мережах визначають�
ся не лише економічними чинниками, а й соціальним та
інституційними характеристиками внутрішньомереже�
вого середовища, зокрема, рівнем довіри між керівниц�
твом, який в свою чергу залежить від тривалості парт�
нерських відносин, їх регулярності, стійкості, сили взає�

Таблиця 1. Індикатори оцінювання мережевих взаємозв'язків компаній

Назва 
індикатора 
мережі 

Ін
ди
ка
то
р 

Характеристика індикатора Формула 
обчислення 

Тривалість ділових 
взаємозв’язків  

І1 Відношення кількості довгострокових 
(більше 3-х років) ділових угод компанії з 
учасниками мережі до загальної кількості 
фактичних угод компанії за певний період 

 

Стійкість 
взаємозв’язків 

І2 Кількість угод реалізованих з одним 
партнером з мережі до загальної кількості 
фактичних угод компанією за певний період 

 

Міра рутинізації 
взаємодії 

І3 Відношення кількості угод укладених 
компанією без попередніх переговорів до 
загальної кількості угод укладених 
компанією в межах мережі за певний період 

 

Густота 
взаємозв’язків  

І4 Відношення кількості парних взаємодій 
компанії з учасниками мережі до загальної 
кількості всіх можливих за певний період 

 

Регулярність 
локальних 
взаємодій 

І5 Відношення кількості партнерів, з якими 
співпраця здійснюється на постійній основі 
до загальної кількості компаній в мережі 

 

Сила ділових 
взаємозв’язків  

І6 Відношення кількості взаємозв’язків 
обумовлених наявністю спільної власності 
до числа компаній у мережі 

 

Тіснота взаємодії І7 Відношення кількості спільних проектів, у 
яких брала участь компанія до загального 
числа спільних проектів реалізованих у 
мережі за певний період 

 

Рівень 
взаємозв’язків 
побудованих на 
довірі  

І8 Відношення кількості неформальних угод з 
партнерами по мережі до загальної кількості 
угод компанії за певний період  

 

Рівень 
інвестиційних 
взаємозв’язків  

І9 Відношення обсягу інвестування в активи 
партнерів по мережі до загального обсягу 
інвестування компанії за певний період 

 

Комплемен-
тарність 
взаємозв’язків  

І10 Відношення кількості компаній-партнерів 
по вертикальній взаємодії до загальної 
кількості компаній у мережі 
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модії тощо. Саме ці характеристики будуть визначати
особливості як конфігурації мережі, так і механізму
координації та здатності до відтворення спільної діяль�
ності.

Важливою якісною характеристикою мережевої
структури є наявність у ній як регламентованих, так і
нерегламентованих правил взаємодії, які реалізуються
через соціальні, переважно неформальні відносини. Чим
вищий індикатор рівня довіри, тим частіше взаємозв'�
язки будуть мати неформальні ознаки, а прийняття
рішень набуватиме рутинного характеру.

Для дослідження якості ділових взаємозв'язків між
компаніями з метою підтвердження чи заперечення існу�
вання мережі, нами було проведено аналіз взаємодій у
групі незалежних компаній, що функціонують в тек�
стильній промисловості України. Сьогодні в зазначеній
промисловості України функціонує близько 350 ком�
паній різних за формою власності, організаційно�пра�
вовим устроєм, розміром. Для дослідження було
відібрано групу з восьми компаній: ПАТ "Трикотажна
фабрика "Роза" (м. Київ), ТОВ "RITO" (м. Київ), ТОВ
"Kora" (м. Запоріжжя), ПП "СоМа�Текс" (м. Горішні
Плавні), ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика"
(м. Горішні Плавні), компанія "Текстиль�Контакт"
(м. Київ), ПП "Фламінго — текстиль" (м. Горішні
Плавні), ТОВ "Лютик" (м. Хмельницький), які протягом
останніх трьох років мали різної інтенсивності співпра�
цю між собою. Їх ділова взаємодія була оцінена за до�
помогою попередньо сформованої сукупності індика�
торів, які подано в таблиці 1. Індикатори підбиралися і
розраховувалися таким чином, щоб можна було оціни�
ти економічні, соціальні та інституційні складові
міжфірмових взаємовідносин з позицій таких якісних
характеристик, як тривалість, тіснота, стійкість та фор�
мальність. Перелік запропонованих індикаторів містить
також оцінки комплементарності та сили взаємозв'�
язків. Перший індикатор покликаний оцінити відносну
міру домінування вертикальних зв'зків, а другий — оці�
нити силу взаємовідносин з позицій наявності спільно�
го володіння майном. Обидва індикатори дають змогу
встановити переважаючий тип відносин координації та
контролю у мережі. Якщо зазначені індикатори набли�
жаються до одиниці, то це означає, що мережа орієн�
тована на відносини вздовж ланцюга створення вартості,
а також є централізованою на основі перехресних чи
спільних володінь активами.

Всі представлені індикатори можуть змінюватися в
діапазоні: 0 ≤ Іn ≤ 1. Чим ближче індикатор наближаєть�
ся до значення 1, тим більшою мірою можна стверджува�
ти, що наявні взаємовідносини носять мережевий харак�
тер і навпаки. В цілому на наш погляд, ідентифікувати
наявність міжфірмової мережі можна за умови, коли не

Компанії 
Індикатори оцінювання 

 І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І1О 

К1-М 0,02 0,07 0,29 0,13 0,38 0 0 0,02 0 0,25 0,12 

К2-М 0,02 0,04 0,45 0,21 0,25 0 0 0,03 0 0 0,10 

К3-М 0,02 0,09 0,13 0,10 0,13 0 0 0,02 0 0 0,05 

К4-М 0,08 0,16 0,5 0,05 0,25 0 0 0,08 0 0 0,11 

К5-М 0,02 0,02 1 0,05 0,25 0 0 0,03 0 0 0,14 

К6-М 0,02 0,05 0 0,25 0,5 0 0 0,01 0 0,25 0,11 

К7-М 0,03 0,06 0,16 0,07 0,38 0 0 0,11 0 0 0,18 

К8-М 0,04 0,04 1 0,04 0,25 0 0 0,19 0 0 0,16 

Таблиця 2. Значення індикаторів наявності мережевих організаційних відносин

Примітка: К — Компанії; М— мережа.

менше восьми індикаторів лежать у діапазоні: 0,5 ≤ Іn ≤
1 [3]. Аналіз відносин між підприємствами досліджува�
ної нами групи показав, що незважаючи на існування
певних господарських взаємозв'язків на даний момент
їх не можна кваліфікувати, як мережеві. Розраховані се�
редні оціночні індикатори компаній заходяться в межах
до 0,2 (табл. 2), що засвідчує тимчасовий та нестійкий
характер зв'язків, їх обумовленість поточними ринко�
вими інтересами.

ВИСНОВКИ
Запропонована у представленому дослідженні ме�

тодика аналізу взаємозв'язків на основі індикаторів
може використовуватися для компаній різних галузей
промисловості та інфраструктури. Варто зазначити, що
залежно від ситуації перелік індикаторів може зміню�
ватися, скорочуватися чи доповнюватися новими. Не�
доліками методики є необхідність використання для
розрахунку масиву ділової інформації, збір якої вияв�
ляється проблематичним для керівників та менеджерів
компаній через значні витрати часу на нього, з одного
боку, та побоювання розголошення комерційної інфор�
мації — з іншого. До переваг методики можна віднести
простоту в обчисленні індикаторів та досить високу
точність оцінки.
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