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считанных ранее зависящих от объема работы расходов 
на перевозку грузов по корреспонденциям производит-
ся расчет оптимальных грузовых тарифов по одному из 
двух критериев: максимум прибыли либо максимум до-
ходов от перевозки данного груза по сети дорог в целом.

Во избежание чрезмерного повышения тарифов 
величины оптимальных тарифов могут использоваться 
в качестве ориентиров желательного направления изме-
нения существующих тарифов. В этом случае по каждой 
корреспонденции устанавливаются тарифы, величины 
которых по условию безубыточности перевозок должны 
быть не ниже зависящих расходов на каждую перевозку.

На следующем этапе необходимо рассмотреть 
возможность привлечения дополнительных перевозок 
грузов с других видов транспорта. Для этого необходи-
мо производить анализ объемов перевозок грузов дру-
гими видами транспорта на тех корреспонденциях, где 
имеются параллельные железнодорожные линии. При 
этом необходимо учитывать, что в современных услови-
ях выбор направления перевозки и вида используемого 
для этого транспорта осуществляется грузовладельцем, 
стремящимся сократить свои затраты на транспорти-
ровку груза. Поэтому при установлении конкурентных 
тарифов необходимо сопоставлять не размеры провоз-
ных на разных видах транспорта, а полные затраты на 
перевозку груза «от двери до двери». Для безусловного 
привлечения грузов с других видов транспорта по усло-
вию безубыточности перевозок нижний уровень кон-
курентного тарифа должен быть не ниже зависящих от 
объема работы расходов на их перевозку. Верхний уро-
вень тарифа должен обеспечивать грузовладельцу мень-
шую величину совокупных транспортных затрат, чем 
при использовании конкурирующего вида транспорта.

Данная последовательность расчета конкурентных 
тарифов возможна тогда, когда вид и цены перевозимых 
грузов известны. В тех случаях, когда эти данные отсут-
ствуют, необходимо производить варьирование уровня 
тарифов в интервале между зависящими от объема ра-

боты расходами, и действующими тарифами, ориенти-
руясь на динамику изменения доходов и прибыли желез-
нодорожного транспорта. Такой порядок возможен при 
установлении конкурентных тарифов на перевозку груза 
в контейнерах, контрейлерах, крытых вагонах.

Направления совершенствования пассажирских 
тарифов в основном совпадают с вышеизложенным. 
Различия заключаются в особенностях изучения спро-
са на пассажирские перевозки. В отличие от грузовых, 
пассажирские перевозки не являются взаимозаменяе-
мыми, поэтому спрос на них необходимо изучать изо-
лированно на каждой корреспонденции раздельно по 
категориям пассажиров.

ВЫВОДЫ
Ценообразование на железнодорожные перевозки 

должно базироваться на научно обоснованной методо-
логии регулирования тарифов, а так же объективно от-
ражать особенности транспортного рынка.

Исследование проблем ценообразования на же-
лезнодорожном транспорте и возможных путей их 
решения, в сочетании с проведением экономически 
эффективной тарифной, региональной и структурной 
политики, безусловно, будет способствовать созданию 
благоприятных условий для успешной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта.                
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Вища освіта сьогодні є одним із визначальних чин-
ників відтворення інтелектуальних і продуктив-
них сил суспільства, запорукою майбутніх успіхів 

у зміцненні й утвердженні авторитету України як неза-
лежної, економічно безпечної та розвиненої країни.

Тісна взаємодія ринку праці та ринку освітніх по-
слуг в умовах сучасної трансформаційної економіки за-

лишається важливим фактором змін і появи нових тен-
денцій в освітньому просторі, формування людського 
капіталу як основи ефективного соціально-економічного 
розвитку країни. Без взаємодії між вищими навчальни-
ми закладами (ВНЗ) та бізнес-структурами неможливо 
формування якісно нової робочої сили, покращення си-
туації на ринку праці, забезпечення економіки кваліфі-
кованими кадрами. 

Проведений статистичний аналіз показників осві-
ти показав, що станом на 1 січня 2011 року в Україні на-
лічувалося 349 закладів вищої освіти ІII – IV рівня акре-
дитації (університети, інститути, академії) на 45,779 млн 
осіб населення [5]. У той же час, актуальним є питання 
не стільки щодо кількості закладів освіти, скільки щодо 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ



БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’201156

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Ік

а 
п

ра
ц

І т
а 

со
ц

Іа
л

ьн
а 

п
о

л
Іт

И
ка

можливості ефективного їх функціонування та відпо-
відності планам професійної підготовки випускників за 
європейськими та міжнародними стандартами.

На жаль, ринок освітніх послуг, який обслуго-
вують, крім вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня 
акредитації, ще й 505 закладів І – ІІ рівнів, не готовий 
повністю задовольнити попит роботодавців у потрібних 
кадрах та оперативно реагувати на зміни їхніх потреб 
[1]. Цей факт пояснюється тим, що функціонування 
ринку освітніх послуг в сучасних умовах є певною мірою 
автономним. У результаті значна кількість підприємств 
відчуває гостру потребу у кваліфікованих робітниках, 
наприклад, за виробничими професіями. 

Найбільшу потребу в кадрах, як показано на рис. 1, 
традиційно має промисловий сектор економіки країни. 
За підсумками 2010 року доля підприємств промисло-
вості у загальній потребі у кадрах становила 26,92%. 
Значне число вакансій надходить зі сфери торгівлі та 
державного управління – 13,15% [6].

 

1 – сільське господарство, мисливство та лісове господарство;
2 – промисловість; 3 – будівництво; 4 – торгівля; ремонт 
автомобілів, побутових виробів то предметів особистого 
вжитку; 5 – діяльність готелів та ресторанів; 6 – діяльність 
транспорту та зв’язку; 7 – фінансова діяльність; 8 – операції 
з нерухомими майном, оренда, інжиніринг та надання по-
слуг підприємцям; 9 – державне управління; 10 – освіта; 
11 – охорона здоров’я та соціальна допомога; 12 – інші види 
економічної діяльності.

Рис. 1. Потреба підприємств у працівниках за видами 
економічної діяльності

Загальний аналіз попиту на робочу силу показав, 
що найбільший попит спостерігається у м. Київ – 20,9 
тис. осіб, або 32,7% від загального попиту по Україні в 
цілому, при цьому у даному регіоні найменше наванта-
ження на одну вільну вакансію – 0,3 особи. Найменший 
попит на робочу силу на кінець 2010 р. спостерігався 
у Івано-Франківській області – 0,2 тис. осіб (0,313%), у 
Харківській області він склав 3,3 тис. осіб, або 5,164%. 
Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце 
на цей же час спостерігалося у Черкаській області – 89 
осіб при середньому по Україні – 9 осіб. У Харківській 
області цей показник дорівнює 10 осіб [2].

За даними регіональних служб зайнятості, сучас-
ний ринок праці перенасичений фахівцями економіч-
них, юридичних спеціальностей, вихователями дитячих 
садків і навчально-виховних закладів, філологами [3]. 
Згідно з даними Державного комітету статистики Укра-
їни, у 2010 р. з ВНЗ було випущено 94,132 тис. магістрів. 
Найпоширенішими виявилися спеціальності: «Економі-

ка і підприємництво» – 29,98% від загальної кількості; 
«Менеджмент» – 8,78%; «Право» – 8,42%; «Педагогічна 
освіта» – 6,83%. Разом вони складають більше половини 
усіх випускників-магістрів 2010 року [5]. 

Невідповідність потреби ринку праці у фахівцях з 
вищою освітою обсягам їх підготовки є досить істотною, 
оскільки зараз у системі вищої освіти орієнтуються пе-
редусім на необґрунтований попит молоді на певні мод-
ні спеціальності, а не на потреби економіки. Наслідком 
цього є зростання безробіття серед випускників вищих 
навчальних закладів, збільшення соціальної напруже-
ності в суспільстві [4]. 

Якщо розглянути безробітне населення країни за 
причинами незайнятості (рис. 2), то стає зрозумілим, що 
неможливість знайти роботу для випускників ВНЗ І – IV 
рівня акредитації є третьою за поширеністю причиною 
безробіття. У 2010 р. кількість таких непрацевлаштова-
них громадян зросла на 14,89% у порівнянні з 2009 р.

 

1 – вивільнені з економічних причин; 2 – звільнені за власним 
бажанням; 3 – демобілізовані з військової строкової служби;
4 – непрацевлаштовані після закінчення загальноосвітніх і ви-
щих навчальних закладів І – IV рівня акредитації; 5 – звільнені 
за станом здоров’я, через оформлення пенсії за віком, 
інвалідністю; 6 – звільнені у зв’язку із закінченням строку кон-
тракту; 7 – інші причини безробіття.

Рис. 2. Безробітне населення за причинами 
незайнятості у 2008 – 2010 рр.

Високий рівень безробіття молоді у віці 15 – 24 ро-
ків пояснюється тим, що значна частина молодих людей 
не має необхідних професійних навиків і досвіду роботи. 

У 2010 р. на обліку в службі зайнятості перебувало 
55,817 тис. незайнятих випускників ВНЗ. З них протя-
гом року працевлаштоване 15,424 тис. осіб, або 27,63%, 
а також 4,384 тис. пройшли профнавчання. У розрізі ре-
гіонів України найбільший відсоток працевлаштованих 
випускників ВНЗ спостерігався у Кіровоградській об-
ласті – 38,6%; найменший – у м. Севастопіль – 18,8%.

За даними Держкомстату України, частка найма-
них працівників у віці 15 – 34 років складає 31,7% від 
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загальної їх кількості. Найбільше молодь зайнята у фі-
нансовому секторі (56,4%) та у торгівлі (50,4%). Наймен-
ше ж вона залучена в освіті (23,8%) та сільському гос-
подарстві (24%). При цьому найбільша частка працівни-
ків з вищою освітою припадає на фінансову діяльність, 
державне управління та освіту – 66,7%; 62,5% та 53,2% 
відповідно [6].

Розглядаючи положення випускників ВНЗ, зокре-
ма ІІІ – ІV рівня акредитації, у розрізі регіонів, доціль-
но провести їх кластеризацію. Для цього були відібрані 
такі показники: 

 число випускників на 10 000 осіб населення 
регіону; 

 питома вага тих випускників ВНЗ, що по закін-
ченні навчання отримали направлення на роботу;

 кількість випускників ВНЗ, зокрема ІІІ – ІV 
рівня акредитації, які після закінчення навчан-
ня знаходяться на обліку Державної служби 
зайнятості (ДСЗ); 

 навантаження на одну вакансію у регіоні. 
За результатами кластерного аналізу можна буде 

визначити ті регіони (або групи регіонів), де випускни-
кам ВНЗ простіше знайти роботу.

Для більш виразного результату досліджень та по-
легшення розуміння результатів кластеризації, сукуп-
ність регіонів України була розділена 4 кластери, інтер-
претацію яких наведено в табл. 1.

Найтрудніше знайти роботу випускникам у регіо-
нах з першого та четвертого кластерів, де спостерігаєть-
ся велика кількість тих, хто знаходиться на обліку в ДСЗ 
і мала кількість випускників, що мають направлення на 
роботу. Сильною стороною регіонів з першого кластера 
є невелике навантаження на вільні робочі місця, проте 
тут досить значна кількість випускників, що підсилює 
конкуренцію між ними у пошуках роботи. У регіонах з 
четвертого кластера, крім негативних вказаних показ-
ників, ще й велике навантаження на одну вакансію. 

Специфікою регіонів другого кластера є те, що в 
даних регіонах випускається значна кількість фахівців, 
які стають на облік у ДСЗ, не дивлячись на мале наван-
таження на одне робоче місце. Це пояснюється тим, що 
регіони, які увійшли в другий кластер, спрямовані на 
добичу вугілля, а отже, більшість випускників, не відпо-
відають тим професійним запитам, які потрібні в даних 
регіонах. Це ще раз підтверджує необхідність створення 
інтегрованих структур «вища школа – бізнес – структу-
ри» для задоволення потреб ринку у випускниках ВНЗ з 
певними професійними компетенціями.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, 
що одним з найважливіших напрямів модернізації осві-
ти є вдосконалення відносин між системою професійної 
освіти і ринком праці. Відсутність об'єктивної інформа-
ції про потреби ринку праці сприяє виникненню проти-
річ між професійними орієнтаціями молоді і потребами 

Таблиця 1

Кластерні групи та їх характерні особливості

Кластер 1 
N = 6 (24%)

Кластер 2 
N = 3 (12%)

Кластер 3 
N = 12 (48%)

Кластер 4 
N = 4 (16%)

Запорізький 
Луганський 
Одеський 
Сумський 
Тернопільський 
Харківський

Дніпропетровський 
Донецький 
Львівський

АР Крим 
Волинський 
Житомирський 
Закарпатський 
Київський 
Кіровоградський 
Миколаївський 
Полтавський 
Рівненський 
Херсонський 
Чернівецький 
Чернігівський

Вінницький 
Івано-Франківський 
Хмельницький 
Черкаський

Велика кількість випускни-
ків – велика конкуренція між 
ними, мала питома вага тих, 
хто має направлення на ро-
боту, невелике навантаження 
на одну вакансію

Багато випускників на обліку 
ДСЗ, мале навантаження на 
вакансію, велика кількість 
випускників на 10 000 
населення

Низька конкуренція між ви-
пускниками, велика частка 
випускників має направлен-
ня на роботу, мало випускни-
ків стоять на обліку ДСЗ

Найбільше навантаження 
на вільні робочі місця, зна-
чна кількість випускників на 
обліку ДСЗ, незначна частка 
випускників мають направ-
лення на роботу

Кластерний аналіз показав, що найкраща ситуація 
для працевлаштування випускників ВНЗ спостерігаєть-
ся у регіонах з третього кластера, оскільки в них наймен-
ше число випускників зареєстровано у ДСЗ та найбіль-
ша питома вага випускників, що мають направлення на 
роботу. У той же час, така ситуація може пояснюватися 
тим, що в регіонах з даного кластера найменша кількість 
випускників ВНЗ, а, отже між ними існує невелика кон-
куренція щодо працевлаштування.

підприємств, організацій і фірм в робочій силі. Отже, 
прийняття оперативних і якісних управлінських рішень, 
пов'язаних з підвищенням якості підготовки фахівців, 
задоволенням їх потреб в розвитку і потреб суспільства, 
неможливо без відстеження динамічних соціально-
економічних процесів і явищ, що відбуваються в країні. 
Ця обставина вимагає стабільного надходження опера-
тивної інформації, її перетворення в зручні для аналізу 
форми, що вимагає створення єдиної, чітко налагодже-
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ної системи моніторингу. Формування системи моніто-
рингу професійних компетенцій випускників ВНЗ є пер-
спективами подальших розробок в даному напрямку. 
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Наявність і масштаби розвитку сфер інновацій-
ної діяльності визначають як і поточну міру го-
товності, так і майбутній ступінь ефективності 

освоєння галуззю (підприємством) нових технологій. 
Від розміру інноваційного потенціалу залежить вибір 
тієї або іншої стратегії інноваційного розвитку. Таким 
чином, зміст інновації (нововведення) може бути пред-
ставлений як комплексний процес створення, розповсю-
дження і використання нового практичного засобу (но-
вовведення) для задоволення людських потреб. Одним з 
напрямі інновації в енергетичній галузі є альтернативна 
енергетика, яка використовує поновлювану енергію.

Мета роботи полягає в комплексному науковому 
дослідженні проблем з інноваційної діяльності в енер-
гетичній галузі.

Якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, то 
воно може піти по шляху стратегії лідера, розробляючи 
і упроваджуючи принципово нові, або базисні, іннова-
ції. Якщо інноваційні можливості обмежені, то доцільно 
їх нарощувати і обирати стратегію послідовника, тобто 
реалізовувати поліпшуючі технології. Такий підхід до 
трактування інноваційного потенціалу можна вважати 
за класичний. [4]

Таким чином, зміст інновації (нововведення) може 
бути представлений як комплексний процес створення, 
розповсюдження і використання нового практичного 
засобу (нововведення) для задоволення людських по-
треб. Одним із напрямів інновації в енергетичній галузі 
є альтернативна енергетика, яка використовує понов-
лювану енергію.

Світове співтовариство вже давно обговорює тему 
використання альтернативних джерел енергії. Однак, хоча 
їх відомо десятки, проходять роки, а масового переходу на 
них не спостерігається. У той же час деякі експерти, під-
рахувавши видатки на нафту й газ, у найближчому май-
бутньому обіцяють кардинальні зміни в цьому напрямку. 
Згідно з оптимістичними прогнозами, до 2020 р. «альтер-
нативна» частка в енергобалансі досягне 12,9% [7].

 За даними Міжнародного енергетичного агент-
ства й Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), 
у цей час більша частина електроенергії у світі вико-
ристовує вуглеводні сировини. При цьому нафта й газ 
ростуть у ціні в міру вичерпання доступних родовищ. 
Певну частку світової електрики виробляють гідроелек-
тростанції. Цей ресурс, очевидно, утримає свої позиції – 
навіть не зважаючи на те, що з екологічної точки зору 
він далеко небездоганний (замулення рік греблями ГЕС 
серйозно порушує екосистему). У першу чергу це стосу-
ється країн з перевагою рівнинного ландшафту, до яких 
можна віднести й Білорусь.

 Інші поновлювані джерела – сонце, вітер, біома-
са – дають поки менш 5% світової енергії (хоча в Захід-
ній Європі й ряді держав Східної Азії даний показник 
наближається до 10%). [7] Основна причина слабкого 
зростання цієї частки криється в тому, що в міру збіль-
шення вартості звичайних енергоносіїв піднімається й 
ціна виготовлення альтернативних устроїв.

Так, сонячну енергію неможливо одержувати на 
поверхні Землі цілодобово в будь-який час року (особ-
ливо в помірних широтах). Достатньої чинності вітру 
для вітрогенератора також може довго не бути. Перед-
бачається, що в цьому випадку будуть використані аку-
мулятори. Визначимо їхнє число для обігріву звичайно-
го будинку площею 100 м2. Згідно з нормами при темпе-
ратурі зовнішнього повітря –20°С для цього необхідна 
потужність 16,6 кВт [2].

Отже, перша теза: сумарні витрати на проведен-
ня енергії за допомогою альтернативних поновлюваних 
джерел нерідко перевищують кількість отриманої від 
них енергії. Нові технології дозволяють суттєво зменши-
ти видатки на використання альтернативних установок.
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