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Дîñë³äæåíî òåðì³íîëîã³÷íèé àïàðàò б³зíåñ-ìîäåë³. Êîíêðåòèзîâàíî êîíñòðóêòèâíå âèзíà÷åííÿ б³зíåñ-
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Постановка проблеми. Пðèéíÿòòÿ åфåêòèâ-
íèх óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü – öå єäèíèé шëÿх äî 
óñï³шíîãî ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà. Íåîбх³äí³ñòü 
óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ 
òàêèх ð³шåíü òà âèзíà÷åííÿ êëю÷îâèх åëåìåí-
ò³â âíóòð³шíüîîðãàí³зàö³éíîãî ðîзâèòêó з ê³íöÿ 
ХХ ñò. ïðèâåëî äî ðîзïîâñюäæåííÿ êîíöåïö³ї б³з-
íåñ-ìîäåë³ ñåðåä êîíêóðåíòîñïðîìîæíèх ï³äïðè-
єìñòâ. Пðàãíåííÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó òà ï³äâèщåííÿ 
ïðèбóòêîâîñò³ äåðæàâíèх êîìïàí³é, ÿêèìè є ìîð-
ñüê³ òîðãîâåëüí³ ïîðòè Уêðàїíè, бюäæåòîóòâîðю-
ю÷³ ï³äïðèєìñòâà êðàїíè, ³ є ïðè÷èíîю àêòóàëü-
íîñò³ îбðàíîї òåìè ñòàòò³.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. Çàö³-
êàâëåí³ñòü êîíöåïö³єю б³зíåñ-ìîäåë³ âèíèêëà â 
1990-ò³ ðîêè. Сüîãîäí³ äîñë³äæåííÿ òåðì³íîëîã³÷-
íîãî àïàðàòó б³зíåñ-ìîäåë³ â³äбóâàєòüñÿ з âèêîðèñ-
òàííÿì äåñêðèïòèâíèх ÷è êîíñòðóêòèâíèх âèзíà-
÷åíü. Êîíñòðóêòèâí³ зîñåðåäæóюòüñÿ íà ïîбóäîâ³ 
ñèñòåìè (À. Îñòðâàëüäåð, ². П³íüє, Í. Сòðåêàëîâà, 
Ò. Âàшàêìàäзå òà ³í.) [1–3], òîä³ ÿê äåñêðèïòèâí³ 
âñòàíîâëююòü хàðàêòåðèñòèêè ïîíÿòòÿ (Ð. Àì³ò, 
С. Çîòò, Дæ. Л³íäåð, Ð. Ðîзåíбëюì, Г. Сì³ò,  
С. Шàфåð òà ³í.) [4–6]. Сï³ëüíèì є òå, щî â îбîх 
ï³äхîäàх б³зíåñ-ìîäåëü îïèñóє, ÿê ñàìå êîìïàí³ÿ 
зä³éñíює ñâ³é б³зíåñ ³з ìåòîю ñòâîðåííÿ âàðòîñò³. 

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Îãëÿä  ³ñíóю÷èх ðîб³ò ³з òåìè äîñë³-
äæåííÿ ñâ³ä÷èòü, щî ð³зí³ àâòîðè âèîêðåìëююòü 
ð³зí³ àñïåêòè ïðîöåñó ñòâîðåííÿ âàðòîñò³ â ðàìêàх 
б³зíåñ-ìîäåë³. Дîñ³ â³äñóòíÿ єäèíà äîñë³äíèöüêà 
äóìêà щîäî âèзíà÷åííÿ ñóòíîñò³ б³зíåñ-ìîäåë³, íå 
âèñòà÷àє ïðàêòè÷íèх ðåêîìåíäàö³é з її ñòâîðåííÿ 
òà ðîзðîбêè, àíàë³зó åфåêòèâíîñò³. Ðàзîì ³з öèì 
ñàìå ïîäàëüшå äîñë³äæåííÿ б³зíåñ-ìîäåë³ ìîæå 
âäîñêîíàëèòè фîðìè ñï³âðîб³òíèöòâà òà âзàєìîä³ї 
ñó÷àñíèх ï³äïðèєìñòâ.

Мета статті ïîëÿãàє ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè êîì-
ïîíåíò³â äåêîìïîзèö³ї б³зíåñ-ìîäåë³ ìîðñüêèх 
òîðãîâåëüíèх ïîðò³â Уêðàїíè. Дëÿ äîñÿãíåííÿ 
ìåòè ïîñë³äîâíî âèð³шóєòüñÿ íèзêà зàâäàíü, 
зîêðåìà àíàë³з òåðì³íîëîã³÷íèх ï³äхîä³â äî б³з-
íåñ-ìîäåë³ ïî äåñêðèïòèâíèх òà êîíñòðóêòèâíèх 
âèзíà÷åííÿх; óзàãàëüíåííÿ ìåòîäîëîã³ї àíàë³зó 
б³зíåñ-ìîäåë³; ðîзðàхóíîê êëю÷îâèх ïîêàзíèê³â 
äåêîìïîзèö³ї б³зíåñ-ìîäåë³ ìîðñüêèх òîðãîâåëü-
íèх ïîðò³â Уêðàїíè â 2012–2014 ðð.

Âиклад основного матеріалу дослідження. Êîí-
ñòðóêòèâí³ âèзíà÷åííÿ, зàïðîïîíîâàí³ À. Îñòåð-
âàëüäåðîì, ². П³íüє, Í. Сòðåêàëîâîю, Ò. Âàшêà-
ìàäзå.  À. Îñòåðâàëüäåð òà ². П³íüє, âèзíà÷àюòü 
б³зíåñ-ìîäåëü ÿê îбґðóíòóâàííÿ òîãî, ÿê îðãàí³-
зàö³ÿ ñòâîðює, збåð³ãàє òà ï³äâèщóє ñâîю âàðò³ñòü 
[1, ñ. 14]. Àâòîðè âèîêðåìëююòü äåâ’ÿòü бëîê³â 
б³зíåñ-ìîäåë³, зîêðåìà:

1. Сåãìåíò ñïîæèâà÷³â. Îðãàí³зàö³ÿ ïðàöює 
äëÿ îäíîãî ÷è äåê³ëüêîх ñåãìåíò³â.

2. Ц³íîâà ïðîïîзèö³ÿ. Ìåòîю фîðìóëюâàííÿ 
ö³íîâîї ïðîïîзèö³ї є âèð³шåííÿ ïðîбëåì ñïîæèâà-
÷³â òà зàäîâîëåííÿ їхí³х ïîòðåб зà âíåñåííÿ ïåâ-
íîãî ãðîшîâîãî åêâ³âàëåíòó.

3. Êàíàëè. Ц³íîâà ïðîïîзèö³ÿ äîâîäèòüñÿ äî 
ñâ³äîìîñò³ ñïîæèâà÷à ÷åðåз êîìóí³êàö³ї, ÿê³ ïîбó-
äîâàí³ ïî ìàéбóòí³х êàíàëàх ïðîäàæ³â. 

4. Сòîñóíêè з³ ñïîæèâà÷àìè, ÿê³ âñòàíîâëю-
юòüñÿ òà ï³äòðèìóюòüñÿ зà êîæíèì ñåãìåíòîì 
ñïîæèâà÷³â.

5. Пîòîêè äîхîä³â. Âîíè є ðåзóëüòàòîì зàäî-
âîëåíèх ö³íîâèх ïðîïîзèö³é, ÿê³ бóëî зàïðîïîíî-
âàíî ñïîæèâà÷àì.

6. Êëю÷îâ³ ðåñóðñè. Âîíè âêëю÷àюòü àêòèâè, 
ÿê³ íåîбх³äí³ äëÿ фîðìóâàííÿ ïðîïîзèö³é òà 
³íшèх âèщåíàâåäåíèх åëåìåíò³â.

7. Êëю÷îâà ä³ÿëüí³ñòü. П³äïðèєìñòâî зîñå-
ðåäæóєòüñÿ íà âèêîíàíí³ íèзêè êëю÷îâèх âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³.

8. Êëю÷îâ³ ïàðòíåðñòâà. Îêðåì³ âèäè ä³ÿëü-
íîñò³ òà ïîñòàâêà ðåñóðñ³â ìîæóòü бóòè ïåðåäàí³ â 
àóòñîðñèíã зà ìåæ³ îðãàí³зàö³ї.

9. Сòðóêòóðà âèòðàò. Åëåìåíòè б³зíåñ-ìîäåë³ 
â³äîбðàæàюòüñÿ ó ñòðóêòóð³ âèòðàò.

À. Îñòåðâàëüäåð âèä³ëÿє òðè òèïè ö³ëåé êîð-
ïîðàö³é, ÿê³ ìîæóòü ñï³â³ñíóâàòè îäíî÷àñíî: 
îð³єíòàö³ÿ íà ïðîäóêòîâ³ ³ííîâàö³ї, óïðàâë³ííÿ 
â³äíîñèíàìè х êë³єíòàìè, ³íфðàñòðóêòóðíèé  
ìåíåäæìåíò [1, ñ. 59]: 

– ³з ïîзèö³ї âò³ëåííÿ ïðîäóêòîâèх ³ííîâàö³é 
íåîбх³äíà âèñîêà шâèäê³ñòü ðîзðîбêè òà âò³ëåííÿ 
ïîñëóã òà ïðîäóêò³â, ÿê³ î÷³êóюòüñÿ ñïîæèâà-
÷àìè; âèæèâàííÿ â êîíêóðåíòíîìó ñåðåäîâèщ³; 
â³äïîâ³äíà òàðèфíà ïîë³òèêà, ìîòèâàö³ÿ òàëàíî-
âèòèх òâîð÷èх ïðîфåñ³éíèх ñï³âðîб³òíèê³â; 

– фîðìóâàííÿ ñòîñóíê³â ³з êë³єíòàìè ïîòðå-
бóє äîäàòêîâèх âèòðàò, ìîæëèâîї êîíñîë³äàö³ї òà 
ñòâîðåííÿ ïàðòíåðñòâà; ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ íàäà-
íèх ïîñëóã òà ð³âíÿ зàäîâîëåííÿ ñïîæèâà÷³â;

– óïðàâë³ííÿ ³íфðàñòðóêòóðîю зà óìîâè âèñî-
êèх ïîñò³éíèх âèòðàò ìîæå бóòè åфåêòèâíèì 
ò³ëüêè â ðàз³ âåëèêèх îбñÿã³â íàäàííÿ ïîñëóã 
äëÿ зàбåзïå÷åííÿ їхíüîї îêóïíîñò³ òà âèêîðèñ-
òàííÿ åфåêòó ìàñшòàбó. Сó÷àñíà ³íфðàñòðóêòóðà 
íåîбх³äíà äëÿ íàäбàííÿ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã òà 
îòðèìàííÿ äîì³íóю÷îї ðîë³ â ãàëóз³. Пðèíöèïàìè 
êîíêóðåíòíîї бîðîòüбè ìîæíà âèзíà÷èòè фîêó-
ñóâàííÿ íà âèòðàòàх, ñòàíäàðòèзàö³ÿ ñòðåñîâèх 
ñèòóàö³é, ïåðåäбà÷óâàí³ñòü, åфåêòèâí³ñòü.

Â³äêðèòà б³зíåñ-ìîäåëü ìîæå бóòè âèêîðèñ-
òàíà êîìïàí³єю äëÿ ñòâîðåííÿ òà збåð³ãàííÿ âàð-
òîñò³ шëÿхîì ñèñòåìàòè÷íîãî ñï³âðîб³òíèöòâà з 
ïàðòíåðàìè. Цå ìîæå â³äбóâàòèñÿ шëÿхîì âèêî-
ðèñòàííÿ зîâí³шí³х ³äåé óñåðåäèí³ ï³äïðèєìñòâà 
÷è шëÿхîì óïðîâàäæåííÿ ³äåé òà âèêîðèñòàííÿ 
àêòèâ³â ï³äïðèєìñòâà éîãî ïàðòíåðàìè. Òåð-
ì³íè «â³äêðèòà ³ííîâàö³ÿ» òà «â³äêðèòà б³зíåñ-
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ìîäåëü» – öå äâà ïîíÿòòÿ, ÿê³ ñòîñóюòüñÿ äîñë³ä-
íèöüêîãî  ïðîöåñó, щî íàïðàâëåíèé íà зîâí³шíє 
ñåðåäîâèщå. Ðîзïîâñюäæåííÿ êîíöåïö³ї б³зíåñ-
ìîäåë³ ïîâ’ÿзàíå з ïîïóëÿðí³ñòю ìîäåë³ â³äêðè-
òîї ³ííîâàö³ї, ÿêà ñòàє äæåðåëîì êîíêóðåíòíîãî 
ïðîðèâó. Ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè  âèщó âàðò³ñòü òà 
êðàщå âèêîðèñòîâóâàòè äîñë³äíèöüê³ ðåзóëüòàòè 
з’ÿâëÿєòüñÿ ÷åðåз ³íòåãðàö³ю зîâí³шí³х зíàíü, 
³íòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñò³ òà íîâèх ïðîäóêò³â 
â ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ. Б³ëüшå òîãî, ïðîäóêòè, 
òåхíîëîã³ї, зíàííÿ òà ³íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü, 
ÿê³ ñòâîðåí³ â îðãàí³зàö³ї, ìîæóòü бóòè äæåðåëîì 
ïðèбóòêó òà ìîíåòèзàö³ї ÷åðåз ïåðåòâîðåííÿ їх íà 
òàê³, щî äîñòóïí³ зîâí³шí³ì ïàðòíåðàì зàâäÿêè 
ë³öåíзóâàííю, ñòâîðåííю ñï³ëüíèх ï³äïðèєìñòâ, 
spin-off-êîìïàí³é.

Пîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ, ãíó÷ê³ñòü, зì³íà ñòðà-
òåã³ї  зíàхîäÿòü â³äîбðàæåííÿ â б³зíåñ-ìîäåë³ ÿê 
âò³ëåíí³ хàðàêòåðèñòèê ï³äïðèєìñòâà, щî зîð³єí-
òîâàíå íà ïîшóê íîâèх ðèíêîâèх ìîæëèâîñòåé, 
ðèíêîâ³ ïðîïîзèö³ї òèх íîâàö³é, ÿê³ óïåðåäæóюòü 
ïîòðåбè êë³єíò³â. Ðåзóëüòàòàìè фóíêö³îíóâàííÿ 
б³зíåñ-ìîäåëåé ñòàюòü ìåðåæåâå ñï³âðîб³òíèöòâî, 
ñòâîðåííÿ ³íòåãðîâàíèх êîðïîðàòèâíèх ñòðóêòóð. 
Îêð³ì òîãî, б³зíåñ-ìîäåëü âèñòóïàє îäí³єю з фîðì 
óïðàâë³ííÿ зíàííÿìè. 

Í.Д. Сòðåêàëîâà ïðîàíàë³зóâàëà б³ëüш  
24-х âèзíà÷åíü б³зíåñ-ìîäåë³ òà зàïðîïîíóâàëà 
ðîзïîä³ëèòè êàòåãîð³àëüíî-ïîíÿò³éí³ ï³äхîäè 
íà åêîíîì³÷íèé, îïåðàö³éíèé, ñòðàòåã³÷íèé, 
³íòåãðàëüíèé òà ñòðóêòóðíèé [2, ñ. 97]. Âîíà, 
зîêðåìà, зàïðîïîíóâàëà ñòðóêòóðó îñíîâíèх êîì-
ïîíåíò³â б³зíåñ-ìîäåë³. Íà  äóìêó Í.Д. Сòðåêà-
ëîâîї, б³зíåñ-ìîäåëü – öå íàñàìïåðåä êîíöåïòó-
àëüíèé ³íñòðóìåíò äëÿ äîñë³äæåííÿ ñêëàäíîãî 
îб’єêòó (б³зíåñ-ñèñòåìè), ÿêèé â³äîбðàæàє ëîã³êó 
âåäåííÿ б³зíåñó. Â³í хàðàêòåðèзóє îñíîâí³ åëå-
ìåíòè б³зíåñó,  ñòîñóíêè òà ñèñòåìó зâ’ÿзê³â 
(ìåхàí³зì) îб’єêòà ³з зîâí³шí³ì ñåðåäîâèщåì, щî 
äàє зìîãó ñòâîðèòè ñïðîщåíå ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ 
ïðî б³зíåñ òà â³äîбðàзèòè éîãî íàéб³ëüш ñóòòєâ³ 
хàðàêòåðèñòèêè òîãî, ÿêà ñïîæèâ÷à ö³íí³ñòü ³ ÿê 
âîíà ñòâîðюєòüñÿ, êîìó é ÿê äîñòàâëÿєòüñÿ, ÿêèì 
÷èíîì âèêîðèñòîâóюòüñÿ ðåñóðñè òà ìîæëèâîñò³ з 
ìåòîю ñòâîðåííÿ ñò³éêèх êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã, 
îòðèìàííÿ äîхîäó òà ïðèбóòêó  [2, ñ. 96]. У ðàì-
êàх ðîзðîбëåíîї ìåòîäîëîã³ї ñèñòåìíîãî àíàë³зó 
åëåìåíò³â б³зíåñ-ìîäåë³ Í.Д. Сòðåêàëîâà ïðîïî-
íóє ïðîâîäèòè ñòàòè÷íå, äèíàì³÷íå, êîíòðîëüíå 
òà ïðîãíîзíå âèì³ðюâàííÿ ïî òàêèì ñèñòåìíèì 
êîìïîíåíòàì, ÿê: фóíêö³ÿ òà ö³ë³ б³зíåñó, ïðî-
ïîзèö³ÿ ö³ííîñò³, ðèíîê, ïðîöåñîð (ëàíöюã ñòâî-
ðåííÿ ö³ííîñò³, êëю÷îâ³ ðåñóðñè, êàòàë³зàòîð, 

ëюäñüê³ ðåñóðñè), êîíêóðåíòíà ñòðàòåã³ÿ, ìåðåæà 
б³зíåñó, åêîíîì³÷íà ìîäåëü.

Ò. Âàшàêìàäзå ñòâåðäæóє [3, ñ. 37], щî ³ñíóє 
ïðÿìèé зâ'ÿзîê ì³æ âàðò³ñòю êîìïàí³ї ÿê ñóêóï-
í³ñòю äèñêîíòîâàíèх ïîòîê³â ìàéбóòí³х äîхîä³â 
òà б³зíåñ-ìîäåëëю, ÿêó âîíà âèêîðèñòîâóє. Â³í 
óâàæàє, щî з ф³íàíñîâîї òî÷êè зîðó б³зíåñ-ìîäåëü 
бóäü-ÿêîї êîìïàí³ї ìîæíà îïèñàòè ÿê ìíîæåííÿ 
ðåíòàбåëüíîñò³ ïðîäàæ³â òà îбîðîòíîñò³ àêòèâ³â. 
У ðåзóëüòàò³ Ò. Âàшàêìàäзå ïðîïîíóє 12-фàê-
òîðíó äåêîìïîзèö³ю ðåíòàбåëüíîñò³ âëàñíîãî 
êàï³òàëó. У í³é ðåíòàбåëüí³ñòü ïðîäàæ³â äåêîì-
ïîзóєòüñÿ íà ÷îòèðè фàêòîðè, щî äàє зìîãó зðî-
зóì³òè, íà ÿêèх ð³âíÿх âòðà÷àєòüñÿ ïðèбóòîê òà 
÷è ñïðîìîæíà ³ñíóю÷à б³зíåñ-ìîäåëü ïîêðèâàòè 
ñîб³âàðò³ñòü. Îбîðîòí³ñòü àêòèâ³â äåêîìïîзóєòüñÿ 
íà ш³ñòü фàêòîð³â, щîб ïîбà÷èòè, ÿê îãîðòàюòüñÿ 
àêòèâè ïðîòÿãîì ðîêó. Êîåф³ö³єíò ф³íàíñîâîї 
зàëåæíîñò³ äåêîìïîзóєòñüÿ íà äâà фàêòîðè, äëÿ 
òîãî щîб êîðåêòí³шå àíàë³зóâàòè бîðãîâå íàâàíòà-
æåííÿ òà éîãî âïëèâ íà ðåíòàбåëüí³ñòü. 

Íà äóìêó äîñë³äíèê³â, ÿê³ ñфîðìóëюâàëè 
äåñêðèïòèâíå âèзíà÷åííÿ, б³зíåñ-ìîäåëü – öå:

1. ²íñòðóìåíò ðåïðåзåíòàö³ї âàðòîñò³, ÿêà ñòâî-
ðюєòüñÿ ï³äïðèєìñòâîì [4].

2. Сèñòåìàòè÷íèé îïèñ ìåхàí³зìó âзàєìîä³ї з 
б³зíåñ-ïàðòíåðàìè [5].

3. Êîãí³òèâíèé ðåñóðñ êîíâåðòàö³ї òåхíîëîã³÷-
íèх ðîзðîбîê â åêîíîì³÷íó â³ääà÷ó [6].

Дîñë³äèìî б³зíåñ-ìîäåëü зà âèзíà÷åííÿì Ò. 
Âàшêàìàäзå íà ïðèêëàä³ ìîðñüêèх òîðãîâåëü-
íèх ïîðò³â Уêðàїíè. Çîêðåìà, ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³-
äæåííÿ ñïèðàєòüñÿ íà äèíàì³÷íå âèì³ðюâàííÿ 
îбîðîòíèх àêòèâ³â, зîбîâ’ÿзàíü òà ïðèбóòêó â³ä 
îïåðàö³éíîї òà ф³íàíñîâîї ä³ÿëüíîñò³ (òàбë. 1–7).

Çìåíшåííÿ îбñÿãó íåîбîðîòíèх àêòèâ³â ìîð-
ñüêèх òîðãîâåëüíèх ïîðò³â ó 2013 ð. ó ñåðåäíüîìó íà 
32% ïîâ’ÿзàíå з íàìàãàííÿì зìåíшèòè ñâîї âèòðàòè 
íà äîâãîñòðîêîâ³ êàï³òàëüí³ ïðîåêòè. Сîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íà, ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â êðàїí³ íå äàє ïîðòàì 
зìîãè ðåàë³зîâóâàòè ñâîї äîâãîñòðîêîâ³ ³íâåñòèö³éí³ 
ïðîåêòè ðîзâèòêó ó зâ’ÿзêó з³ зíà÷íèìè ðèзèêàìè 
íåâèêîíàííÿ зîбîâ’ÿзàíü, зìåíшåííÿ äîхîä³â â³ä 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³. У 2014 ð. òåíäåíö³ÿ зìåí-
шåííÿ ïîêàзíèêà íåîбîðîòíèх àêòèâ³â зàëèшèëàñÿ, 
àëå ìåíшèìè òåìïàìè. 

У òàбë. 2 ïðåäñòàâëåíà äèíàì³êà îбîðîòíèх 
àêòèâ³â ìîðñüêèх òîðãîâåëüíèх ïîðò³â ó 2012–
2014 ðð. Яê ³ íåîбîðîòí³ àêòèâè, îбîðîòí³ â 2013 ð. 
зìåíшèëèñü ó ñåðåäíüîìó íà 31%. Çб³ëüшåííÿ íà 
50% ó 2014 ð. ñâ³ä÷èòü ïðî òå, щî ïîðòè íàìà-
ãàюòüñÿ зíèзèòè åêîíîì³÷í³ ðèзèêè òà зб³ëüшèòè 
ñâîю ïëàòîñïðîìîæí³ñòü зà ðàхóíîê б³ëüш ë³êâ³ä-

Òàбëèöÿ 1
Íеоборотні активи морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., тис. грн.

Пîêàзíèê
2012 2013 2014

зíà÷åííÿ зíà÷åííÿ зì³íà зíà÷åííÿ зì³íà

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 199 497 230 285 15% 218 610 -5%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП 207 696 391 841 89% 377 993 -4%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 1 660 374 1 548 988 -7% 1 449 809 -6%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 1 386 433 1 736 476 25% 1 680 772 -3%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 370 911 212 159 -43% 210 447 -1%

Îäåñüêèé ÌÒП 3 527 675 1 580 321 -55% 1 483 255 -6%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 158 262 276 484 75% 264 276 -4%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП 125 442 33 078 -74% 32 432 -2%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП 14 665 22 305 52% 21 027 -6%

ÌÒП «Юæíèé» 3 634 902 1 671 125 -54% 1 572 949 -6%

Âсього 11 285 857 7 703 062 -32% 7 311 570 -5%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП
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íèх àêòèâ³â. Âèíÿòêîì є Ðåí³éñüêèé ìîðñüêèé 
òîðãîâåëüíèé ïîðò, îбñÿã îбîðîòíèх àêòèâ³â ÿêîãî 
зìåíшèâñÿ â 2014 ð. íà 10%. 

У 2013 ð. äîâãîñòðîêîâ³ зîбîâ’ÿзàííÿ ìîð-
ñüêèх òîðãîâåëüíèх ïîðò³â зíèзèëàñü íà 33%, à â 
2014 ð. – íà 2% (òàбë. 3). 

Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò 
ñòð³ìêî зíèзèâ äîâãîñòðîêîâ³ зîбîâ’ÿзàííÿ 
â 2013 ð. (íà 501ìëí. ãðí.) зà ðàхóíîê ïîãà-
шåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî êðåäèòó òà â³äìîâè â³ä 
äîâãîñòðîêîâèх ïðîåêò³â â óìîâàх ïîë³òè÷íîї 
òà ñîö³àëüíîї íåñòàб³ëüíîñò³. Çðîñòàííÿ äîâ-
ãîñòðîêîâèх зîбîâ’ÿзàíü ó 2013 ð. íà 283% â 
²зìàїëüñüêîìó ìîðñüêîìó òîðãîâåëüíîìó ïîðòó 
ïîâ’ÿзàíî з³ зб³ëüшåííÿì â³äñòðî÷åíèх ïîäàò-

êîâèх зîбîâ’ÿзàíü óíàñë³äîê âèíèêíåííÿ òèì÷à-
ñîâîї ð³зíèö³ ì³æ бàëàíñîâîю âàðò³ñòю àêòèâ³â 
òà îö³íêîю öèх àêòèâ³â, ÿêà âèêîðèñòîâóєòüñÿ з 
ìåòîю îïîäàòêóâàííÿ.

Яê é ³íш³ ïîêàзíèêè ф³íàíñîâîãî ñòàíó, êîðîò-
êîñòðîêîâ³ зîбîâ’ÿзàííÿ ìîðñüêèх òîðãîâåëüíèх 
ïîðò³â äåìîíñòðóюòü ó 2012–2014 ðð. â³äïîâ³äíó 
зàãàëüíîåêîíîì³÷í³é ñèòóàö³ї â êðàїí³ äèíàì³êó. 
У 2013 ð. зíà÷åííÿ ïîêàзíèêà зíèзèëîñü íà 49%, 
à â 2014 ð. – íà 22% (òàбë. 4).

Îäåñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò зíèзèâ 
êîðîòêîñòðîêîâ³ зîбîâ’ÿзàííÿ íà 145 ìëí. ãðí. 
зà ðàхóíîê ïîãàшåííÿ зàбîðãîâàíîñò³ зà òîâàðè, 
ðîбîòè òà ïîñëóãè. У ö³ëîìó зíèæåííÿ äîâãî- òà 
êîðîòêîñòðîêîâîї зàбîðãîâàíîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî ï³ä-

Òàбëèöÿ 2
Îборотні активи морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., nис. грн.

Показник
2012 2013 2014

значення значення зміна значення зміна

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 43 613 34 067 -22% 89 438 163%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП 36 275 24 946 -31% 45 589 83%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 349 500 330 339 -5% 458 781 39%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 825 251 625 996 -24% 903 728 44%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 104 878 38 337 -63% 46 092 20%

Îäåñüêèé ÌÒП 428 685 224 319 -48% 378 564 69%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 63 993 48 695 -24% 97 941 101%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП 4 798 6 046 26% 5 427 -10%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП 3 290 2 996 -9% 3 104 4%

ÌÒП «Юæíèé» 797 825 499 835 -37% 729 673 46%

Âсього 2 658 108 1 835 576 -31% 2 758 337 50%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП

Òàбëèöÿ 3
Äовгострокові зобов’язання морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., тис. грн.

Показник
2012 2013 2014

значення значення зміна значення зміна

Áердянський  МÒП 80 0 -100% 0 0%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП 18 360 70 292 283% 69 166 -2%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 132 342 67 949 -49% 67 532 -1%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 62 178 45 578 -27% 45 578 0%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 12 881 2 822 -78% 7 144 153%

Îäåñüêèé ÌÒП 590 636 89 594 -85% 89 183 0%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 0 0 0% 0 0%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП 0 0 0% 0 0%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП 4 508 1 703 -62% 4 203 147%

ÌÒП «Юæíèé» 511 560 615 145 20% 591 518 -4%

Âсього 1 332 545 893 083 -33% 874 324 -2%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП

Òàбëèöÿ 4
 Êороткострокові зобов’язання морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., тис. грн. 

Показник
2012 2013 2014

Значення значення зміна значення зміна

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 14 100 7 245 -49% 21 861 202%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП 44 430 38 375 -14% 25 623 -33%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 96 645 102 755 6% 111 343 8%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 87 032 57 839 -34% 97 311 68%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 26 484 2 395 -91% 3 119 30%

Îäåñüêèé ÌÒП 160 312 15 016 -91% 34 053 127%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 21 388 15 905 -26% 16 008 1%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП 16 209 8 925 -45% 7 282 -18%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП 11 219 3 726 -67% 5 061 36%

ÌÒП «Юæíèé» 141 927 66 904 -53% 68 645 3%

Âсього 619 746 319 085 -49% 390 306 22%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП
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âèщåííÿ ф³íàíñîâîї ñò³éêîñò³ òà ïëàòîñïðîìîæ-
íîñò³, зìåíшåííÿ ðèзèêó бàíêðóòñòâà â óìîâàх 
íåñòàб³ëüíîñò³ 

Дèíàì³êà  âèðó÷êè â³ä ðåàë³зàö³ї âêàзóє, щî 
òîâàðîîб³ã ó 2013 ð. зìåíшèâñÿ íà 24%, ó 2014 ð. – 
íà 22%. Б³ëüшà ÷àñòêà â öüîìó зíèæåíí³ ïðèïà-
äàє íà ïîðòè Чîðíîìîðñüêîãî бàñåéíó, зîêðåìà íà 
Ìèêîëàїâñüêèé, ²ëë³÷³âñüêèé òà Îäåñüêèé, ÷àñòêà 
ÿêèх ó ñóêóïíîìó зíà÷åíí³ ïîêàзíèêà âèðó÷êè 
â³ä ðåàë³зàö³ї ñòàíîâèëà 38%. Їхíÿ ñóêóïíà 
âèðó÷êà зìåíшèëàñü íà 723,5 ìëí. ãðí., щî ñòà-
íîâèòü 62% â³ä ñóêóïíîãî зíèæåííÿ âèðó÷êè â 
ãàëóз³. У 2014 ð. їхíÿ ñóêóïíà âèðó÷êà зíèзèëàñü 
íà 491,5 ìëí. ãðí., щî ñòàíîâèòü 60% â³ä ñóêóï-
íîãî зíèæåííÿ âèðó÷êè â ãàëóз³ (òàбë. 5).

Пðèбóòîê â³ä îïåðàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ зíèзèâñÿ 
â 2013 ð. íà 54%. Цå ïîâ’ÿзàíî з òèì, щî ï³äïðè-
єìñòâà íå зìîãëè шâèäêî зðåàãóâàòè íà ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷íó òà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³ю òà зíèзèòè ñâîї 
âèäàòêè òà ñîб³âàðò³ñòü (òàбë. 6).

У 2014 ð. äèíàì³êà ïðèбóòêó â³ä îïåðàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ âêàзóє íà òå, щî зà зìåíшåííÿ âèðó÷êè 
â³ä ðåàë³зàö³ї íà 22% ïðèбóòîê зб³ëüшèâñÿ íà 
15% зà ðàхóíîê зì³íè ñòðóêòóðè ñîб³âàðòîñò³. 
П³äïðèєìñòâà â ö³ëîìó îбðàëè ñòðàòåã³ю ñòàб³ë³зà-
ö³ї ñâîãî ф³íàíñîâîãî ñòàíó òà ïîë³ïшåííÿ ïîêàз-
íèê³â ë³êâ³äíîñò³.

Дèíàì³êà ïðèбóòêó â³ä ф³íàíñîâîї ä³ÿëüíîñò³ â 
2013 ð. òà 2014 ð. â³äïîâ³äàє äèíàì³ö³ ïðèбóòêó 
â³ä îïåðàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³. У 2013 ð. â³äбóëîñÿ 

Òàбëèöÿ 5
Âиручка від реалізації морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., тис. грн. 

Показник
2012 2013 2014

значення значення зміна значення зміна

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 182 270 136 931 -25% 143 675 5%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП 170 689 141 644 -17% 210 229 48%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 873 614 659 002 -25% 503 322 -24%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 1 022 945 923 193 -10% 728 096 -21%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 244 389 92 789 -62% 19 881 -79%

Îäåñüêèé ÌÒП 814 477 457 155 -44% 194 255 -58%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 203 615 153 863 -24% 170 632 11%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП 31 091 44 571 43% 40 183 -10%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП 4 802 5 762 20% 1 372 -76%

ÌÒП «Юæíèé» 1 335 879 1 097 590 -18% 879 438 -20%

Âсього 4 883 771 3 712 500 -24% 2 891 083 -22%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП

Òàбëèöÿ 6
Прибуток від операційної діяльності морськиõ торговельниõ портів  у 2012–2014 рр., тис. грн.

Показник
2012 2013 2014

Значення значення зміна значення зміна

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 12 077 1 264 -90% 34 805 2654%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП -24 993 -10 259 -59% 36 900 -460%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 131 535 -59 621 -145% 52 600 188%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 559 976 396 624 -29% 380 256 -4%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 97 846 18 249 -81% 1 201 -93%

Îäåñüêèé ÌÒП 526 668 233 680 -56% 141 523 -39%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 35 051 -13 603 -139% 47 214 -447%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП -13 808 1 865 -114% 1 167 -37%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП -2 993 -4 614 54% -4 941 7%

ÌÒП «Юæíèé» 487 930 265 325 -46% 265 346 0%

Âсього 1 809 289 828 910 -54% 956 071 15%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП

Òàбëèöÿ 7 
Прибуток від фінансової діяльності морськиõ торговельниõ портів у 2012–2014 рр., тис. грн.

Показник
2012 2013 2014

значення значення зміна значення зміна

Бåðäÿíñüêèé  ÌÒП 12 442 -4 592 -137% 34 549 -852%

²зìàїëüñüêèé  ÌÒП -26 316 -17 376 -34% 36 905 -312%

²ëë³÷³âñüêèé ÌÒП 140 988 -68 279 -148% 49 753 -173%

Ìàð³óïîëüñüêèé  ÌÒП 538 358 382 052 -29% 364 286 -5%

Ìèêîëàїâñüêèé ÌÒП 97 612 -8 766 -109% 1 226 -114%

Îäåñüêèé ÌÒП 525 060 229 723 -56% 141 510 -38%

ÌÒП «Îêòÿбðüñê» 35 065 -27 378 -178% 47 289 -273%

Ðåí³éñüêèé  ÌÒП -14 496 1 501 -110% 1 739 16%

Сêàäîâñüêèé ÌÒП -3 261 -4 831 48% -4 947 2%

ÌÒП «Юæíèé» 535 876 246 614 -54% 285 604 16%

Âсього 1 841 328 728 668 -60% 957 914 31%
Джерело: складено авторкою за даними ф³нансової зв³тност³ МТП
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зниження на 60%, а в 2014 р. – зростання на 31% 
(табл. 7).

Більша частка у зниженні фінансового при-
бутку в 2013 р. прийшлася на порти Чорномор-
ського басейну (Миколаївський, Іллічівський, 
Одеський), частка яких у сукупному прибутку від 
фінансової діяльності становила 38%. Скупний 
прибуток від фінансової діяльності знизився на 
611 млн. грн., що становить 55% від сукупного 
зниження виручки в галузі. 

Порівняємо бізнес-моделі МТП України та 
основі декомпозиції показників діяльності за 
методикою Т. Вашакмадзе (табл. 8).

Розрахунки, представлені в табл. 8, демонстру-
ють, що МТП «Октябрьск» та Бердянський МТП 
мають найбільш ефективну бізнес-модель.

Висновки. У результаті дослідження кон-
структивних та дескриптивних визначень 
можна визначити, що бізнес-модель – це меха-
нізм створення та зберігання доданої вартості 
підприємства, який вимагає прийняття страте-
гічних рішень по наступних напрямах: вибір 
сегменту споживачів; формування цінової про-
позиції; вибір каналів розповсюдження продук-
ції; стосунків зі споживачами; генерація потоків 
доходів; ключові ресурси; ключова діяльність; 
ключові партнерства.

Методологія аналізу бізнес-моделі представляє 
собою її вимірювання через оцінку декомпози-
ції показників рентабельності власного капіталу. 

Розрахунок ключових показників декомпозиції 
бізнес-моделі на прикладі морських торговельних 
портів України засвідчив, що найбільш ефективні 
бізнес-моделі демонструють МТП «Октябрьск» та 
Бердянський МТП.  

Перспективою подальшого розвитку в цьому 
напрямі є прогнозне вимірювання даних показни-
ків, засноване на побудові бізнес-моделі по напря-
мах прийняття стратегічних рішень.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА

Резюме
Исследован терминологический аппарат бизнес-модели. Конкретизовано конструктивное определение 
бизнес-модели. На примере морских торговых портов Украины рассчитаны элементы декомпозиции 
показателей бизнес-модели: необоротные и оборотные активы, долгосрочные и краткосрочные обязатель-
ства, выручка и прибыль от финансовой и операционной деятельности. Определен тип бизнес-модели 
типового морского торгового порта Украины.
Ключевые слова: бизнес-модель, декомпозиция показателей, морской торговый порт. 
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BUSINESS MODEL DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL SEA PORT

Summary
The business-model terminology was studied. The constructive definition of the business-model was presented. 
The following elements of the decomposition of business-model indicators were calculated on the example of 
the sea trade ports of Ukraine: current and non-current assets, short-term and long-term liabilities, revenue, 
financial and operational profits. The typical business-model of the sea trade port of Ukraine was defined.
Keywords: business-model, decomposition of the indicators, sea trade port.

Таблиця 8
Бізнес-моделі морських торговельних портів  

у 2014 р. за методикою Т. Вашакмадзе 

Показник Рентабельність 
власного капіталу

Значення виміру 
бізнес-моделі

Бердянський  МТП 0,11 5,06

Ізмаїльський  МТП 0,09 4,5

Іллічівський МТП 0,03 0,78

Маріупольський  
МТП 0,14 3,92

Миколаївський 
МТП - -

Одеський МТП 0,08 0,8

МТП «Октябрьск» 0,13 6,11

Ренійський  МТП 0,05 5,3

Скадовський МТП -0,21 -1,05

МТП «Южний» 0,12 4,56
Джерело: складено авторкою за даними фінансової звіт-
ності МТП та [3, с. 38]


