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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: ана-

лізу і синтезу – при формулюванні завдання дослідження; статистичного аналізу, економіко-

математичного моделювання – для оцінки змін ділової активності, аналізу щільності зв’язку 

між діловою впевненістю у промисловості та обсягом виробництва лакофарбової продукції; 

формалізації – при побудові графіка бізнес-циклу, визначенні його фаз, поворотних точок; аб-

стракції – для виявлення факторів впливу на зміну ділової активності підприємств. 

Результати. Проаналізовано динаміку індикаторів ділових очікувань у промисловості. 

На основі скоригованого за допомогою фільтра Ходріка-Прескота індикатора ділової впевне-

ності побудовано графік «Дослідження бізнес-циклу». Встановлено, що впродовж 2012–2020 

рр. економіка промисловості перебувала у квадрантах «Депресія» та «Пожвавлення». Визна-

чена послідовність зміни фаз падіння, відновлення та подальшого «просідання» економіки 

промислових підприємств України. Доведено, що економічні процеси в лакофарбовій галузі 

проходили ті ж фази циклу, що й у промисловості за аналізований період. Систематизовано 

фактори впливу на ділову активність лакофарбових підприємств. Встановлено, що протягом 

2015–2020 рр. домінували фактори, які знижують ділову активність виробників лакофарбової 

продукції. Розраховано показники ділової активності лакофарбових підприємств, виявлено, 

що їхня динаміка відповідає зміні фаз економічного циклу промисловості. 

Новизна. Запропоновано науково-методичний підхід до вивчення ендогенних елементів 

механізму економічної циклічності, що дозволив встановити відповідність зміни показників 

ділової активності лакофарбових підприємств зміні стадій економічного  циклу в промисло-

вості. 

Практична значущість. Графік бізнес-циклу створює базис для побудови сценаріїв від-

новлення (розвитку) економіки. Систематизація факторів, які визначають періоди піднесень і 

спадів ділової активності у лакофарбовій промисловості, дає можливість  сформувати комп-

лексне бачення проблем та окреслити перспективи розвитку галузі. 

Ключові слова: ділова активність, ділова впевненість, діловий клімат, бізнес-цикл, еко-

номічний цикл, лакофарбові матеріали, десезоналізація, оборотність. 

 

Постановка проблеми. Останнім ча-

сом у вітчизняних наукових, а також у періо-

дичних бізнес-виданнях стають все популяр-

нішими публікації, у тексті яких використо-

вуються англомовні словосполучення з імен-

ником або прикметником «business» на 

кшталт «doing business», «business activity», 

«business cycle», «business climate». Здебіль-

шого вони спираються на використання ста-

тистичної інформації, а саме індикаторів або 

показників, які визначаються за методиками 

міжнародних організацій і засновані на 
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результатах опитувань учасників ринку на 

предмет оцінювання, наприклад,  регулятор-

ної функції держави з точки зору впливу на 

економічне зростання, організаційно-еконо-

мічних умов  ведення  бізнесу з  позицій від-

стеження та прогнозування циклічних коли-

вань в економіці тощо. Тобто метою визна-

чення таких показників є прогнозування змін 

в  економічних  процесах  на  основі оцінки 

їх  учасниками  поточних  умов і визначен-

няфакторів впливу на перебіг таких процесів 

в майбутньому. 

Популярним інструментом подібних 

досліджень є індекс легкості ведення бізнесу, 

який визначається Світовим банком в рамках 

проєкту «Doing business» та дозволяє надати 

порівняльну оцінку легкості ведення підпри-

ємницької діяльності в різних країнах. В ос-

нову розрахунку індексу покладено якісні 

показники, що дають змогу оцінити рівень 

сприятливості правових норм, які застосову-

ються на різних стадіях життєвого циклу під-

приємств малого та середнього бізнесу (ство-

рення підприємства, отримання права на бу-

дівництво, підключення до системи електро-

постачання і т. д.). Кінцевою метою розраху-

нку індексу є формування аналітичних даних 

для дослідження впливу державної функції 

регулювання бізнесу на економічне зрос-

тання.  

Окрему групу показників становлять 

індикатори ділових очікувань. Відповідно до 

Методики їх розрахунку [1], розробленої 

Державною службою статистики України з 

урахуванням рекомендацій експертів ЄС, до 

даної групи віднесено чотири типи індикато-

рів, серед яких два  визначаються для  про-

мисловості – індикатори ділової впевненості 

та ділового клімату. За способом побудови 

вони є інтегральними показниками, які ви-

значаються як середнє значення балансів     

відповідей на запитання, поставлені керівни-

кам підприємств та організацій у рамках про-

ведення обстежень ділової активності за різ-

ними секторами економіки. Здійснюваний на 

методологічних засадах, які застосовуються 

в країнах-членах ЄС, розрахунок зазначених 

індикаторів покликаний окреслити перспек-

тиви розвитку ділової активності вітчизня-

них підприємств. Так, розрахунок індикатора 

ділової впевненості (індикатора довіри) у 

промисловості (Industrial Confidence 

Indicator, ICI) базується на значеннях трьох 

показників – балансів відповідей: оцінка по-

точного обсягу замовлень на виробництво 

продукції (попит); оцінка поточного обсягу 

запасів готової продукції; зміни  обсягу  ви-

робництва продукції у наступні три місяці. У 

свою чергу, для розрахунку індикатора діло-

вого клімату (Business Climate Indicator, BCI) 

використовують п’ять запитань, сформульо-

ваних відповідно до вимог складання статис-

тичної форми №2К-П. Запитання стосуються 

оцінки змін обсягів виробництва продукції за 

попередні три місяці й очікувань змін цього 

показника в найближчі три місяці, оцінки по-

точного обсягу замовлень на виробництво 

продукції (в тому числі іноземних), оцінки 

поточного обсягу запасів готової продукції. 

На основі цих індикаторів будують графік 

«Дослідження бізнес-циклу» (Business Cycle 

Tracer, ВСТ). Його побудова дає можливість 

відстежити циклічні коливання в різних сек-

торах економіки та сформувати прогнозні 

оцінки щодо очікуваних змін (напрямів руху) 

ділової активності учасників економічних  

відносин. 

Отже, актуальним напрямом наукових 

досліджень сьогодні є дослідження стану ді-

лової активності учасників економічних від-

носин, визначення індикаторів, на основі 

яких цей стан оцінюється, циклічності його 

змін, що становлять основу для прийняття 

стратегічних рішень щодо розвитку підпри-

ємства. 

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Слід зазначити, що дослідження з 

окреслених вище питань проводяться вітчиз-

няними та зарубіжними науковцями окремо 

на мікро- та макрорівні. Так, стан ділової ак-

тивності підприємств традиційно аналізують 

на підставі показників  інтенсивності  вико-

ристання ресурсів, результативності  діяль-

ності. Майже всі автори подібних досліджень 

одностайні в питанні необхідності допов-

нення аналізу ділової активності показни-

ками темпів зростання ключових показників 

(активів, обсягу продажів, прибутку, влас-

ного капіталу) та оцінки збалансованості еко-

номічного зростання на основі «золотого 

правила економіки».  

У працях [2–4] здійснено спробу від-

бити складну багатофакторну природу діло-

вої активності підприємства та виміряти її з 
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використанням кількісного показника − ін-

дикатора ділової активності. Зокрема, Креме-

ровим А. М. розроблено модель, в основу 

якої покладено уявлення про існування  ло-

кальних активностей (складових ділової ак-

тивності підприємства), які можна кількісно 

виміряти та застосувати до них векторний 

підхід у визначенні просторових координат 

зміни [2]. Аніскін Ю. П. наголошує на важ-

ливості врахування динамічних параметрів 

складових ділової активності (темпів їхніх 

змін) та необхідності врахування економіч-

них співвідношень між ними. Ці співвідно-

шення подаються автором у нерівності, що 

побудована за принципом вже згаданого «зо-

лотого правила економіки» [3]. Левченко А. 

С. пропонує визначати складові ділової  ак-

тивності не як окремі самостійні поняття, а в 

структурі життєвого циклу підприємства. На 

його думку, циклічність прояву  ділової  ак-

тивності підприємства є результатом послі-

довного проходження стадій підйому та 

спаду у фазах життєвого циклу її окремих ви-

дів (фінансової, виробничої, трудової, марке-

тингової, інноваційної, інвестиційної, еконо-

мічної, управлінської активностей) [4]. 

Питання використання індикаторів ді-

лової активності для оцінки та прогнозу-

вання розвитку економіки висвітлюються пе-

реважно у працях сучасних фахівців з прове-

дення статистичних досліджень та викорис-

тання технологій обробки даних (М. В. Пуга-

чова [5,6], Г. А. Штофер [7,8], Л. О. Ященко 

та О. М. Мотузка [9]). Популярними вони та-

кож є у вітчизняних бізнес-виданнях. 

Загалом дослідження  змін  ділової ак-

тивності в економічному циклі обмежується 

проведенням макроекономічних досліджень 

і не передбачає подальшого «поглиблення» 

до галузевого рівня, рівня діяльності підпри-

ємств певного виду економічної діяльності. 

В той же час, дослідження стану ділової ак-

тивності суб’єктів господарювання, визна-

чення факторів впливу на її зростання або па-

діння є «відірваними» від результатів дослід-

жень загальноекономічної кон’юнктури.  

Слід зазначити, що сьогодні теорії діло-

вого циклу розвиваються в напрямку все 

більш пильної уваги до мікроекономічних і 

ендогенних елементів механізму циклічності 

[10] Підтримуючи позицію прихильників ен-

догенного механізму циклічних коливань, 

тобто пояснюючи причини циклічності еко-

номіки факторами, що діють усередині еко-

номічної системи, є підстави сформулювати 

гіпотезу про наявність зв’язку в проходженні 

певних фаз економічного циклу зі зміною по-

казників ділової активності підприємств. 

Багато провідних вчених вважали при-

чиною циклічності проблеми, які виникають 

у сфері виробництва. Це і перевищення обся-

гів випуску засобів виробництва над предме-

тами споживання (М. Туган-Барановський), і 

розрив у динаміці інвестицій та заощаджень 

(Н. Калдор), і коливання обсягів інвестицій у 

запаси (Л. Мецлер). Так, Л. Мецлер виходив 

з того, що рівень запасів сигналізує про необ-

хідність змін обсягів виробництва [11]. Із по-

чатком фази рецесії підприємство починає 

скорочувати обсяг запасів, у результаті обсяг 

виробництва скоротиться не тільки внаслі-

док скорочення попиту, але й через необхід-

ність скоротити запаси до нормативного (мі-

німально можливого) рівня. Така поведінка 

підприємства вважається причиною виник-

нення циклічних коливань.  

З огляду на гіпотезу, сформульовану 

вище, теорія Л. Мецлера заслуговує на особ-

ливу увагу, оскільки зміна вартісних показ-

ників рівня запасів неодмінно визначає зміни 

в їхній часових параметрах – показниках обо-

ротності, які на прикладному рівні є основ-

ними індикаторами змін ділової активності 

підприємства. Доводить правомірність зроб-

лених припущень щодо наявності зв’язку по-

казників ділової активності підприємств з 

проходженням певних фаз економічного ци-

клу і той факт, що показник оцінки поточ-

ного обсягу запасів у Методологічних поло-

женнях з організації державного статистич-

ного спостереження «Стан ділової  активно-

сті підприємств» [1] віднесено до складу по-

казників кон’юнктурних обстежень (обсте-

жень ділової активності).  

Формулювання мети статті. В статті 

за мету прийнято доведення наявності 

зв’язку в  проходженні  певних  фаз бізнес-

циклу зі зміною показників  ділової  актив-

ності підприємств.  

Дослідження проведено на прикладі хі-

мічної галузі, в межах якої конкретизовано 

вид економічної діяльності 20.3 «Виробниц-

тво фарб, лаків і подібної продукції» (за 

КВЕД-2010).  
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У роботі запропонована така послідов-

ність дій: 

1. За даними Державної  служби  ста-

тистики України проаналізувати динаміку ін-

дикаторів ділового клімату та ділової впевне-

ності в промисловості. 

2. На основі скоригованого за допомо-

гою фільтра Ходріка-Прескота індикатора ді-

лової впевненості в промисловості, побуду-

вати графік «Дослідження бізнес-циклу», ви-

значити його основні фази такого циклу та 

поворотні точки (точки сингулярності). 

3. Виходячи з рекомендацій, що міс-

тяться в методиці [1], індикатори ділової   

впевненості й індикатор ділового клімату, які 

резюмують погляди та оцінки великої  кіль-

кості учасників економічного процесу,         

можна порівнювати зі значеннями певного 

узагальнюючого статистичного показника 

(наприклад, ВВП). Отже, пропонується оці-

нити кореляційний зв'язок рівня ділової     

впевненості та обсягу виробництва лакофар-

бової продукції з використання відповідних 

індикаторів. Наявність зв’язку дозволить 

стверджувати, що економічні процеси в ла-

кофарбовій промисловості проходили ті ж 

фази циклу, що й у цілому в промисловості 

за визначений період. 

4. Виявити й охарактеризувати фак-

тори, які визначають періоди піднесень і спа-

дів ділової активності у лакофарбовій  про-

мисловості. 

5. На підставі статистичних даних (по-

казників балансу та фінансових результатів) 

підприємств-виробників лакофарбових мате-

ріалів (ЛФМ) розрахувати показники-індика-

тори ділової активності, які можуть сигналі-

зувати про настання кожної фази економіч-

ного циклу. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Як було зазначено вище, індикатори 

ділового клімату та ділової впевненості є    

синтетичними композиційними показни-

ками, що ґрунтуються на даних обстежень − 

оцінках господарюючих суб’єктів щодо ми-

нулої, поточної й очікуваної  ситуації у  ви-

робництві. На рис. 1 та 2 представлено дина-

міку цих статистичних показників у промис-

ловості. 

За даними побудованих діаграм чітко 

окреслюється тенденція пожвавлення ділової 

активності підприємств промисловості впро-

довж 2015–2017 рр. З початку 2018 р. темпи 

зростання зазначених показників уповільню-

ються, хоча індикатор ділового клімату в аб-

солютному вимірі набуває максимальних 

значень впродовж цього року (в діапазоні 

1,0-1,3), а рівень ділової невпевненості зни-

жується до мінімальних значень. 
 

 
 

Рис. 1. Динаміка індикатора ділового 

клімату у промисловості (побудовано за да-

ними Держстату України) 
 

 
 

Рис. 2. Динаміка індикатора ділової 

впевненості у промисловості  (побудовано 

за даними Держстату України) 

 

Побудовані тренди показують, що, почина-

ючи з 2019 р., спостерігається поступове зни-

ження ділової активності, яке прискорюється 

в наступному році. В той же час, зважаючи 

на суттєвий    розрив на цій часовій ділянці 

між побудованими динамічними рядами та 

кривими         апроксимації, правильніше ве-

сти мову про проходження в 2019 р. так зва-

ного плато (a plateau), тобто про призупи-

нення зростання ділової активності та пев-

ною мірою про стабілізацію її рівня (оскільки 

коливання індикаторів були не суттєвими, 

наприклад, для індикатора ділового клімату 
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− в межах 0,8–0,9). Погіршення   ситуації ві-

дбулося  на початку 2020 р. і посилилося про-

тягом другого кварталу цього ж календар-

ного періоду, коли очікування промислових 

підприємств щодо перспектив розвитку їх-

ньої  ділової  актив-ності були засновані на 

негативних оцінках і прогнозах невизначено-

сті та ризиків скорочення або навіть припи-

нення діяльності внаслідок введення каран-

тину, а також нерозуміння тривалості й умов 

його подовження. 

На наступному етапі з метою виділення 

довгострокових циклів з побудованих дина-

мічних рядів економічних індикаторів засто-

совано статистичний фільтр Ходріка-Прес-

кота. Для проведення математичних обчис-

лень використано надбудову Hodrick-Prescott 

Filter (HPFilter) MS Excel. Слід зазначити, що 

стандартний одновимірний фільтр Ходріка-

Прескота має низку загальновідомих недолі-

ків, серед яких [12]: зміщення оцінок значень 

тренду в початкових і кінцевих точках часо-

вого ряду (end-point bias problem) і висока  

чутливість цих оцінок до додавання нових 

спостережень; відсутність жорсткої формалі-

зації правила вибору значень параметра       

фільтра («параметра λ»), що визначає ступінь 

гладкості тренду та критичним чином впли-

ває на властивості, які виділяються з компо-

нент часового ряду. 

Щодо останнього пункту, то на прак-

тиці значення λ коригуються з урахуванням 

особливостей розв'язуваної задачі, довжини 

передбачуваних циклів і часових рядів, що 

використовуються. Необхідно зважати на те, 

що при λ → 0 значення тренду близькі до 

значень вихідного ряду, а при λ → ∞ вид 

тренду наближається до лінійної функції. З 

урахуванням наведених в [1] рекомендацій в 

роботі використано значення λ = 8. Як пока-

зують окремі дослідження, при різних зна-

ченнях параметра згладжування відмінності 

в оцінках не є суттєвими, за виключенням    

кінцевих значень [12]. 

На рис. 3 представлено вхідні та скори-

говані за допомогою фільтра Ходріка-Прес-

кота  значення індикатора  ділової  впевне-

ності в промисловості. 

 

  
Рис. 3. Порівняння вхідних та скоригованих 

за допомогою фільтра Ходріка-Прескота 

значень індикатора ділової впевненості у 

промисловості 

 

Графік «Дослідження бізнес-циклу» 

побудовано у вигляді точкової діаграми з ви-

користанням скоригованого за допомогою 

фільтра Ходріка-Прескота значення індика-

тора ділової впевненості у промисловості й 

абсолютного приросту цього показника (рис. 

4). 

 

 
Рис. 4. Графік «Дослідження  бізнес- 

циклу» за період 2015– перше півріччя 

2020 рр. 

 

Отримані за аналізований період дані 

вказують на те, що економіка підприємств 

промисловості перебувала в двох квадрантах 

«Депресія» та «Пожвавлення». Причому 

мала місце нетипова послідовність зміни фаз 

економічного  циклу, оскільки  початок  до-

слідження збігся з фазою депресії, яку в тре-

тьому кварталі 2015 р. змінила фаза пожвав-

лення ділової активності, що тривала до літа 

2018 р., а потім знову наступила затяжна 

фаза депресії, яка посилюється як і зараз три-

ває.  

Виходячи з розрахунків, поворотними 

точками були: западина (3 кв. 2015) та пік 
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(3 кв. 2018). Слід зважати, що пік у даному 

випадку є точкою повернення до стану хро-

нічної депресії економіки промислових під-

приємств України. Необхідно підкреслити, 

що такі піки (точки повернення) були наявні 

і впродовж більш раннього періоду.  

Наочне уявлення про фази циклу діло-

вої активності надає графік на рис. 5, побудо-

ваний за описаним алгоритмом, але на основі 

розширеного часового ряду тривалістю 8,5 

років. Як видно з діаграми на рис. 5, вклю-

чення до аналізу додаткового трирічного пе-

ріоду 2012–2014 рр. помітно змінило форму 

кривої та дозволило виділити ще одну пово-

ротну точку – пік у 2 кв. 2013 р., що також 

означав перехід від фази пожвавлення до де-

пресії. 

 

Рис. 5. Графік «Дослідження бізнес- циклу» 

за період 2012 – перше півріччя 2020 рр. 

 

Проведене дослідження показало, що 

стан ділової активності промислових підпри-

ємств визначався переважно негативними 

поточними та прогнозними  оцінками  рес-

пондентів, які в окремі періоди ставали дещо 

оптимістичнішими. Відповідно була визна-

чена послідовність  зміни  фаз  падіння, не-

значного відновлення та подальшого «просі-

дання» економіки промислових підприємств 

України (формат, подібний до Vv-циклу). 

Зважаючи на кризу 2020 року, яка кардина-

льно змінила закони циклічного розвитку й 

обумовила перехід до іншої, поки що неви-

значеної фази економічного циклу, провідні 

світові аналітики будують різні сценарії від-

новлення світової економічної системи [13]. 

Серед них: V-модель з критичною глибиною 

падіння та таким самим бурхливим зростан-

ням; W-модель з чергуванням фаз зростання 

та падіння; U-модель з глибоким падінням і 

повільним відновленням і навіть L-модель, 

коли за глибоким падінням настає так званий 

боковий тренд або формат «вічної стагнації». 

Виходячи з поставлених завдань, на-

ступним кроком в роботі є оцінка щільності 

взаємозв’язку ділової впевненості та обсягу 

виробництва лакофарбової продукції на ос-

нові кореляційного аналізу відповідних інди-

каторів. Для забезпечення максимальної   

співставності результатів як вихідні дані 

взято фактичні дані про квартальні обсяги 

випуску ЛФМ за аналізований період 2015–

2020 р. [14]. Оскільки виробництво даних ви-

дів продукції має чітко виражений сезонний 

характер (максимальні обсяги виробництва 

та реалізації припадають на весняно-літній 

сезон та початок осені, тобто на другий та 

третій квартали), то постає додаткове зав-

дання проведення десезоналізації значень об-

сягів випуску ЛФМ з метою елімінування 

впливу квартальної сезонної компоненти. Всі 

розрахунки здійснено  за  методикою, де-

тально описаною в [15, с. 295–301]. 

Наочне уявлення про характер зміни 

десезоналізованих обсягів виробництва 

ЛФМ можна отримати з побудованої на 

рис. 6 лінії тренду. Отже, основна тенденція 

обсягів випуску продукції описується полі-

номом третього ступеня, що характеризує 

змінне зростання (уповільнення). Значення 

коефіцієнту достовірності апроксимації 

(R2 = 0,72) вказує на те, що обрана модель ко-

ректно відбиває тенденцію зміни аналізова-

ного показника. 

 

 
 

Рис. 6. Динаміка фактичних і десезоналізо-

ваних обсягів випуску ЛФМ в Україні, тис. т 
 

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

-4 -3 -2 -1 0 1 2

З
н

ач
ен

н
я
 I

C
I

Абсолютний приріст ICI

51,952,2

49,0
50,3

54,4

54,2

58,3

53,9

57,7

57,1
55,8

63,0

59,0

60,860,5

57,6

57,8

59,6

60,9
60,4

57,4

51,8

y = -0,0051x3 + 0,1201x2 - 0,0127x + 50,807

R² = 0,7169
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Обсяг виробництва ЛФМ, тис. т

Десезонолізований обсяг виробництва ЛФМ, тис. т

ENTEPRENEURSHIP AND ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2709-6459,  Economics Bulletin,  2020, №4138_________________________________________



На рис. 7  подана динаміка обсягу  ви-

пуску ЛФМ (без врахування сезонної компо-

ненти) та індикатору ділової впевненості.  

 

 
 

Рис. 7. Динаміка індикатору ділової впевне-

ності та обсягу виробництва ЛФМ 

 

Обидва показника мали однаковий ха-

рактер зміни та майже аналогічні темпи при-

росту (уповільнення) на окремих часових ді-

лянках. Виключення становить лише кінцева 

точка ряду, коли кон’юнктурні очікування 

виявилися гіршими, ніж реальне падіння об-

сягів виробництва лаків і фарб. Висока щіль-

ність зв’язку підтверджується розрахунком 

коефіцієнту кореляції, який становить 

0,80.Таким чином, можна стверджувати, що 

економічні процеси в лакофарбовій промис-

ловості проходили ті ж фази бізнес-циклу, 

що і в цілому у промисловості за аналізова-

ний період. 

Наступним етапом дослідження є вияв-

лення факторів, які визначали періоди підне-

сень і спадів у лакофарбовій промисловості. 

Дослідження на даному етапі доцільно роз-

почати із загального групування факторів з 

використанням стратегічного бізнес-інстру-

менту – PEST-аналізу, результати якого по-

дано у табл. 1.  

Таблиця 1 

PEST-аналіз для підприємств лакофарбової промисловості 

 
Фактори Характеристика 

Політико-

правові 

1. Нестабільність законодавства 

2. Зміна кон'юнктури ринку (втрата частини ринку виробниками ЛФМ) 

3. Посилення вимог до сертифікації ЛФМ 

4. Активізація процесів євроінтеграціі 

5. Жорсткі вимоги міжнародних організацій до надання фінансової допомоги дер-

жаві 

6. Низький рівень зацікавленості зарубіжних інвесторів у вкладанні капіталу в роз-

виток вітчизняних підприємств лакофарбової галузі, вихід потужних зарубіжних ви-

робників з ринку 

7. Ускладнення політичної ситуації всередині країни 

8. Подальше погіршення відносин з Російською Федерацією 

Економічні 

 

1. Загальний спад в економіці внаслідок впровадження карантинних заходів 

2. Збільшення рівня безробіття 

3. Девальвація національної валюти 

4. Високий рівень інфляції 

5. Зниження реальних доходів на душу населення 

6. Ускладнений доступ підприємств середнього бізнесу до кредитів 

Соціально-

культурні 

 

1. Зменшення чисельності населення та його старіння 

2. Значна частка населення з вищою освітою та дефіцит робочих спеціальностей на 

ринку праці 

3. Високий рівень робочої міграції населення 

4. Невисокий ступінь довіри до лакофарбової продукції вітчизняного виробника, 

традиційні переваги у виборі аналогічної продукції на користь зарубіжних компа-

ній-виробників 

Технологі-

чні 

 

1. Інновації в технології, в обладнання та матеріали, інновації в бізнес-моделях і 

способах ведення бізнесу 

2. Вплив веб-технологій на розвиток ринку 

3. Вплив мобільних технологій на розвиток ринку 

4. Інновації в розробках інформаційних систем 
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Виявлено, що  лакофарбові  підприєм-

ства в Україні зазнають переважно негатив-

ного впливу політичних та економічних фак-

торів. Не сприяють розвитку галузі також 

чинники соціального та демографічного ха-

рактеру, а стрімкий розвиток інформаційних, 

інтернет, веб-технологій підвищує вимоги до 

організації бізнес-процесів і процесів управ-

ління. 

У табл. 2 систематизовано фактори 

впливу на ділову активність лакофарбових 

підприємств.  

Таблиця 2 

Фактори впливу на ділову активність лакофарбових підприємств 

Характеристика фактору Наслідки впливу фактору 

Розвиток будівельної галузі в професійному 

та споживчому сегментах  

Розширення ринку водно-дисперсійної продукції 

Розвиток галузі машинобудування  Збільшення обсягів виробництва  та реалізації  ал-

кідних, акрилових емалей, лаків 

Впровадження державної програми «Доступ-

ні кредити 5-7-9%» та ініціювання програми 

«Нові гроші» для кредитування мікро-, ма-

лого та середнього бізнесу 

Можливості реалізації інноваційних, інвестиційних 

проєктів за пільговими кредитними ставками, рефі-

нансування існуючих кредитів,  поповнення  обо-

ротних коштів 

Коливання валютних курсів Подорожчання сировини внаслідок того, що поста-

чальники формують ціни з урахуванням ризику 

Відтік працездатного населення, в тому числі 

кваліфікованих малярів, на сезонні роботи за 

кордон 

Зменшення споживання лакофарбової продукції, 

скорочення обсягів реалізації продукції класу «пре-

міум» через відсутність фахівців, які мають навич-

ки роботи з продукцією даного класу 

Посилення імпортозалежності лакофарбових 

підприємств  

Подорожчання сировини внаслідок її закупівлі за 

цінами світового ринку 

Впровадження акцизного збору на розчин-

ники (уайт-спіріт, сольвент, толуол ксілол) 

Подорожчання сировини, що призводить до необ-

хідності або підвищення ціни на продукцію або 

зменшення рівня рентабельності виробників, що 

скорочує інвестиційні можливості розвитку галузі 

Зростання тарифів на природний газ для на-

селення через приведення його цін  на внут-

рішньому ринку до ціни імпортного пари-

тету; скорочення обсягів наданих субсидій  

Зниження платоспроможності споживачів і, як на-

слідок, переорієнтація виробників на випуск про-

дукції середнього цінового сегмента з низькою    

маржинальністю 

Високі тарифи на електроенергію та їхнє по-

дальше зростання 

Скорочення обсягів реалізації продукції в сегменті 

споживачів з середніми та низькими доходами че-

рез зростання відпускної ціни на лакофарбову про-

дукцію 

Тривалий холодний сезон Високі витрати на логістику водно-дисперсійної 

продукції, яка відповідає європейським вимогам 

екологічної безпеки і, як наслідок, обмежені мож-

ливості  збільшення її частки на ринку 

Відсутність законодавчо закріплених  пара-

метрів якості лакофарбової продукції при    

тендерних закупівлях 

У тендерних закупівлях перемагають пропозиції з 

неадекватно низькими цінами на продукцію низь-

кої якості  

Висока конкуренція з російськими виробни-

ками на експортному ринку алкідних ЛФМ 

через однакову географію поставок  

Обмеження зростання експортного потенціалу віт-

чизняних виробників алкідної продукції 

 

Очевидно, що домінуючими є фактори, 

які знижують ділову активність або іншими 

словами стримують або навіть посилюють ді-

лову пасивність виробників ЛФМ. Разом з 

тим, слід вказати, що напрям і сила впливу 

зазначених факторів змінювалися в різні пе-

ріоди, які відповідали фазам спадів або під-
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несень у галузі. Так, економічний спад впро-

довж 2013–2015 рр. характеризувався висо-

кими темпами девальвації національної ва-

люти, інфляційним зростанням цін, падінням 

купівельної спроможності населення. Як на-

слідок, зростав  попит на лакофарбову  про-

дукцію класу «економ» та «субеконом», що 

значно погіршило фінансові результати під-

приємств-виробників. У цей самий період че-

рез політичну й економічну невизначеність 

мав місце сплеск робочої міграції, що  нега-

тивно позначилося на кількісних та якісних 

показниках споживання ЛФМ. 

Економічне пожвавлення впродовж 

2016–2018 рр. дало можливість переорієнту-

вати виробників на випуск продукції класу 

«середній+», що не тільки покращило їхні фі-

нансові результати, а й супроводжувалося 

впровадженням нової культури споживання 

ЛКМ, посиленням тренду екологічності про-

дукції. В цей період відбувається усвідом-

лення світової тенденції розвитку ринку 

ЛФМ – збільшення частки водорозчинних 

матеріалів у продажах, удосконалення орга-

норозчинних матеріалів, зменшення вмісту 

летючих органічних речовин. Збільшення об-

сягів будівельних робіт у промисловому та 

споживчому сегментах сприяло зростанню 

попиту на фарби для внутрішніх і зовнішніх 

робіт.  

Економічна стагнація 2019 р. з поступо-

вим переходом до стадії депресії й її загост-

ренням у 2020 р. змусила виробників ЛФМ 

адаптуватися до нових реалій господарю-

вання в умовах різних карантинних обме-

жень у регіонах, їхньої постійної зміни, нети-

пових змін споживчої активності впродовж 

високого сезону тощо. В той же час, порів-

няно з іншими галузями, лакофарбова змогла 

утримувати порівняно високий попит на про-

дукцію завдяки ефекту відкладеного попиту. 

Так, в липні 2020 р. активні закупівлі розпо-

чали муніципальні й освітні установи, а та-

кож автодорожні підприємства регіональ-

ного та державного значення, зросли продажі 

в DIY-мережах. Разом з тим, частка дешевих 

матеріалів у сукупних продажах знову по-

чала розширюватися за рахунок продукції се-

редньої цінової категорії. Це негативно по-

значилось на фінансових показниках вироб-

ників. У цілому за перше півріччя 2020 р. ук-

раїнський ринок ЛФМ зменшився на 6,1% 

[14]. 

Заключним етапом дослідження є роз-

рахунок показників-індикаторів ділової ак-

тивності підприємств лакофарбової промис-

ловості, які можуть сигналізувати про на-

стання певної фази економічного циклу. 

Зміну показників за період 2014–2018 рр. 

представлено графічно на рис. 8. Слід зазна-

чити, що вибір показників здійснено відпо-

відно до класичної методики аналізу ділової 

активності, в якій ключовими є показники 

оборотності активів підприємств, проте че-

рез обмеженість публічної статистичної ін-

формації визначити уточнюючі показники 

оборотності активів за елементами немож-

ливо. 

 
Рис. 8. Динаміка показників ділової           

активності підприємств лакофарбової      

промисловості (розраховано за даними     

Держстату України) 

 

В аналізованому періоді найвищі зна-

чення показників оборотності припадають на 

період економічного підйому впродовж 

2015–2017 рр., в 2018 р. швидкість обороту 

активів лакофарбових підприємств дещо 

уповільнюється, що свідчить про спад діло-

вої активності. Відповідною виявленим змі-

нам була динаміка показника оборотності 

власного капіталу. Так, найшвидша  транс-

формація власних коштів у дохід від реаліза-

ції продукції спостерігалася протягом 2016–

2017 рр., порівняно невисокі значення цього 

коефіцієнта в 2014–2015 р. можна пояснити 

тим, що в цей період більшість підприємств 

утримувалась від кредитування операційної 

діяльності через дорожнечу банківських кре-

дитних ресурсів, і відповідно реалізовувало 

консервативну політику фінансування акти-

вів, результатом якої стало збільшення          
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частки власних коштів у структурі капіталу 

та відповідно зниження його оборотності.  

Оскільки будь-яка активність характе-

ризується динамікою кількісних показників, 

то крім аналізу коефіцієнтів для вирішення 

поставленого вище завдання також викорис-

тані співвідношення темпів зростання обся-

гів активів, капіталу та фінансових результа-

тів, які традиційно досліджують на предмет 

відповідності «золотому правилу економіки» 

(табл. 3). 

 

 

Таблиця 3 

Показники «золотого правила економіки» підприємств лакофарбової промисловості 

 
Період Темп зрос-

тання чистого 

прибутку 

(ТЧП) 

Темп зрос-

тання обсягу 

реалізації про-

дукції (ТОРП) 

Темп зрос-

тання влас-

ного капі-

талу (ТВК) 

Темп зрос-

тання акти-

вів (ТА) 

Співвідношення                    

показників  

2014/2013 -5,14 1,07 0,87 1,21 ТА > ТОРП > ТВК > ТЧП 

2015/2013 0,15 1,30 0,95 1,50 ТА > ТОРП > ТВК > ТЧП 

2016/2013 3,76 1,56 0,83 1,83 ТЧП > ТА > ТОРП > ТВК 

2017/2013 1,92 1,80 1,25 2,04 ТА > ТЧП > ТОРП > ТВК 

2018/2013 6,75 2,04 1,96 2,37 ТЧП > ТА > ТОРП > ТВК 

 

За встановленими співвідношеннями 

показників в табл. 3 можна констатувати, що 

впродовж аналізованого періоду «золоте пра-

вило економіки» порушувалося. Особливо 

помітним це було в 2014–2015 рр., коли        

темпи змін обсягів діяльності підприємств 

перевищували темпи зміни їхніх фінансових 

результатів. Проте спостерігалися й періоди, 

впродовж котрих нерівності  були  макси-

мально наближені до ідеальних та за часом 

вони відповідали етапам пожвавлення в еко-

номічному циклі – 2016–2018 рр.  

Висновки. Проведене дослідження    

підтвердило наявність зв’язку у проходженні 

певних фаз економічного циклу зі зміною по-

казників ділової активності лакофарбових 

підприємств. Неможливість точно відбити 

часову відповідність у динаміці показників 

змінам фаз економічного циклу поясню-

ються методикою їхнього розрахунку (зок-

рема, коефіцієнтів оборотності), яка передба-

чає необхідність усереднення показників ва-

ртості активів і капіталу для забезпечення 

співставності цих показників з показниками 

результатів діяльності підприємств. 

У цілому можна стверджувати, що діа-

лектика взаємозв’язку економічних циклів та 

зміни ділової активності підприємств поля-

гає в тому, що з одного боку, підприємства 

спричиняють зрушення в економіці, зміню-

ючи інтенсивність використання активів і 

відповідно посилюючи або послаблюючи ді-

лову активність. У той же час, визнаючи, що 

існують й інші об’єктивні фактори, які впли-

вають на формування економічних циклів, як 

то сезонні коливання, зміни клімату, епіде-

мії, вичерпання природних ресурсів, демо-

графічні зміни, довгострокові тенденції змін 

в технологіях, готовність до інновацій тощо, 

коливання ділової активності підприємств   

відбуваються під впливом цих та інших    

внутрішніх та зовнішніх факторів. Загалом 

циклічний рух в економіці характеризується 

тим, що дія сукупності факторів ділової ак-

тивності, які визначають підйом, з часом ви-

черпується, перетворюючись поступово в   

гальмуючий фактор і стаючи причиною 

спаду виробництва. У свою чергу, спад ви-

робництва та кризовий стан є каталізаторами 

майбутнього підйому на основі інноваційних 

змін. 
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К ВОПРОСУ ЦИКЛИЧНОСТИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ                        

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е. В. Трифонова, д. э. н., профессор, А. В. Баранец, к. э. н., доцент,  

НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: ана-

лиза и синтеза – при формулировке задач исследования; статистического анализа,  экономико-

математического моделирования – для оценки изменений деловой активности, анализа тес-

ноты связи между деловой уверенностью в промышленности и объемом производства лако-

красочной продукции; формализации – при построении графика бизнес-цикла, определении 

его фаз, поворотных точек; факторного анализа – для выявления факторов влияния на измене-

ние деловой активности предприятий. 

Результаты. Проанализирована динамика индикаторов деловых  ожиданий в  промыш-

лен-ности. На основе скорректированного с помощью фильтра Ходрика-Прескотта индика-

тора деловой уверенности построен график «Исследование бизнес-цикла». Установлено, что 

в течение 2012–2020 гг. экономика промышленности находилась в квадрантах «Депрессия» и 

«Оживление». Определена последовательность изменения фаз падения, восстановления и 

дальнейшего «проседания» экономики промышленных предприятий Украины. Доказано, что 

экономические процессы в лакокрасочной отрасли проходили те же фазы цикла, что и в целом 

в промышленности за анализируемый период. Систематизированы факторы влияния на дело-

вую активность лакокрасочных предприятий. Установлено, что в течение 2015–2020 гг. доми-

нировали факторы, снижающие деловую активность производителей лакокрасочной продук-

ции. Рассчитаны показатели деловой активности лакокрасочных предприятий, выявлено, что 

их динамика соответствует изменению фаз экономического цикла в промышленности. 

Новизна. Предложен научно-методический подход к изучению эндогенных элементов в 

механизме экономической цикличности, позволивший установить соответствие изменений 

показателей деловой активности лакокрасочных предприятий изменению стадий экономиче-

ского цикла в промышленности. 

Практическая значимость. График бизнес-цикла создает базис для построения сцена-

риев восстановления (развития) экономики. Систематизация факторов, определяющих пери-

оды подъемов и спадов деловой активности в лакокрасочной промышленности, дает возмож-

ность сформировать комплексное видение проблем и наметить перспективы развития отрасли. 

Ключевые слова: деловая активность, деловая уверенность, деловой климат, бизнес-

цикл, экономический цикл, лакокрасочные материалы, десезонализация, оборачиваемость. 

 

ON BUSINESS CYCLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

O. V. Tryfonova, D.E., Professor, H. V. Baranets, Ph. D (Econ.), Associate Professor, 

Dnipro University of Technology 

 

Methods. The results are obtained with the following methods: the method of analysis and 

synthesis in formulating the research task; statistical analysis, economic and mathematical modeling 

in estimating changes in business activity, analysis of the density of the relationship between business 

confidence in the industry and the volume of production of paints and varnishes; formalization in 

building a business cycle schedule, determining its phases, turning points; abstractions in identifying 

factors influencing the change in business activity of enterprises. 
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Results. The dynamics of indicators of business expectations in industry is analyzed. The busi-

ness confidence indicator is based on the Hodrick-Prescott filter is used for building Business Cycle 

Tracer chart. It is established that during 2012–2020 the industrial economy was in the quadrants of 

«Depression» and «Recovery». The sequence of changes in the phases of decline, recovery and fur-

ther «subsidence» of the economy of the Ukrainian industrial enterprises is determined. It is proved 

that the economic processes in the paint industry went through the same phases of the cycle as in 

industry during the analyzed period. Factors influencing the business activity of paint and varnish 

enterprises are systematized. It is established that during 2015–2020 the factors that reduce the busi-

ness activity of paint and varnish manufacturers were dominant. The indicators of business activity 

of paint and varnish enterprises are calculated. It has been found that their dynamics corresponds to 

the change of phases of the economic cycle of the industry. 

Novelty. A scientific and methodological approach to the study of endogenous elements in the 

mechanism of economic cyclicality is proposed. This makes it possible to establish the correspond-

ence of changes in business activity of paint and varnish enterprises to the changes in the stages of 

the economic cycle in the industry. 

Practical value. The business cycle chart creates the basis for building scenarios for economic 

recovery (development). Systematization of factors that determine the periods of ups and downs of 

business activity in the paint and varnish industry makes it possible to form a comprehensive vision 

of the problems and outline the prospects for the development of the industry. 

Keywords: business activity, business confidence, business climate, business cycle, economic 

cycle, paints and varnishes, deseasonalization, turnover. 
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