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ЯК ФАКТОР ПРИСКОРЕННЯ ЇХ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті досліджено стан ресурсного потенціалу транспортних підприємств, основні проблеми його формування і використан-
ня. Виявлено ресурсні можливості прискорення мережевої взаємодії суб’єктів транспортної діяльності. Конкретизовано теоре-
тичний інструментарій стосовно сумісного використання мережевих ресурсів підприємствами різних видів транспорту.
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Парубец Е.Н. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА КАК ФАКТОР УСКОРЕНИЯ ИХ СЕТЕВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье исследовано состояние ресурсного потенциала транспортных предприятий, основные проблемы его формирова-
ния и использования. Выявлены ресурсные возможности ускорения сетевого взаимодействия субъектов транспортной деятель-
ности. Конкретизирован теоретический инструментарий относительно совместного использования сетевых ресурсов.
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Постановка проблеми. Підписана угода про по-
літичну асоціацію України й ЄС розширила мож-
ливості виходу національних товаровиробників на 
європейський ринок. Не скористатися цим шансом 
в умовах структурної фінансово-економічної кризи, 
викликаної політичними та форс-мажорними поді-
ями, означає втрату інвестиційних, конкурентних 
позицій на європейському ринку. Замикання кінце-
вої продукції на потребах тільки внутрішнього рин-
ку буде в подальшому поглиблювати процеси спаду 
виробництва, структурного безробіття, дефіцитності 
бюджету, зростання інфляційних та валютних 

коливань.

Входження на ринок країн-членів ЄС є склад-
ним процесом по причині відмінностей національ-
них і європейських норм законодавства, системи 
побудови ділових стосунків, орієнтації на вимо-
ги і потреби споживачів, відповідальності за по-
рушення підписаних угод, зокрема в сфері якості 
продукції та послуг. Головною відмінністю євро-
пейської моделі побудови стосунків між окремими 
бізнес-одиницями від національної є їх розвиток на 
основі принципів кооперації, корпоратизації, інте-
грації, в результаті чого досягається їх ефективне 
сумісне функціонування в складі різноманітних ін-
теграційних об’єднань.
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При цьому важливо зазначити, що жодне під-
приємство, не дивлячись на свою галузеву прина-
лежність і форму власності, не може обійтися без 
участі транспорту в забезпеченні процесу перевезень 
сировини, готової продукції, персоналу тощо. Од-
нак забезпечити високу якість транспортного обслу-
говування в умовах постійного зростання вартості 
ресурсів, значного ступеня зносу основних засобів, 
недостатнього обсягу бюджетного фінансування та 
інвестицій, спрямованих на розвиток окремих видів 
транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури, 
досить складно.

У зв’язку з цим на перший план постає необхід-
ність розвитку мережевої взаємодії транспортних 
підприємств для більш повного врахування інтегра-
ційних намірів держави, якісного задоволення по-
треб споживачів транспортних послуг, оптимізації 
і координації діяльності різних видів транспорту з 
метою підвищення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому і міжнародному ринках транспортних 
послуг.

Передумовою і прискорюючим фактором розвитку 
мереж транспорту є достатність ресурсного потенці-
алу взаємодіючих суб’єктів транспортної діяльності 
та наявність можливостей ефективного сумісного ви-
користання його окремих складових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий 
науковий доробок в дослідженні сутності, структури, 
класифікації, оцінки потенціалу транспорту в цілому, 
окремих його видів та транспортних підприємств ві-
дображено в наукових працях багатьох національних 
вчених, зокрема В. Г. Алькеми [1] – досліджено гене-
зис структури та складові транспортного потенціалу 
України, місце та роль трудового потенціалу у складі 
транспортного потенціалу; В. В. Віннікова [2] – за-
пропоновано логістичні концепції і мультимодальні 
транспортні технології для підвищення морського 
транспортного потенціалу в системі інтеграційних 
процесів; В. М. Загорулька [3] – розроблено теоретич-
ні основи і економічні методи управління оновленням 
виробничого потенціалу цивільної авіації України; 
Д. К. Прейгера, О. В. Собкевича, О. Ю. Ємельяно-
вої [4] – запропоновано шляхи реалізації потенціалу 
транспортної інфраструктури в розрізі окремих видів 
транспорту; П. В. Пузирьової [5] – визначено струк-
туру потенціалу автотранспортного підприємства 
та розглянуто його об’єктивну та суб’єктивну скла-
дові та три види – базовий, прихований, збитковий;  
Є. М. Сича, Н. В. Іванової [6] – визначено сутність та 
специфічні особливості формування економічного по-
тенціалу транспортних підприємств. 

Постановка завдання. Недостатній рівень розро-
бленості питань стосовно ресурсного забезпечення ме-
режевої взаємодії підприємств різних видів транспор-
ту обумовлює актуальність обраної теми дослідження 
та визначає його мету та завдання. Останні полягають 
в проведені аналізу існуючого ресурсного потенціалу 
транспортних підприємств та поглибленні теоретич-
ного забезпечення його використання в умовах розви-
тку мережевих взаємовідносин на транспорті.

Виклад основного матеріалу. Система мережевих 
взаємовідносин суб’єктів транспортної діяльності 
передбачає розвиток обмінних процесів різними ви-
дами ресурсів для досягнення балансу інтересів всіх 
взаємодіючих сторін, які мають за мету отримання 
певної вигоди від їх сумісного використання. 

У зв’язку з цим в основі створення різного роду 
мережевих структур на транспорті повинна бути 
закладена парадигма обміну, яка передбачає мож-
ливості доступу до використання нових ресурсів 

підприємств-партнерів, а саме високоефективних 
інноваційних технологій, розробок, обмін ідеями, 
інформацією, досвідом роботи на тих чи інших сег-
ментах ринку транспортних послуг з метою виявлен-
ня і мобілізації резервів часу процесу перевезень, 
планування, координації і взаємодії різних видів 
транспорту, підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності сумісної діяльності.

В даному досліджені під ресурсним потенціалом 
транспортних підприємств будемо розуміти сукуп-
ність всіх видів ресурсів, задіяних в процесі надання 
транспортних послуг (робіт) споживачам, викорис-
тання яких узгоджено між партнерами по мереже-
вій взаємодії і спрямовано на досягнення сумісних 
інтересів, можливостей та цілей, що передбачають 
отримання синергетичного, мультиплікативного, 
бюджетного та соціального ефектів від їх викорис-
тання. Наявність такого потенціалу є початковим 
імпульсом розвитку мережевих взаємозв’язків між 
підприємствами-партнерами, в результаті економіч-
но-ресурсного симбіозу яких досягається рівновага 
між ресурсною залежністю і фінансовою автономією 
при зростанні їх конкурентного потенціалу в майбут-
ньому (див. рис. 1).

Економічно-ресурсний симбіоз 
підприємств різних видів транспорту 

при мережевій взаємодії

Види ресурсів

Ефективність сумісного 
використання ресурсів

Матеріальні
Технічні
Трудові
Фінансові
Інформаційні
Часові

Мережеві  
ресурси 

Інноваційні

Інтелектуальні

Електронні

Мережевий капітал

Реконфігурація  ресурсів

Перерозподіл  ресурсів

Рекомбінування досвіду ,
знань

Рис. 1. Процес використання ресурсів в умовах 
мережевої взаємодії транспортних підприємств

Децентралізація мережевих відносин передбачає 
обґрунтування сукупної потреби в ресурсах та її по-
криття за рахунок пошуку нових джерел формуван-
ня та напрямків раціонального витрачання шляхом 
залучення в процес надання транспортних послуг 
(робіт) споживачам нових підприємств-партнерів.

Перш ніж розглянути ресурсні можливості для 
розвитку мережевої взаємодії підприємств різних 
видів транспорту, виявимо тенденції зміни в їх кіль-
кісному складі та наведених на рисунку 1 ресурсів за 
період 2011-2012 рр. 

За підсумками 2012 р. кількість суб’єктів госпо-
дарювання, що здійснювали свою діяльність в сфері 
наземного транспорту (без трубопровідного), склада-
ла 7533 од., що на 303 од. або 4,2 % більше в порів-
нянні з попереднім 2011 р., найбільша їх кількість 
зосереджена на вантажному автомобільному тран-
спорті – 5282 од. та іншому пасажирському назем-
ному транспорті – 2138 од., найменша припадала на 
вантажний залізничний транспорт – 110 од., а також 
пасажирський залізничний транспорт міжміського 
сполучення – 3 од. 

Кількість підприємств водного транспорту в 
2012 р. зросла на 34 од. або 27,2 % і дорівнювала 
159 од., з них були зосереджені на пасажирському 
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морському – 35 од., річковому – 24 од., на вантажно-
му морському – 72 од., річковому транспорті – 28 од.

На авіаційному транспорті за звітний період кіль-
кість підприємств зросла з 116 од. до 118 од. відпо-
відно на кінець 2011 та 2012 рр. При цьому кількість 
підприємств пасажирського авіаційного транспорту 
зменшилась з 86 до 80 од., вантажного транспорту 
та космічного транспорту збільшилась з 30 до 38 од.

Число підприємств, що здійснювали допоміжну 
діяльність у сфері транспорту, на кінець 2012 р. до-
рівнювала 6448 од., що на 325 од. або на 5,3 % біль-
ше ніж в 2011 р. [7, с. 509-510].

Проведемо аналіз стану матеріально-технічних 
ресурсів транспортних підприємств за період 2011-
2012 рр. ( див. табл. 1). 

Ресурсний потенціал підприємств транспорту 
характеризується наявністю товарно-матеріальних 
запасів та станом основних засобів, особливо тран-
спортних. Рівень зношення останніх безпосередньо 
впливає на процес надання якісних і безпечних по-
слуг з перевезення вантажів та пасажирів і, як ви-
дно з наведених в таблиці 1 даних, має тенденцію 
до зростання. Особливо це відчувається на залізнич-
ному транспорті, де рівень розподілу пасажирських 
вагонів за роками випуску до 8 років складає 5,2%, 
більше 28 років – 50,2 %, вантажні вагони до 8 ро-
ків – 6,3 %, 26-40 років – 53 %. Придатний до екс-
плуатації річковий транспорт терміном введення до 5 
років складає 8,5 %, більше 20 років – 81,9%, мор-
ський транспорт до 5 років – 3,3 %, більше 20 років –  
84,8% [8, с. 139]. Наведені показники свідчать про 
необхідність оновлення рухомого складу транспор-
ту і пошуку всіх можливих фінансових джерел як 
власних, залучених, так і запозичених, зокрема по 
лінії європейських фондів і програм, а також шля-
хом розвитку концесії, лізингу, державно-приват-
ного партнерства, корпоратизації підприємств [9, 
с. 65]. Технічна невідповідність транспортних засо-

бів та об’єктів транспортної інфраструктури міжна-
родним стандартам обумовлює низький рівень обслу-
говування вантажовласників, вантажоотримувачів і 
пасажирів та гальмує процеси мережевої взаємодії 
транспортних підприємств.

Одним з головних ресурсів, від яких залежать 
такі показники діяльності підприємств транспор-
ту, як продуктивність праці, безпека перевезень, 
якість обслуговування, розвиток міжособистісних 
та міжфірмових відносин, тощо, є трудові. Кіль-
кість зайнятих працівників за період 2011-2012 рр. 
в розрізі наземного транспорту складала 299,3 та  
264,3 тис. осіб, водного – 9,1 та 8,8 тис. осіб, авіа-
ційного – 24,5 та 25,1 тис. осіб відповідно. Як ви-
дно, суттєве зменшення чисельності працівників спо-
стерігалося на наземному транспорті на 35 тис. осіб 
(11,6%) та незначне на водному – 0,3 тис. осіб (3,2%). 
На авіаційному транспорті відбулося зростання чи-
сельності працюючих на 0,6 тис. осіб або 2,4%. 

Кількість зайнятих працівників підприємств, 
що здійснюють допоміжну діяльність в сфері тран-
спорту, в 2012 році складала 460,7 тис. осіб, що на  
44,8 тис. осіб або 10,7% більше в порівнянні з попе-
реднім роком [7, с. 511].

Підприємства транспорту, об’єднанні в мережі, 
мають ознаки мобільності, колективної відпові-
дальності за якість послуг і робіт, що надаються та 
отримані фінансово-економічні результати. Джерела 
формування фінансових ресурсів підприємств різних 
видів транспорту наведені в табл. 2. Відомо, що осно-
вними джерелами формування фінансових ресурсів 
підприємств є дохід від реалізації продукції, робіт, 
послуг, чистий прибуток, дебіторська заборгованість, 
кошти засновників, дотації з бюджету, інвестиції, 
кошти від емісії цінних паперів тощо. Основними 
напрямками використання є сплата всіх зобов’язань 
перед постачальниками, персоналом, бюджетом, ін-
весторами, фінансово-кредитними установами.

Таблиця 1
Матеріально-технічні ресурси суб’єктів транспортної діяльності

Види транспорту та транспорт-
ної діяльності Роки

Показники, млн. грн.

Запаси товарно-мате-
ріальних цінностей

Залишкова вартість основних засо-
бів, нематеріальних активів, інвес-

тиційної нерухомості

Знос основних 
засобів

Авіаційний, 
в тому числі

2011 2476,1 4916,2 3760,8

2012 2568,1 4443,0 4990,7

пасажирський
2011 247,9 1637,1 1097,6

2012 233,5 1488,1 2006,9

вантажний
(авіаційний, космічний)

2011 2228,2 3279,1 2663,2

2012 2334,6 2954,9 2983,8

Наземний (без врахування тру-
бопровідного), в тому числі

2011 2633,9 40927,7 986179,6

2012 3154,5 48289,5 1163161,9

пасажирський
2011 398,4 20934,8 30817,3

2012 415,4 26252,3 35161,3

вантажний
2011 2235,5 19992,9 955362,3

2012 2739,1 22037,2 1128000,6

Водний, 
в тому числі

2011 204,4 1260,9 2559,3

2012 291,1 1286,8 2580,9

пасажирський
2011 38,8 150,0 10,6

2012 44,9 166,7 11,1

вантажний
2011 165,6 1110,9 2548,7

2012 246,2 1120,1 2569,8

Допоміжна діяльність у сфері 
транспорту

2011 6020,8 100796,9 3364604,2

2012 6780,9 110445,8 4134946,3

Складено автором за [7, с. 520-522]



228 Серія Економічні науки

Випуск 5. Частина 2. 2014

Як видно з даних, наведених в таблиці 2, роз-
мір власних фінансових ресурсів є недостатнім для 
впровадження інноваційних змін в діяльності під-
приємств транспорту. Зазвичай на інноваційний 
розвиток спрямовується частина чистого прибутку 
підприємств, однак в умовах збитковості діяльнос-
ті більшості транспортних підприємств це є немож-
ливим. Також на фоні зростання кредиторської за-
боргованості за товари, роботи, послуги, розрахунки 
з бюджетом, зі страхування, з оплати праці тощо, 
збільшується розмір дебіторської заборгованості, що 
призводить до несвоєчасного виконання фінансових 
зобов’язань та погіршення показників платоспро-
можності транспортних підприємств. 

На основі показників рентабельності оцінюється 
ефективність діяльності кожного з мережевих парт-
нерів окремо та їх значимість в складі мережевих 
транспортних структур. Рентабельність операційної 
діяльності підприємств наземного і трубопровідного 
транспорту в 2012 р. знизилася на 1,3 % в порівнян-
ні з 2011 р. і склала 2,7%.

Діяльність підприємств водного і авіаційного 
транспорту на протязі 2011-2012 рр. залишається 
збитковою. Рівень рентабельності операційної діяль-
ності за звітний рік має від’ємне значення (-1,1%) та 
(-6,0%) відповідно на водному та авіаційному тран-
спорті. Найбільш рентабельною в 2012 р. була діяль-
ність суб’єктів господарювання, що здійснюють до-
поміжну діяльність в сфері транспорту, а саме 9,9%,  
не дивлячись на зменшення даного показника на 1,4 
% в порівнянні з 2011 р.

Показники рентабельності усієї діяльності вище-
зазначених підприємств транспорту є від’ємними, 
окрім суб’єктів, що здійснюють допоміжну діяль-

ність у сфері транспорту де даний показник за під-
сумками 2012 р. складав 4,4 %. При цьому найбільш 
збитковою була діяльність підприємств, що займа-
ються перевезенням пасажирів [7, с. 542].

Суб’єкти мереж транспорту функціонують за ра-
хунок створення спільної ресурсної бази, де ключо-
вим ресурсом є інформаційні. Особливого значення 
під впливом розвитку сучасних інформаційних тех-
нологій як в суспільному житті, так і в діяльності 
суміжних з транспортною інших галузей економіки, 
набувають саме електронні ресурси, які дають змо-
гу швидкого реагування на зміну потреб споживачів 
транспортних послуг (робіт) і їх якісного задоволення.

Обмеження ресурсів часу на здійснення процесу 
перевезень вантажів і пасажирів, надання допоміж-
них послуг і робіт обумовлює необхідність мініміза-
ції часових витрат, що в поєднанні з інформаційни-
ми електронними ресурсами дасть змогу визначати 
час реакції суб’єктів транспортних мереж на присто-
сування до роботи в нових умовах.

Таким чином, на основі реконфігурації, перероз-
поділу та рекомбінування ресурсів відбувається фор-
мування масиву мережевих ресурсів підприємств-
партнерів, на основі якого можна провести кількісну 
та якісну оцінку ефективності їх сумісного викорис-
тання.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ний аналіз стану ресурсного потенціалу підприємств 
транспорту свідчить про недостатній рівень їх забез-
печеності всіма видами ресурсів, без яких немож-
ливо надавати якісні, конкурентоспроможні тран-
спортні послуги і роботи споживачам. Об’єднання в 
складі мереж транспорту різних суб’єктів транспорт-
ної діяльності, які мають нехай обмежені, але якісні 

Таблиця 2
Основні джерела формування фінансових ресурсів транспортних підприємств

Види тран-
спорту та 

транспортної 
діяльності

Роки

Показники, млн. грн.

Доходи від 
реалізації 
продукції 
(робіт, по-

слуг)

Чистий 
прибуток 
(збиток)

Дебі-
торська 
заборго-
ваність

Креди-
торська 

заборгова-
ність

Власний 
капітал

Неза-
вершені 

капітальні 
інвестиції

Довго-
строкові 
фінансові 
інвестиції

Поточні 
фінансові 
інвестиції

Доходи 
майбутніх 
періодів

Авіаційний, в 
тому числі

2011 15364,9 -2236,9 2659,2 5599,5 119,3 274,2 194,9 1,4 477,8

2012 16425,9 -1479,5 2601,9 7128,8 -1784,3 260,4 369,0 1,4 383,5

пасажирський
2011 15234,6 -2226,2 1806,4 4167,3 -4249,0 153,8 189,9 1,4 438,0

2012 14795,0 -1523,0 1620,2 5933,9 -5786,8 156,3 364,0 1,4 332,6

вантажний 
(авіаційний, 
космічний)

2011 130,3 -10,7 852,8 1432,2 4368,3 120,4 5,0 0,0 39,8

2012 1630,9 43,5 981,7 1194,9 4002,5 104,1 5,0 0,0 50,9

Наземний (без 
врахування 
трубопровід-
ного), в тому 
числі

2011 40686,8 -1059,4 11940,4 14823,2 35229,1 4805,6 989,6 388,6 1232,0

2012 56428,8 -851,2 13575,8 17632,8 41958,0 2666,9 1799,0 989,0 1424,0

пасажирський
2011 10183,8 -1275,8 1653,3 2698,4 18597,2 3943,2 175,4 152,1 1171,1

2012 13670,8 -1227,7 1906,8 3306,2 23282,5 1706,2 187,1 185,3 1349,2

вантажний
2011 30503,0 216,4 10284,2 12124,8 16631,9 862,4 814,2 236,5 60,9

2012 42758,0 376,5 11669,0 14326,6 18675,5 960,7 1611,9 803,7 74,8

Водний в тому 
числі

2011 1549,9 -100,5 532,6 604,0 1983,2 173,9 794,9 3,5 0,0

2012 1594,3 -126,9 591,4 690,7 1824,3 173,6 636,3 4,2 0,0

пасажирський
2011 155,9 -36,8 56,4 49,4 85,0 31,5 42,9 3,5 0,0

2012 198,4 -52,4 61,6 104,4 39,5 34,5 27,0 3,2 0,0

вантажний
2011 1394,0 -63,7 476,2 554,6 1898,2 142,4 752,0 0,0 0,0

2012 1395,9 -74,5 529,8 586,3 17848,0 139,1 609,3 1,0 0,0

Допоміжна 
діяльність у 
сфері тран-
спорту

2011 91064,5 5646,2 28454,5 34463,4 94953,4 16232,0 3665,2 1791,4 1292,2

2012 94086,1 5369,1 31676,8 37322,7 100066,3 13285,5 3271,4 4274,3 1702,0

Складено автором за [7, с. 521-534]
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ресурси, що доповнюють один одного, дасть змогу 
прискорити розвиток інтеграційних процесів підпри-
ємств різних видів транспорту не тільки між собою, 
але й розширити межі їх співпраці з іншими еконо-
мічними агентами.

При побудові ефективної моделі мережевої вза-
ємодії доцільним є створення підприємствами тран-
спорту, що взаємодіють в складі різноманітних ме-
реж і мережевих структур ресурсно-інформаційних 
центрів, для прискорення координації діяльності 
партнерів по мережевій взаємодії та відслідковуван-
ня виникаючих потреб в ресурсах, пошуку можли-
востей їх швидкого, якісного і повного задоволення, 
а також надання інформації підприємствам партне-
рам про новостворені мережеві структури в різних 
сферах діяльності, пов’язаних з транспортом, для 
розширення меж транспортно-економічної співпраці.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  
ПОТОЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОТРЕБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена формулюванню етапів управління поточними фінансовими потребами підприємства. Визначені етапи 
інтегровано до відповідної концепції управління, яка надає їм теоретичне та методичне забезпечення. Запропоновано відповідні 
фінансові інструменти та засоби практичної реалізації процесу управління поточними фінансовими потребами підприємства.
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ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена формулировке этапов управления текущими финансовыми потребностями предприятия. Эти этапы 
интегрированы в соответствующую концепцию управления, которая даёт им теоретическое и методическое обеспечение. 
Предложены соответствующие финансовые инструменты и средства практической реализации процесса управления текущими 
финансовыми потребностями предприятия.
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Pestovskaya Z.S. CONCEPTUAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF CURRENT FINANCIAL NEEDS OF THE ENTERPRISE
Article is devoted to the formulation of stages of the management of current financial needs of the enterprise. These stages are 

integrated into the appropriate management concept, which gives them a theoretical and methodological support. There are suggested 
appropriate financial tools and practical realization of the management of current financial needs of the enterprise.
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Постановка проблеми. Визначення структури та 
джерел фінансування оборотних активів підприємств 
напряму пов’язане з розміром та структурою їх по-
точних фінансових потреб. Аналіз звітності вітчизня-
них машинобудівних підприємств свідчить про те, що 
найбільш чутливими до кризових явищ в економіці та 

численних внутрішніх та зовнішніх чинників, вияви-
лись поточні оборотні активи та поточні зобов’язання 
як джерела їхнього фінансування. Змінити негативні 
тенденції, що склалися, можливо тільки завдяки вдо-
сконаленню управління поточними фінансовими по-
требами машинобудівних підприємств.


