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Постановка проблеми. Зменшення витрат чи їх 
оптимізація за величиною, складом та структурою 
спонукають підприємства здійснювати пошук джерел 
такого налагодження. Серед варіантів – контролінг 
витрат, який можна організувати за будь-якою його 
формою: шляхом аутсорсингу, аутстафінгу, зовніш-
нього контролінгу, самоконтролінгу. Зосередимось на 
першому з них – аутсорсингу, який за даними мар-
кетологів використовується в 25 % українських під-
приємств. Про потребу організації контролінгу витрат 
у формі аутсорсингу свідчить ще й той історичний 
факт, що його залучення набуло суттєвого поширення 
під час економічного спаду, коли використання стра-
тегії «зниження витрат» стало життєво необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідження науковців з питань провадження системи 
аутсорсингу бізнес-процесів господарської діяльності 
підприємств, її розвитку та поширення, узагальнен-
ня недоліків та переваг відображені у працях бага-
тьох вітчизняних та російських вчених: О. І. Микало,  
М. Бортнік, А. О. Саінчук, О. В. Дідух, Г. О. Пар-
тин, О. В. Крупа, А. В. Широкова, Н. М. Проскуріна,  
К. Ю. Штепа, Л. В. Посохова, Д. М. Рославцев,  
А. Ю. Бархаєва, І. В. Неуров, Л. С. Скакун, О. Н. Руден- 
ко, Е. А. Кудінова, І. Д. Котляров та ін.

Так, О. І. Микало систематизовано підходи до ви-
значення аутсорсингу в сучасній науковій літературі 
та бізнес-практиці [1]. Г. В. Васильченко [2] також 
здійснено спробу узагальнення підходів щодо визна-
чення та розкриття сутності поняття «аутсорсинг». 
Науковцем М. Бортнік [3] запропоновані рекомен-
дації щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства в контексті застосування аутсорсингу 
в управлінні. А. О. Саінчук [4] досліджено основні 
види, класифікаційні ознаки та форми аутсорсингу, 
класифіковано проекти, в яких можна використову-
вати аутсорсинг. О. Н. Руденко та Е. А. Кудінова  
у роботі «Актуальные вопросы определения аутсор-
синга» запропонували новий спосіб класифікації аут-
сорсингу по функціям менеджменту. Г. О. Партин та 
О. В. Дідух [5] розглянуто основні види аутсорсингу 

та їх застосування в управлінні діяльністю підпри-
ємства. О. В. Дідух в окремій праці [6] визначено 
систему показників оцінки результативності аутсор-
сингу залежно від видів і етапів його впровадження. 
О. В. Крупа [7] обґрунтовано механізм організації 
аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів на прикла-
ді підприємств машинобудування. І. Д. Котляров  
у роботі «Перспективы использования аутсорсинга  
в сельском хозяйстве» здійснив аналіз практики за-
стосування аутсорсингу в сільському господарстві 
Росії, показано можливість функціонування агропід-
приємств в якості аутсорсі.

Віддаючи належне значному науковому дороб-
ку названих вище вчених, слід підкреслити, що  
в аналізованих наукових працях відсутній єдино-
цілий виклад основних компонентів аутсорсингу: 
термінології, учасників аутсорсингу, принципів 
здійснення, різновидів аутсорсингу та ключових їх 
ознак, законодавства України щодо аутсорсингових 
послуг, переваг та недоліків здійснення аутсорсингу.

Постановка завдання. Дослідження полягає  
в розгляді аутсорсингу як однієї з можливих форм 
організації контролінгу витрат в межах діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сіль-
ському господарстві важливим є розвиток таких біз-
нес-процесів, які забезпечують прибутковість. Тобто 
першочерговим завданням в сільському господарстві 
є зосередження господарської діяльності підпри-
ємств на виробництві затребуваних видів продукції, 
які забезпечують завоювання конкурентних переваг. 
Вигідні бізнес-процеси повинні передбачати плану-
вання майбутнього врожаю та іншого виходу про-
дукції, бюджетування, розробку технологічних карт, 
розробку оптимальної структури посівів, дотриман-
ня сівозміни (балансування культур та використання 
добрив), облікове відображення збору врожаю, уза-
гальнення в звітності, проведення аналізу беззбитко-
вого обсягу діяльності тощо. 

Для сільськогосподарських підприємств непра-
вильний підхід до цих та інших процесів призводить 
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до необґрунтованих втрат та невиправдних витрат 
ресурсного потенціалу. У зв’язку із зазначеним пе-
ред аграрними формуваннями різного типу, на нашу 
думку, назріли передумови для розвитку аутсорсин-
гу. Звісно, виділяють різні передумови використання 
аутсорсингу, це не лише створення й утримання під-
приємством конкурентних переваг, а і необхідність 
підвищення якості обслуговування певних функцій 
підприємства, а також потреба зменшення витрат, 
недопущення перевитрат – потреба економії витрати.

Головним джерелом економії витрат за допомо-
гою аутсорсингу є підви¬щення ефективності під-
приємства в цілому і поява можливості звільнити 
відпо¬відні організаційні, фінансові та людські ре-
сурси, щоб розвивати нові напрям¬ки, або сконцен-
трувати зусилля на існуючих, що вимагають підви-
щеної уваги [8].

Вікісловник пропонує аутсорсинг ідентифікува-
ти як передачу організацією, на підставі договору, 
певних бізнес-процесів або виробничих функцій на 
обслуговування іншій компанії, що спеціалізується 
у відповідній області. На аутсорсинг передаються 
зазвичай функції по професійній підтримці безпере-
бійної працездатності окремих систем і інфраструк-
тури на основі тривалого договору (не менше одно-
го року). З чого слідує, що серед ознак аутсорсингу 
перебуває, в першу чергу, договірна його основа, на 
підставі якої, відбувається делегування спеціалізо-
ваній компанії функцій (обов’язків) щодо реалізації 
нею управлінських, операційних (постачання, вироб-
ництво, реалізація і т. і.), підтримуючих (облік, ка-
дрове забезпечення, маркетингові дослідження, про-
грамне забезпечення і т. і.) бізнес-процесів. Також, 
серед ознак аутсорсингу перебуває довготривале ви-
конання таких функцій (рік і більше).

Взагалі, термін «аутсорсинг» походить від англій-
ського вислову outer-source-using, що означає викорис-
тання зовнішнього джерела, ресурсу. З чого слідує, 
що аутсорсинг – це спосіб використання ресурсного 
потенціалу та можливостей сторонньої спеціалізо-
ваної компанії для досягнення певних цілей. 

Глосарій Методичних вказівок з інспектування 
банків «Система оцінки ризиків» (схвалених По-
становою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104) 
термін «аутсорсинг» вживає в такому значенні: аут-
сорсинг – виконання певних функцій і робіт, які 
традиційно вважаються «внутрішніми» і викону-
ються штатними працівниками, шляхом залучен-
ня зовнішніх незалежних сторін на договірній основі 
[9]. Аутсорсинг банками використовується для опти-
мізації витрат і процесів.

Наукова література містить різні визначення 
аутсорсингу, що підтверджено наведеною таблицею 
(табл. 1).

Фактично наведені різними авторами тракту-
вання аутсорсингу говорять про те, що відбуваєть-
ся обслуговування зовнішнім підприємством (аут-
сорсером) діяльності особи-замовника, яке гарантує 
якість й ефективності такого виконання на основі 
кваліфікованого та досвідченого в певній галузі пер-
соналу. Для більш точного відображення сутності 
процесу аутсорсингу пропонуємо у визначенні «аут-
сорсинг» виділити головних учасників даного обслу-
говування («людський фактор»), що більшою мірою 
розкриє сутність аутсорсингу: аутсорсинг – це спо-
сіб постачання тимчасового персоналу, який на від-
платній основі шляхом посередництва аутсорсера з 
кваліфікованим мобільним персоналом здійснює на-
дання послуг іншим особам – забезпечує функціону-
вання бізнес-процесів окремого підприємства. Тож, 

 Таблиця 1
Трактування аутсорсингу в науковій літературі

Трактування категорії «аутсорсинг» Автор

Передача частини функцій з обслуговування діяльності підприємства сторонньому підряднику 
чи постачальнику за умови гарантування ними відповідного рівня якості та ефективності їх 
виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та з можливістю 
переходу частини персоналу підприємства до аутсорсера

А. Г. Загородній, 
Г. О. Партина 
[10, с. 95]

Передача на договірній основі непрофільних функцій іншим організаціям, які спеціалізуються 
в конкретній галузі та володіють відповідним досвідом, знаннями, технічними засобами. Це 
стратегія управління, яка дозволяє оптимізувати функціонування організації за рахунок зо-
середження діяльності на головному напрямку

О. Єрмошина 
[11]

Послуги зовнішнього виконавця-спеціалізованої фірми для здійснення нею певної діяльності 
на користь організації-замовника, тобто виконання функцій, непрофільних для компанії-за-
мовника

Ю.Н. Болдирєв 
[12]

Передача на сторону бізнес-процесу, який представляє собою комплекс різних 
взаємопов’язаних дій людей та обладнання на підприємстві, що перетворюють різні види ре-
сурсів на вході в результати на виході (товари, послуги, інформацію і т.д.) для іншої людини, 
процесу або підприємства

Є. П.Морозова, 
О. М. Качан  
[13, с. 217]

Аутсорсинг – це інструмент досягнення конкурентних переваг, пов’язаних не лише зі знижен-
ням собівартості продукції, а, в першу чергу, з необхідністю сконцентрувати увагу на основній 
діяльності – ядрі бізнесу

О. І. Микало 
[1, с. 114]

Аутсорсинг – це обумовлене договором використання матеріальних засобів, майна та знань 
третьої особи з гарантованим рівнем якості, гнучкості надання послуг, які раніше виконували-
ся за рахунок внутрішніх сил компанії з можливим переходом наявного персоналу до поста-
чальника послуг та оновленням процесів або технологій, що підтримують бізнес.

О. В. Дідух 
[6, с. 82; 14, с. 173]

Аутсорсинг – це інструмент управління підприємством, спрямований на підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності діяльності, який передбачає укладання контракту між 
замовником і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і 
другорядних бізнес-функцій замовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і оптиміза-
цію підприємницької діяльності, а в окремих випадках тимчасове залучення персоналу

Аутсорсинг – досить ефективний спосіб скорочення витрат компанії з будь-якої сфери бізнесу, 
перерозподілу ресурсів, підвищення якості товарів (робіт, послуг) вироблених нею, підвищення 
ефективності систем управління якістю на підприємстві

З. З. Петрачкова 
[15, с. 406]

Аутсорсинг – це процес виведення традиційних для підприємства функцій (найчастіше допо-
міжних) за межі підприємства. Аутсорсинг – це спосіб оптимізації діяльності підприємства 
за рахунок концентрації зусиль на основному предметі діяльності й передачі непрофільних 
функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим підприємствам 

Л. О. Лігоненко, 
Ю. Ю. Фролова 
[16, с. 117]
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аутсорсингу властиве вивільнення окремих функцій 
діяльності особи-замовника та підвищення якості пе-
реданого на аутсорсинг бізнес-процесу при одночас-
ному зниженні витрат. Остання ознака аутсорсингу 
(зниження витрат) нині повністю підтверджується в 
умовах України.

Викликає сумнів правильність трактування аут-
сорсингу як «виконання функцій, непрофільних для 
компанії-замовника», оскільки більшість із делего-
ваних функцій приносять прибуток компанії-замов-
нику (реалізація, маркетингове обслуговування), або 
у інший спосіб забезпечують вигоди (виробництво, 
кадрове забезпечення, інформаційне обслуговуван-
ня, облікове обслуговування), беруть пряму чи опо-
середковану участь у досягненні стратегічної мети 
діяльності підприємства, тобто, в цілому, є життєво 
необхідними для замовника таких послуг. Цілком 
очевидно, що аутсорсеру можуть бути передані будь-
які функції компанії-замовника (профільні, непро-
фільні), які нею власними силами не виконуються, 
передусім, з метою скорочення витрат або з метою 
зосередження на інших функціях. Це підтверджуєть-
ся численною предметною областю аутсорсингу, яка 
включає: клірингові послуги (прибирання офісних, 
складських, виробничих приміщень та прилеглих те-
риторій), складські послуги, дезінфекція на шкідли-
вих виробництвах, вивезення побутових та промис-
лових відходів, технічне обслуговування та ремонт 
вантажного, легкового автотранспорту, МТП, обслу-
говування комп’ютерів (ремонт ноутбуків, ПК, серве-
рів, навчання та консультація персоналу підприєм-
ства, встановлення, налаштування та внесення змін 
в «1С: Бухгалтерія», розробка, встановлення, нала-
штування програмного забезпечення, налаштування 
локальних мереж, Wi-Fi, Internet, e-mail, заправка 
картриджів), організацію харчування працівників, 
кадрове діловодство, охорона праці та охорона примі-
щень, податковий, бухгалтерський та управлінський 
облік, аудит, управління персоналом, юридичний су-
провід бізнесу, піар-послуги та реклама, транспортні 
послуги, перекладацькі послуги, придбання облад-
нання, матеріалів, виробництво продукції або ряду її 
складових, та інше обслуговування процесів.

Термінологія даної сфери обслуговування в Укра-
їни не має достатнього законодавчого закріплення, 
що породжує ідентифікацію учасників аутсорсингу 
як провайдерів, зовнішніх спеціалізованих компа-
ній, виконавців, постачальників, контрагентів, аут-
сорсерів, підрядників, субпідрядників, операторів (з 
позиції виконавця), а з позиції замовника – як аут-
сорсі, клієнтів, замовників. Аутсорсі та аутсорсер є 
англомовною термінологією, що активно вживається 
вітчизняними науковцями та в практиці аутсорсин-
гу. Тобто фактично, сторонами аутсорсингу, які при 
цьому вступають у взаємовідносини за фактом на-
дання/споживання аутсорсингових послуг є:

1) замовник (фізична чи юридична особа, яка де-
легує частину своїх функцій контрагенту – зовніш-
ній незалежній стороні);

2) виконавець (аутсорсер – зовнішня незалежна сто-
рона – фізична чи юридична особа, яка на платній осно-
ві бере на себе зобов’язання щодо виконання покладе-
них на неї функцій, що передаються замовником).

Здійснення аутсорсингу відбувається з дотриман-
ням принципів, до яких відносять такі: інтегрова-
ності, гнучкості, контрольованості, інформаційності, 
ефективності, інноваційності, послідовності, своє-
часності, відкритості, плановості [7, с. 33-34], якос-
ті, компетентності, модернізації, відповідальності, 
платності, достовірності тощо.

Механізм реалізації аутсорсингу нині виділяє 
різні його форми та види, які різняться за формою 
взаємовідносин, за регулюванням праці, за кількіс-
тю виконавців, за країною базування компанії-по-
стачальника послуг, за постачальниками послуг 
(за формою організації), за напрямами вирішува-
них завдань, за формами, за місцем в бізнес-систе-
мі, за об’ємом виконуваних функцій (повноважень), 
за ознакою основного ресурсу аутсорсера, залежно 
від сфери діяльності тощо [17, с. 409-410; 3, с. 44-
45; 6, с. 85-86; 5, с. 637-638; 4, с. 52, 54; 18, с. 23].  
Існуючий перелік класифікаційних ознак аутсорсин-
гу пропонуємо доповнити ще однією: за статусом за-
мовників аутсорсингових послуг (аутсорсинг фізич-
них осіб, аутсорсинг юридичних осіб).

Розповсюдження аутсорсингових послуг в Україні 
змушує дотримання законодавчих норм. Законодавче 
регулювання аутсорсингу відбувається у такий спосіб:

1. По відношенню до особи-замовника діють об-
меження (встановлені Законом України «Про зайня-
тість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (на-
брав чинності з 1 січня 2013 р.). 

2. По відношенню до особи-виконавця (аутсорсин-
гової компанії) встановлено вимоги «запізнюючого» 
законодавства (згідно з Порядком видачі дозволу на 
наймання працівників для подальшого виконання 
ними роботи в Україні в іншого роботодавця, який 
20 травня 2013 р. був затверджений Кабінетом Міні-
стрів України, не є чинним).

Законодавчі обмеження щодо аутсорсингових по-
слуг поширюються на споживачів аутсорсингових 
послуг (роботодавців) – осіб-замовників, та поляга-
ють у наступному:

- коли у роботодавця протягом року здійснено 
скорочення чисельності (штату) працюючих;

- коли роботодавцем не дотримано нормативу чи-
сельності працівників основних професій, задіяних  
у технологічних процесах основного виробництва; 

- коли роботодавцем передбачається виконання 
робіт у шкідливих, небезпечних та важких умовах 
праці, а також робіт за основними професіями техно-
логічного процесу основного виробництва (визначено 
п. 3. ч. 5 ст. 50 Закону України № 5067-VI).

Вимоги щодо надання аутсорсингових послуг по-
ширюються на осіб-виконавців послуг (аутсорсингові 
компанії – особи, які наймають працівників для по-
дальшого виконання ними роботи в іншого робото-
давця), та полягають у наступному:

1. Отримання дозволу (він здійснюється безоплат-
но). Процедура видачі дозволу полягає у: 

- поданні особисто чи надсиланні рекомендованим 
листом з описом вкладення до центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції за-
яви за формою, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про 
затвердження форми заяви на одержання суб’єктом 
господарювання або уповноваженою ним особою до-
кументів дозвільного характеру», до якої додаються 
наступні документи (п. 6 Порядку):

1) для юридичної особи – засвідчена в установ-
леному порядку копія установчого документу; для 
фізичної особи – підприємця – довідка про реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків; 

2) проект трудового договору з положеннями 
щодо можливостей виконання працівником роботи у 
(або) на користь замовника персоналу, та розміром 
заробітної плати (не нижчим мінімальної заробітної 
плати, встановленої Законом України «Про держбю-
джет на поточний рік») (табл. 2); 
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Таблиця 2
Розмір мінімальної заробітної плати
(згідно Закону України № 719-VII
«Про держбюджет на 2014 рік»)

Розмір мінімальної 
заробітної плати Термін дії

1218 грн Січень – червень

1250 грн Вересень – вересень

1301 грн Жовтень – грудень

3) копії документів, що підтверджують повнова-
ження особи, що підписала заяву; 

- реєстрація заяви і документів, що додаються 
до неї, в журналі, встановленої форми Державною 
службою зайнятості України;

- видача дозволу протягом періо-
ду не більше ніж 10 робочих днів з 
дати реєстрації заяви (оформлюється 
наказом).

За здійснення діяльності без до-
зволу передбачено накладання штра-
фу у 20-кратному розмірі мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої на 
момент виявлення порушення (табл. 
3). Сплата штрафу зараховується до 
держбюджету.

Загальна модель законодавчого 
регулювання аутсорсингових послуг 
в Україні представлена на рис. 1.

Основними перевагами аутсорсин-
гу для особи-замовника є: вирішення 
проблемних питань бізнесу; вико-
ристання професійної майстерності 
штатних працівників на більш важ-
ливих ділянках діяльності підприєм-
ства; значно вища якість послуг, які 
надаються аутсорсинговими компа-
ніями; оплата проводиться за обсяг 
виконаної роботи (надані послуги) – 
реалізується неформальна зайнятість; 
зменшення витрат, пов’язаних із сплатою зарплати, 
із здійсненням соціальних та податкових виплат, 
утримання офісу, із транспортуванням та зберіган-
ням активів, обслуговуванням IT-системи, утримання 
транспорту, управління тощо; підвищення якості та 
ефективності виконання окремих бізнес-процесів.

Основними недоліками (ризиками застосування) 
аутсорсингу для особи-замовника є: втрата контролю 
над якістю виконання делегованих завдань (функ-
цій); передача конфіденційної інформації про під-
приємство, яка міститься в договорах, та інших до-
кументах, що складені в діяльності юридичної особи; 
банкрутство аутсорсера.

Звісно, цих недоліків можна позбутися, уклавши 
детально опрацьований договір.

Висновки з проведеного дослідження. Аутсорсинг 
– це форма організації діяльності підприємства; ін-
струмент управління витратами; один із варіантів 
вирішення бізнес-завдань. З одного боку, це спосіб 
використання ресурсного потенціалу аутсорсингової 
компанії, а з іншого – це спосіб постачання тимча-
сового персоналу на відплатній основі, що, в цілому, 
забезпечує задоволення інтересів споживачів та ви-
конавців аутсорсингових послуг. Основною вигодою 
для особи-замовника аутсорсингових послуг являєть-
ся вивільнення ресурсів, звільнення від виконання 
окремих функцій чи процесів та скорочення витрат. 
Серед ознак аутсорсингу: договірна основа, довготри-
вале виконання делегованих функцій чи бізнес-про-

цесів, вивільнення окремих функцій чи бізнес-про-
цесів діяльності особи-замовника та підвищення їх 
якості, забезпечення зниження витрат.

Розуміння механізму аутсорсингу та його пере-
ваг, на нашу думку, може бути провокуючим факто-
ром його широкого розповсюдження в господарській 
діяльності підприємств сільського господарства.

У ході подальших досліджень необхідно визна-
чити сутність та особливості такої можливої форми 
організації контролінгу витрат, як аутстафінг.
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Особа-замовник

2. Укладання трудового договору (між працівником та 
роботодавцем, у якого виконуватимуться роботи).
3. Виплата працівникові зарплати за виконання роботи в 
розмірі, не нижчому, ніж мінімальна заробітна плата та не 
нижчому ніж, отримує працівник у роботодавця за виконання 
такої ж роботи.
4. Забезпечення працівника часом роботи та відпочинку, що 
передбачено умовами колективного договору та правилами 
внутрішнього трудового розпорядку.
5. Нарахування та сплата Єдиного соціального внеску.

Договір надання 
аутсорсингових послуг 
(про застосування праці 
найманого працівника в 

іншого роботодавця)

Особа-виконавець 
(аутсорсингова 

компанія)

Обмеження 

Вимоги

1) якщо протягом року 
роботодавець звільнив хоча б 
одного працівника (незалежно 

від професії чи посади);
2) якщо встановлено факт 

недотримання роботодавцем 
нормативу чисельності 

працівників;
3) якщо працівники 

залучаються для виконання 
робіт у шкідливих, небезпечних 
та важких умовах праці, а також 
робіт за основними професіями 

технологічного процесу 
основного виробництва.

1. Наявність дозволу, в тих 
компаніях, у яких діяльність із 
працевлаштування є основним 

видом діяльності 

Норма відповідальності за 
діяльність без дозволу (Ст. 53 

«Відповідальність за порушення 
законодавства про зайнятість 
населення» Закону України 

«Про зайнятість населення»): 
20-кратний розмір мінімальної 

заробітної плати на момент 
виявлення порушення

Рис. 1. Основні моменти регулювання
аутсорсингових послуг в Україні

Таблиця 3
Розмір фінансової санкції за здійснення особою – 
виконавцем діяльності з наймання працівників без 

дозволу (в 2014 р.)

Дата ви-
явлення по-

рушення

Розмір міні-
мальної заро-
бітної плати, 

діючий  
в 2014 р.

Розрахунок 
розміру штра-

фу

Розмір штра-
фу (двадця-
тикратний), 

грн

Січень – 
червень 1218 грн 1218 грн х 20 24360

Вересень – 
вересень 1250 грн 1250 грн х 20 25000

Жовтень – 
грудень 1301 грн 1301 грн х 20 26020
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ  
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.

Ключові слова: підприємства транспорту, ресурсний потенціал, мережева взаємодія, доходи, витрати, прибуток.

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.

Ключевые слова: предприятия транспорта, ресурсный потенциал, сетевое взаимодействие, доходы, расходы, прибыль.

Parubets O.M. RESOURCE POTENTIAL OF TRANSPORT COMPANIES AS A FACTOR OF ACCELERATION OF NETWORKING
The state of the resource potential of the transport industry, the main problems of its formation and use in the article investigated. 

Resource capabilities accelerate networking subjects transport activity were identified. Theoretical instruments regarding sharing of 
network resources been concretized. 

Keywords: transport enterprises, resource potential, networking, income, expenses, profit.

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.


