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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Проблема формування та розвитку мережевої взаємодії

займає домінуюче і пріоритетне місце серед феноменів та явищ,

що визначають сучасний і перспективний розвиток мега+, мак+

ро+ та мікроекономіки.

 Розвиток туристичного бізнесу на засадах мережевої інтег+

рації — це концептуальний підхід до управління, що набув ши+

рокого визнання в практиці міжнародного туризму впродовж

останнього століття та підтвердив своє пріоритетне значення в

Україні. Мережеві формування можуть розглядатися, з одного

боку, як перспективний напрям розвитку інтеграційних процесів

(учасниками виступають не окремі члени суспільства, а юридичні

особи); з іншого — як нова форма взаємозв'язків підприємств,

заснована на мережевих принципах співпраці: стратегічної спря+

мованості, стратегічної відповідальності, унікальності бренду,

УДК 338.486.3

М. В. Босовська,
к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно�ресторанного і туристичного бізнесу,
Київський національний торговельно�економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ
МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

M. Bosovskaya,
PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE NETWORKS
BASED ON MULTI APPROACHES

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, мережеві структури,
міжфірмові мережі, ефективність, мережевий підхід.

Key words: integration, integration process, integration interaction, network structure, intercompany network,
hierarchy, effectiveness, network approach.

У статті визначено, що формування мережевих структур визначено приоритетним напрямом

розвитку економіки. Обгрунтовано необхідність розгляду проблеми підвищення результативності

функціонування мережевих структур як цільову умову їх ефективного розвитку. Розроблено ком"

плексний методологічний підхід дослідження результативності функціонування мережевої струк"

тури, що базуватиметься на мультикритеріальних засадах. В його основі лежить поєднання

підходів, критеріїв та показників оцінки результативності мережевої взаємодії, зокрема мето"

дологій ресурсного, маркетингового, портфельного, ресурсно"ринкового, ієрархічного, інсти"

туційного, екологічного та стратегічного підходів. Особливу увагу приділено визначенню та прак"

тичній апробації системи індикаторів формування стійкості інтеграційної взаємодії суб'єктів ме"

режевого об'єднання, на основі яких сформовано факторну модель інтегральної оцінки резуль"

тативності мережевої взаємодії. Запропоновано методичні підходи слугуватимуть прийняттю

управлінських рішень щодо доцільності розвитку мережевого об'єднання.

The formation of network structures is determined to be a prior direction of the economic

development. The author has substantiated the necessity of consideration of a problem of the network

structure functioning efficiency enhancement as a target condition of their effective development. A

complex approach to the research of the network structure functioning efficiency basing on the multiple

criteria has been developed. A complex approach is grounded in the combination of approaches,

criteria, and figures of the network interaction efficiency estimation, in particular, in the combination

of methodologies of resource, marketing, portfolio, resource and market, hierarchic, institutional,

ecological, and strategic approaches. The author has paid special attention to the determination and

the application of a system of indicators of the formation of the integration interaction sustainability

for network union actors. On the basis of these indicators a factor model of the network interaction

efficiency integral estimation has been formed. The proposed methodical approaches will facilitate

managerial decision"making regarding the network union development expediency.

спеціалізацій та концентрації на ключових компетентностях,

владі на основі знань та досвіду, підпорядкування та ін. При цьо+

му основним принципом створення мережевих структур висту+

пає принцип симетрії внеску — вигоди та ризику для учасників.

Це обумовлює актуальність та необхідність розгляду проблеми

підвищення результативності функціонування мережевих струк+

тур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Панорама наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних

вчених із зазначеної проблеми є досить широкою. Так, основ+

ним критерієм оцінки результативності функціонування мережі

С. Кущ та А. Афанасьєв [1] визначили можливість формування



Інвестиції: практика та досвід № 3/201524

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

цінності для кінцевого споживача на основі створення додатко+

вої вартості; В. Катенев, М. Портер, Е. Мюррей та Дж. Мехон

[2—4] — здатність отримувати синергетичний ефект; Р. Коуз

[5] — оптимізацію витрат; П. Наено, Т. Сакакі [6; 7] — показни+

ки ефективності використання ресурсного потенціалу; О. Боли+

чев — отримання вигоди і додаткової економічної ренти за раху+

нок зростання організаційної гнучкості і адаптивності [8, с. 9]. Слід

зазначити, що жодна з перерахованих причин не може бути єди+

ною достатньою цільовою умовою для розвитку інтеграції та не

може бути покладена в основі визначення її результативності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є викладення авторського бачення до обгрун+

тування методологічних засад оцінки результативності функці+

онування мережевих структур на основі мультикритеріального

підходу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведений методологічний аналіз запропонованих

підходів оцінки результативності функціонування мережевих

формувань показав, що умови та показники раціональної орган+

ізації мереженого бізнесу недостатньо вивчені, більшість мето+

дичних підходів не мають комплексного характеру та базують+

ся на виявлені та оцінці лише певних ознак, характеристик (ас+

пектів) функціонування або розвитку мережі (синергетичний

ефект; економічна ефективність використання ресурсного по+

тенціалу; підвищення якості туристичного продукту; рівень до+

сягнення цільових орієнтирів тощо). На нашу думку, необхідно

запропонувати комплексний підхід, що базуватиметься на муль+

тикритеріальній основі дослідження результативності функціо+

нування мережевої структури, який є основним стимулом роз+

витку зазначених інтеграційних процесів у туризмі.

Ефективність та результативність діяльності мережевої

структури повинна базуватися з урахуванням положень концепції

збалансованої системи показників Р. Каплана та Д. Нортона [9,

с. 9] та передбачати оцінку: сукупного внутрішнього сукупного

ресурсного (стратегічного) потенціалу: матеріально+технічного,

фінансового, кадрового, маркетингового, клієнтського, репу+

таційного тощо потенціалів підприємств+учасників; постійному

аналізі поточної ситуації та зміні з урахуванням цих результатів

сценаріїв розвитку мережі; стратегічній оцінці господарського

портфеля мережі з визначенням пріоритетних напрямів діяль+

ності; перспективних партнерів; привабливості галузей, представ+

леної в господарському портфелі; аналізі конкурентних позицій

і ранжуванні підприємств за результатами їх діяльності тощо.

Обгрунтування складу мультикритеріального підходу до

оцінки результативності та ефективності функціонування мережі

туристичних підприємств з урахуванням передумов застосуван+

ня методологічних засад основних підходів, вигод та мети ство+

рення мережі в межах структурованих методологій, сукупності

їх проекцій, показників та критерії представлено в таблиці 1.

Зупинимось на визначенні системи індикаторів стійкості інтег+

раційної взаємодії суб'єктів мережевого об'єднання, на основі

яких сформовано факторну модель інтегральної оцінки резуль+

тативності мережевої взаємодії (стратегічний підхід). У даному

випадку буде доцільною адаптація показників, запропонованих

В. Маковеєвою [10, с. 163] для оцінки інтеграційної стійкості рин+

кової структури. Крім того заявлені показники рекомендується

доповнити та визначити на їх основі інтегрований індикатор, що

сприятиме формуванню узагальненого висновку про стійкість, а

отже, стратегічну доцільність реалізації мережевих відносин.

Коефіцієнт щільності взаємодії учасників мережі (I
1
) +виз+

начається як відношення реальних взаємодій агентів до числа

можливих (розраховується на етапі проектування мережі) та роз+

раховується на основі формули:

(1),

де N
p
 — кількість реальних взаємодій об'єктів (акторів);

 — кількість комбінацій можливих (проектних) взаємоз+

в'язків.

Коефіцієнт централізації мережі (I
2
) визначає кількість пус+

тот та розрідженість зв'язків між акторами:

(2),

де A — кількість елементів, які характеризуються одним

зв'язком в мережі;

 — загальна чисельність акторів в мережі;

ng — кількість граничних елементів в мережі, які мають один

зв'язок.

Коефіцієнт сили ділових зв'язків (I
3
) визначає наявність у

акторів спільної або перехресної власності, яка обумовлює зв'яз+

ки та персональні контакти суб'єктів управління між собою:

(3),

де  Р
s
 — кількість зв'язків, обумовлених наявністю спільної

власності (активів);
Р — загальна кількість зв'язків.
Коефіцієнт тісноти ділових зв'язків (I

4
) визначає наявність

або відсутність постійних партнерів, який розраховується як
кількість угод, заключних із одними і тим же партнером протя+

гом певного періоду:

(4),

де D — загальна кількість угод підприємства;
B — кількість угод з постійними партнерами (учасниками

мережі) на протязі визначеного періоду часу.
Коефіцієнт тривалості ділових контактів (I

5
) — розрахо+

вується як відношення середнього часу реалізації однієї угоди

до часу існування всієї мережі:

(5),

де T — середній час реалізації угоди;

t — загальний часовий період існування мережі.

Коефіцієнт міцності зв'язків (I
6
) розраховується як відно+

шення числа стійких (довготривалих зв'язків) до загального чис+

ла реальних зв'язків:

(6),

де Y — кількість довготривалих зв'язків.

Коефіцієнт формалізації зв'язків (I
7
) розраховується як

відношення кількості неформальних зв'язків до формаль+

них:

(7),

де F — кількість формальних зв'язків;

C — кількість неформальних зв'язків.

Коефіцієнт гомогенності мережі (I
8
) визначає однорідність

учасників мережі та визначається як відношення однорідних

учасників за певною ознакою (видом діяльності, розміром, об+

сягом ресурсів тощо) до загальної кількості учасників та розра+

ховується за формулою:

(8),

де R — кількість однорідних учасників;

 — загальна чисельність акторів у мережі.

Коефіцієнт комунікативності (I
9
) визначає кількість

елементів мережі, пов'язаних з іншими мережами на ос+

нові одного елемента:

(9),
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Таблиця 1. Методологічне обгрунтування складу мультикритеріального підходу для оцінки
результативності функціонування мережі підприємств

Джерело: розроблено автором.
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Коефіцієнт глибини мережевої взаємодії (I
10

) визначає різно+

маніття проектів взаємодії учасників мережі та розраховується

як відношення:

(10),

де L — загальна кількість реалізованих бізнес+проектів учас+

никами;

L
s
 — кількість різновидів проектів (типів).

Коефіцієнт інтенсивності мережевої взаємодії (I
11

) визна+

чається як відношення результативних взаємодій з точки зору

досягнення цілей та розраховується як:

(11),

де V — загальна кількість реалізованих бізнес+проектів учас+

никами мережі.

Інтегрований індикатор стійкості мережевої взаємодії

суб'єктів туристичної діяльності (I
s
)визначається на основі муль+

типлікативної дискримінантної моделі за формулою:

  (12),

де І
1
 — І

11
 — індикатори інтенсивності мережевої взаємодії

учасників;

w
1
 — w

11
 — коефіцієнти вагомості можного із індикаторів

(визначаються на основі експертних оцінок).

Сутнісно+змістовне наповнення розглянутих індикаторів

дозволило визначити:

— найвагоміший вплив на стійкість та життєздатність мере+

жевої структури мають індикатори щільності, сили, глибини та

тісноти зв'язків; більш високі значення цих індикаторів є підтвер+

дженням зростання стійкості та життєздатності мережі;

— соціальні зв'язки між агентами в мережі та їх співвідно+

шення з формальними визначаються на основі ступеня форма+

лізації зв'язків, який є підтвердженням зростання трансформа+

ційних процесів. Трансформація мережі може відбуватись як в

сторону зміцнення зв'язків, так і їх розпаду (перетворення в нову

ринкову структуру). Якщо рівень індикатора формалізації

зв'язків високий (має тенденцію до стійкого зростання), при цьо+

му показники щільності, сили та тісноти зв'язків зростають можна

зробити висновок про вступ мережевої структури в трансфор+

маційні процеси в напрямі зниження рівня інтеграційної взає+

модії акторів (більш м'які форми інтегрування);

— між зміною індикаторів та синергетичним ефектом існує

прямий зв'язок, що обумовлює можливості для цілеспрямова+

ного управління розвитком мережі та вироблення напрямів його

вдосконалення;

— вплив індикаторів на ефективність господарської діяль+

ності мережевої структури пропонуємо визначити на основі роз+

рахунку їх взаємозалежності та взаємообумовленості від рівня

отриманого економічного ефекту (прибутку) на основі викорис+

тання можливостей прикладного програмного продукту Eviws.

На основі проведених економічних розрахунків було встановле+

но, що індикатори I
2
 та I

7
 корелюють з показником чистого при+

бутку та підлягають виключенню з аналізу; індикатори I
8
 та I

10
 —

слабо корелюють з чистим прибутком та між собою. Кореляцій+

на залежність між чистим прибутком та індикаторами I
1
, I

3
 та I

6

дозволила визначити що, має I
3
 позитивний вплив (синергетичний

ефект зростає), а I
1
 та I

6
 — негативний (синергія знижується).

ВИСНОВКИ
У межах поглиблення методології мережевої взаємодії сфор+

мовано комплексний підхід дослідження результативності функ+

ціонування мережевої структури, що базуватиметься на мульти+

критеріальній основі. В його основі лежить поєднання підходів,

критеріїв та показників оцінки результативності мережевої взає+

модії, зокрема методологій ресурсного, маркетингового, порт+

фельного, ресурсно+ринкового, ієрархічного, інституційного, еко+

логічного та стратегічного підходів. Особливу увагу приділено

визначенню та практичній апробації системи індикаторів форму+

вання стійкості інтеграційної взаємодії суб'єктів мережевого об+
'єднання, на основі яких сформовано факторну модель інтеграль+

ної оцінки результативності мережевої взаємодії. Запропоновані
методичні підходи слугуватимуть прийняттю управлінських рішень
щодо розвитку доцільності мережевого об'єднання підприємств

та поглиблять методологію розвитку мереж.
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