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ВСТУП
Новітні економічні негаразди в національній еко�

номіці свідчать про значну роль інфраструктурно�інсти�

туційного забезпечення підприємств сфери послуг. Від

того, наскільки правильними та адекватними будуть дії

інституцій, які покликані забезпечувати розвиток зов�

нішньоекономічної діяльності, залежить майбутній роз�

виток України. У свою чергу, необхідно враховувати те,

що на світовій економічній арені існують загальноприй�

няті принципи і методи управління інфраструктурно�

інституційним забезпеченням, які з підвищенням вимог

до функціонування підприємств на зовнішньоторговель�

них ринках, в умовах зміни кон'юнктури, постійно мо�

дифікуються. Сьогодні підприємству необхідно керува�

тися, насамперед, такими факторами, що впливають на

формування та реалізацію системи управління, оскіль�

ки це дозволить йому повною мірою реалізовувати свій

потенціал для досягнення позитивних результатів. По�

перше, в забезпеченні споживача якісним продуктом,

по�друге, у здійсненні успішної конкурентної боротьби

на міжнародному ринку. Вдосконалення механізму уп�

равління ЗЕД в умовах глобалізації та дії світової гео�

політичної кризи в Україні вимагає перегляду багатьох
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економічних категорій, наповнюючи їх новим змістом і

практичним змістом. Без впровадження даних еконо�

мічних категорій неможливо досягти ефективного функ�

ціонування будь�якого господарюючого суб'єкта. Тому,

для визначення кластерів підприємств сфери послуг за

відносної схожості інституцій, які є основою їх

інфрструктурно�институційного забезпечення, необхі�

дно виявити основні організації, які контролюють і за�

безпечують діяльність останніх.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема інфрструктурно�институційного забезпе�

чення ппідприємств сфери послуг в Україні носить ком�

плексний характер. Методичні та практичні питання

вище зазначеної проблематики опрацьовуються багать�

ма авторами, зокрема: Гринько Т.В. [2], Пакуліна А.А.

[3], Питуляк Н.С. [4], Проскурня М.Г. [5], Ярошенко Ф.О.

[6], Хлістунова Н.В. [10].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Разом значною кількістю наукових опрацювань,

залишається не вирішеною проблема визначення клас�

терів підприємств сфери послуг для подальшого удос�
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коналення підходів до покращення умов зовнішньоеко�

номічної діяльності. Тому нагальною потребою є виз�

начення кластерів підприємств сфери послуг за віднос�

ної схожості інституцій, які є основою їх інфрструктур�

но�институційного забезпечення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Слід відмітити, що підприємства транспортної сфе�

ри мають високий рівень інституційної завантаженості,

що, на нашу думку, є досить дискусійною тезою з по�

зицій розвитку. Для розробки подальших рекомендацій

щодо удосконалення інфраструктурно�інституційного

забезпечення підприємств сфери послуг доцільно вия�

вити організації, які становлять їх інституційний кори�

дор. Як свідчить систематизація формальної інститу�

ційної системи підприємств двох аналізованих галузей

підприємства сфери транспортних послуг мають наба�

гато більше інституцій, що регламентують їх діяльність

на противагу підприємствам

сфери інформаційних послуг,

діяльність яких регламен�

тується досить невеликою

кількістю законодавчих актів

та формальних організацій [1;

2].

Для визначення релеван�

тності та систематизації

підприємств України за харак�

тером інфраструктурно�інсти�

туційного забезпечення нами

було обрано 41 підприємство,

що представляють галузі

транспортної та інформацій�

ної сфери. Обидві категорії

підприємств являють собою

підприємства сфери послуг та

обрані тому, що публікують

щорічні звіти своєї діяльності

і погодились надати деяку

внутрішню інформацію про

свою діяльність. Характерис�

тиками, за якими вони по�

рівнювались, стали наступні:

чистий дохід від реалізації

(тис. грн.); собівартість (тис.

грн.); сплачено до бюджету

(тис. грн.); чисельність персо�

налу в еквіваленті повної зай�

нятості; кількість законодав�

чих актів, які регулюють

діяльність підприємств; част�

ки інвестицій в сумарному об�

сязі прибутку до оподаткуван�

ня (%); кількість підприємств

постачальників та аутсор�

терів; кількість організацій

фінансового сектору з якими

співпрацює організація. За

допомогою пакету програми

"Statistics7" було скомбіно�

вано вхідні данні для вирішен�

ня завдань кластерного анал�

ізу. Загалом розрахована деревовидна дендограма кла�

стеризації аналізованих підприємств України за показ�

никами інфраструктурно�інституційного забезпечення

представлено на рисунку 1.

Таким чином, за допомогою цього методу отрима�

ли ієрархічну структуру підприємств за зазначеними

характеристиками, що дозволяє виділити однорідні

утворення — "кластери". Як видно з рисунка 1 на дис�

танційному рівні від 0,1 до 0,4 можна виділити 2 клас�

терних утворення.

У кластер №1 згрупувались 20 підприємств сфери

як транспортних, так і інформаційних послуг, які безпе�

речно мають досить великі сегменти в національній еко�

номіці України. Першою відмінною рисою підприємств

першого кластеру є те, що переважна кількість під�

приємств, що потрапила у цей кластер, є підприємства�

ми сфери інформаційних послуг. Також до цього клас�

теру потрапили деякі підприємства сфери транспортних
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Рис. 1. Деревовидна дендограма кластеризації
аналізованих підприємств України за показниками

інфраструктурно�інституційного забезпечення

Джерело: [4; 9].
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послуг, проте саме з причин високої ринкової інтегро�

ваності та застосування інформаційних технологій у

своїй діяльності. Так, наприклад, за таким показником

інфраструктурно�інституційного забезпечення, як

кількість організацій фінансового сектору, з якими

співпрацює організація, підприємства першого сектору

дуже схожі. Так, узагальнення структури фінансових

організацій серед аналізованих, підприємства першого

кластеру дає змогу стверджувати, що вони активно

співпрацюють з інвестиційними банками, страховими

холдингами та синтетичними фінансовими інституціями,

які забезпечують наявність фінансових ресурсів за ме�

жами країни [3; 5].

Також слід відмітити, що серед підприємств, які

увійшли до першого кластеру, значна кількість не пока�

зує високий показник прибутку та сплати до бюджету,

проте, на нашу думку, це пов'язано з наявною кількістю

підприємств постачальників та аутсортерів. Насамперед,

зазначені підприємства мають значний рівень рента�

бельності, разом з цим, на основі залучення значної

кількості компаній, що займаються аутсортингом, до�

сягається ефект зниження номінального чистого дохо�

ду, тим самим у результаті таких дій в цих компаніях

акумулюються так званні "сірі кошти", що в багатьох

випадках є джерелом для інвестування. Таким чином,

слід підкреслити, що в узагальненому вигляді підприє�

мства першого кластеру являються в значній мірі інтег�

рованими в інфраструктурно�інституційний простір, та

завдяки тісним зв'язкам з фінансовим та аутсортигови�

ми організаціями мають значний рівень тонізації при�

бутків. Також слід додати, що ще одною характерною

рисою підприємств першого кластеру є відносно неве�

лика кількість регламентуючих інституційних правил, за

допомогою яких реалізується державне регулювання.

Загалом значення показників першого кластеру ринко�

во інтегрованих підприємств за інфрастуктурно�інсти�

туційного забезпечення представлено в табл. 1.

У кластер №2 згрупувались 16 підприємств виключ�

но транспортних послуг, що говорить про значний рівень

диференціації між цими двома провідними підгалузями

в розрізі структури інфраструктурно�інституційного за�

безпечення. Підприємства, що згрупувались до друго�

го кластеру, на відміну від підприємств першого клас�

теру, мають значні відмінності майже по всіх порівню�

ваних показниках. Перш за все слід відмітити, що од�

ною з головних характеристик є досить велика кількість

Таблиця 1. Значення показників першого кластеру
 інфраструтктурно� інтегрованих підприємств

Джерело: [6; 9].
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законодавчих актів, які регулюють діяльність підпри�

ємств, що, на нашу думку, має досить дискусійне зна�

чення. Справа в тому, що така значна кількість законів

та інституцій, що стежить за їх виконанням є не дуже

позитивним станом, оскільки для таких підприємств це

перетворюється на додаткові витрати при реалізації їх

діяльності, що несе за собою значний спад рентабель�

ності. Загалом значення показників другого кластеру

інституційно�орієнтованих підприємств наведено у таб�

лиці 2.

У процесі авторського опитування підприємств

другого кластеру виявилось, що через значну

кількість інституцій, які забезпечують функціонуван�

ня зазначених підприємств, сума сплачених до бюд�

жету грошових коштів на порядок вище за показники

підприємств кластера номер один. Таким чином, мож�

на стверджувати, що кластерний аналіз виявив при�

належність підприємств кластеру номер два до інсти�

туційного виміру на противагу підприємствам класте�

ру номер однин з приналежністю до інфраструктур�

ної складової. Пояснюючи такий авторський підхід

слід зазначити, що під інфраструктурною складовою

слід розуміти організації, які забезпечують функці�

онування, проте виконання правил, які диктують ці

організації не завжди обов'язкові. Так, наприклад,

при роботі підприємства зі страховою компанією чи

банком при певних умовах підприємство може перей�

ти від одного обслуговуючого підприємства до іншо�

го без усіляких проблем. Проте, якщо говорити про

інституційну складову, то правила до виконання обо�

в'язкові. Але не завжди значна кількість інституцій�

них рамок є доцільною для розвитку підприємств. Як

видно з таблиць аналізу підприємств, на противагу

першому кластеру, підприємства другого кластеру

мають гірші фінансові показники та інвестиційну при�

вабливість, що говорить про дискусійність доціль�

ності інституційної складової забезпечення діяльності

підприємств сфери послуг. До того ж слід відзначи�

ти, що пристосування до умов ринку підприємств дру�

гого кластеру є досить складаним, оскільки майже всі

вони є підприємствами з державним капіталом чи ча�

стково державним капіталом [10].

У результаті проведення кластерного аналізу, було

виявлено, що не всі підприємства потрапили до клас�

терів, тобто деякі не схожі за своїми характеристиками

інфраструктурно�інституційного забезпечення на два

попередніх кластерних утворення. Ці підприємства є

досить відомими в Україні, проте через деякі політико�

економічні особливості розвитку національної еконо�

міки не мають інтегрованості до інфраструктурної

складової та працюють за державними замовленнями,

що виражається у інтегрованості цих підприємств лише

до інших державних установ. Слід відзначити, що

підприємства, які не увійшли до кластерних утворень є

крайньою формою інституційного тиску, коли через

надвисокі інституційні рамки, підприємства не мають

Таблиця 2. Значення показників другого кластеру
інституційно�орієнтованих підприємств

Джерело:  [9].

  

 
 

  
, 

. 
. 

, 
. 

. 

 
 

,  
. 

. 

 
 

 
 

 
  

 
, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (%

) 

 
 

 
 

 

 
 

 
, 

 
 

 
 

 2438 1316 4282 613 54 15 32 9 
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змоги розвивати зв'язки, що лежати за межею держав�

них структур, і як наслідок формують зв'язки з органі�

заціями тільки державного характеру.

ВИСНОВОК
Отже, в ході кластерізації інфраструктурно�інсти�

туційного забезпечення підприємств сфери послуг було

виявлено кластерні утворення підприємств, які, безу�

мовно, надають переконливі результати, що характери�

зуються високою достовірністю та науковою новизною.

Так, згідно з результатами проведеного дослідження,

на дистанційному рівні від 0,1 до 0,4 було виділено 2

кластерних утворення. В кластер №1 згрупувались 20

підприємств сфери як транспортних, так і інформацій�

них послуг, які, безперечно, мають досить великі сег�

менти в національній економіці України. Першою

відмінною рисою підприємств першого кластеру є те,

що переважна кількість підприємств, що потрапила у цей

кластер є підприємствами сфери інформаційних послуг.

Також до цього кластеру потрапили деякі підприємства

сфери транспортних послуг саме з причин високої рин�

кової інтегрованості та застосування інформаційних

технологій у своїй діяльності. В кластер №2 згрупува�

лись 16 підприємств виключно транспортних послуг, що

говорить про значний рівень диференціації між цими

двома провідними підгалузями в розрізі структури

інфраструктурно�інституційного забезпечення. Підприє�

мства, що згрупувались до другого кластеру, на відміну

від підприємств першого кластеру, мають значні

відмінності майже по всіх порівнюваних показниках.

Перш за все слід відмітити, що однією з головних ха�

рактеристик є досить велика кількість законодавчих

актів, які регулюють діяльність підприємств, що, на нашу

думку, має досить дискусійне значення. Справа в тому,

що така значна кількість законів та інституцій, що сте�

жить за їх виконанням, є не дуже позитивним станом,

оскільки для таких підприємств це перетворюється на

додаткові витрати при реалізації їх діяльності, що несе

за собою значний спад рентабельності. Таким чином,

подальше визначення чутливості діяльності підприємств

сфери послуг на умови інфраструктурно�інституційно�

го забезпечення є досить актуальним.
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