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Розвиток сучасної транспортної системи пов’язаний із загостренням конкурентної
боротьби на тлі цифровізації транспортних процесів, що вимагає від вітчизняних
автоперевізників
знаходити
ефективні
методи
підвищення
власної
конкурентоспроможності на міжнародному ринку транспортних послуг.
Стаття присвячена пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних автотранспортних підприємств у сегменті міжнародних вантажних
автомобільних перевезень. Розглянуто наукові підходи тлумачення терміну
«конкурентоспроможність автотранспортних підприємств» із поглядів маркетингу,
управління, ресурсного забезпечення та прибутковості. На підставі проведеного огляду
запропоновано бачення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств у
сегменті міжнародних вантажних перевезень. Висвітлено наукові дослідження, присвячені
впливу управлінських, маркетингових логістичних методів на конкурентоспроможність
автотранспортних підприємств. Проведено порівняння наукових поглядів на вибір та
групування чинників впливу на конкурентоспроможність вітчизняних автопідприємств та
запропоновано групування чинників впливу на конкурентоспроможність за можливістю
їхньої
кількісної
оцінки.
Охарактеризовано
існуючі
методики
оцінки
конкурентоспроможності автотранспортних підприємств. Досліджено сучасні тенденції
впровадження цифрових технологій у діяльність транспортних систем та доведено
необхідність їх запровадження у діяльність вітчизняних автотранспортних підприємств,
що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Сформульовано базові проблеми, які
гальмують впровадження сучасних цифрових технологій у діяльність вітчизняних
підприємств на ринку міжнародних вантажних автоперевезень. Запропоновано шляхи
підвищення конкурентоспроможності автопідприємств, які перевозять вантажі в
міжнародному сполученні у сучасних умовах ведення бізнесу.
Ключові
слова:
конкурентоспроможність,
автотранспортне підприємство,
міжнародні вантажні автомобільні перевезення, транспортно-логістичні технології, цифрові
технології, інформаційно-комунікаційні системи.
Табл.: 2. Літ.: 21.
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The development of modern transport system connected with intensification of competitive
struggle against the background of digitalization of transport processes requires domestic road
carriers to find effective methods of increasing their own competitiveness in the international
market of transport services.
The article is devoted to the ways of increasing the competitiveness of domestic road
transport enterprises in the segment of international road freight transport. Scientific approaches of
interpretation of the term competitiveness of motor transport enterprises in terms of marketing,
management, resource provision and profitability are considered. On the basis of the conducted
review, a vision of competitiveness of motor transport enterprises in the segment of international
cargo transportation is offered. Scientific researches devoted to the influence of management,
marketing logistic methods on the competitiveness of motor transport enterprises are highlighted.
The authors have compared scientific views on the choice and grouping of the factors of influence
on the competitiveness of domestic motor transport enterprises and have offered the grouping of
factors of influence on the competitiveness according to the possibility of their quantitative
assessment. Existing methods for assessing the competitiveness of road transport enterprises were
characterized. Modern tendencies of digital technologies implementation in transport systems
activity have been investigated and the necessity of their implementation in the activity of domestic
motor transport enterprises in the segment of international motor cargo transportations has been
proved. The basic problems that hinder the implementation of modern digital technologies in the
activities of domestic enterprises in the segment of international road freight transport haulage are
formulated. Ways of improving the competitiveness of domestic enterprises in the segment of
international road freight transport in today’s business environment have been proposed.
Key words: сompetitiveness, road transport enterprise, international road freight transport,
transport and logistics technology, digital technology, information and communication systems.
Table: 2. Lit.: 21.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕГМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ
АВТОПЕРЕВОЗОК
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Развитие современной транспортной системы связанной с обострением
конкурентной борьбы на фоне цифровизации транспортных процессов, требует от
отечественных автоперевозчиков находить эффективные методы повышения собственной
конкурентоспособности на международном рынке транспортных услуг.
Статья посвящена поиску путей повышения конкурентоспособности отечественных
автотранспортных предприятий в сегменте международных грузовых автомобильных
перевозок. Рассмотрены научные подходы толкования термина конкурентоспособность
автотранспортных предприятий с точки зрения маркетинга, управления, ресурсного
обеспечения и прибыльности. На основании проведѐнного обзора, предложено видение
конкурентоспособности автотранспортных предприятий в сегменте международных
грузовых перевозок. Освещены научные исследования, посвященные влиянию управленческих,
маркетинговых логистических методов на конкурентоспособность автотранспортных
предприятий. Проведено сравнение научных взглядов на выбор и группирование факторов
влияния на конкурентоспособность отечественных автопредприятий и предложено
группирование факторов влияния на конкурентоспособность по возможности их
количественной
оценки.
Охарактеризованы
существующие
методики
оценки
конкурентоспособности автотранспортных предприятий. Исследованы современные
тенденции внедрения цифровых технологий в деятельность транспортных систем и
доказана необходимость их внедрения в деятельность отечественных автотранспортных
предприятий,
которые
осуществляют
международные
грузовые
перевозки.
Сформулированы базовые проблемы, которые тормозят внедрение современных цифровых
технологий в деятельность отечественных предприятий на рынке международных
грузовых автоперевозок. Предложены пути повышения конкурентоспособности
отечественных автопредприятий, которые перевозят грузы в международном сообщении в
современных условиях ведения бизнеса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, автотранспортное предприятие,
международные
грузовые
автомобильные
перевозки,
транспортно-логистические
технологии, цифровые технологии, информационно-комуникационные системы.
Табл.: 2. Лит.: 21.

Постановка проблеми. Українські автотранспортні підприємства (далі –
АТП) у сегменті міжнародних вантажних автомобільних перевезень (далі –
МВАП) через брак фінансових ресурсів знаходяться у гіршому конкурентному
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положенні порівняно зі своїми іноземними колегами. Тому вітчизняним
перевізникам необхідно активно запроваджувати інновації, які дозволять
частково урівноважити позиції у конкурентній боротьбі. Крім цього, у
Транспортній стратегії України на період до 2030 року [20] зазначено, що
транспортна система України володіє низьким рівнем розвитку транспортнологістичних технологій, що значно знижує її конкурентоспроможність та
обмежує вихід вітчизняних перевізників на глобальний транспортний ринок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням функціонування та
забезпечення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств, у т.ч. у
сегменті міжнародних вантажних перевезень, присвячені наукові праці ряду
вітчизняних вчених. На рівні макросередовища: Дяченко Т.О. дослідила
конкурентоспроможність автотранспортних підприємств та стратегії її
підвищення [4], Козіна К.Г. проводила дослідження ринку міжнародних
вантажних автомобільних перевезень [9], Яновська В.П. охарактеризувала
особливості формування стратегії розвитку національних автотранспортних
перевізників [21]. Чинники впливу на рівні мікросередовища розкриті у працях
Мітченко Г.В., яка вивчала стратегічний маркетинг на АТП [13], Кіндій М.В.,
яка висвітлила чинники, що впливають на тарифи перевезень [8],
Железняк К.Л., яка детально описала механізм просування транспортних
послуг [6], а також Аберніхіної І.Г., яка свої дослідження присвятила
забезпеченню рентабельності АТП [1]. Однак, із об’єктивних причин у
зазначених наукових доробках відсутні розробки щодо впливу сучасних
викликів, а саме: економічної кризи, пандемії та цифрової економіки на
діяльність та конкурентоспроможність вітчизняних АТП у сегменті МВАП.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є комплексне
вивчення теоретичних підходів до забезпечення конкурентоспроможності АТП
та методів її оцінки. На підставі проведених досліджень запропонувати шляхи
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних АТП у сегменті МВАП.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як доводить експертне
середовище [17, с. 62], використання транспортно-логістичних систем зменшує
загальні витрати транспортування на 12-35%, у т.ч. транспортні витрати – на
7-20%, витрати на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт – на
15-30% [17, с. 62]. Слід зауважити, що цифровізація комплексу транспортнологістичних процесів МВАП на вітчизняних АТП відбувається дуже повільно,
що загалом негативно відбивається на їх конкурентоспроможності. З метою
детального дослідження, яким чином підвищувати конкурентоспроможність
вітчизняних АТП у сегменті МВАП, проведемо огляд підходів до тлумачення
терміну конкурентоспроможність АТП.
Загалом, конкурентоспроможність підприємства є його спроможністю
створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості
яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів [3]. Тому доцільно
розглядати конкурентоспроможність підприємства з точки зору порівняльної
переваги відносно аналогічних підприємств однієї галузі економіки.
У застосуванні до автотранспортних підприємств, слід враховувати
притаманні їм ознаки, серед яких виділяють [12, с. 14]:
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- відносність поняття, оцінки та вимірювання конкурентоспроможності;
- відповідність оціночних показників конкурентоспроможності до стану
ринку, наявних умов та часу реалізації транспортних послуг;
- споживча корисність транспортної послуги, яка надається, під час
оцінки конкурентоспроможності.
У своїх дослідженнях Козіна І.Г. систематизувала погляди вітчизняних
науковців на визначення конкурентоспроможності автотранспортних
підприємств [10, c. 49]. У таблиці 1 наведена дана систематизація з авторським
доповненням.
Таблиця 1
Тлумачення поняття «конкурентоспроможність автотранспортного
підприємства»
№
п/п

ПІП

1

Дяченко Т.О. [4, с. 7]

2

Козіна К.Г. [10, c. 49]

3

Жовновач Р.І. [7, c 151]

4

Борисюк І.О. [2, с. 7]

Визначення поняття
Здатність підприємства прибутково завойовувати сегмент ринку
транспортних послуг та утримуватись на ньому.
Системна здатність АТП доцільно використовувати свої конкурентні
переваги
на
конкретному
ринку,
що
забезпечує
задоволення
платоспроможного попиту споживачів з максимально корисним ефектом,
продуктивне функціонування підприємства порівняно з конкурентами та його
усталений розвиток.
Спроможність забезпечувати пропозицію транспортних послуг найкращим
чином, у порівнянні з конкурентами, задовольняти вимоги різних сегментів
транспортного ринку з дотриманням стандартів якості підприємства та
стандартів галузі.
Система взаємозалежних елементів, що складається з внутрішнього
середовища підприємства, його споживачів і конкурентів, об'єднаних у єдине
ціле з метою вирішення задачі забезпечення міцних конкурентних позицій,
збереження існуючих і нарощування нових конкурентних переваг.

Джерело: узагальнено та доповнено авторами на основі опрацьованих джерел

Отже, узагальнюючи погляди вчених та враховуючи специфіку діяльності
АТП у сегменті МВАП, під конкурентоспроможністю таких підприємств
будемо розуміти спроможність АТП надавати транспортні послуги на
міжнародному ринку з дотриманням міжнародних стандартів якості, цінові та
нецінові характеристики яких привабливіші, ніж послуги конкурентів,
нарощувати власний сегмент ринку із забезпеченням зростання прибутковості.
На думку Понаморьової Н.М. [18, с. 198], ймовірність виграшу
конкурентної боротьби вітчизняних АТП у сегменті МВАП буде зростати, якщо
вони будуть пропонувати кращий набір корисностей із позитивним
економічним ефектом споживача послуг. Базуючись на гіпотезі того, що на
ринку транспортних послуг конкурують не окремі автотранспортні
підприємства, а ланцюги постачання вантажу з врахуванням посередників, було
запропоновано модель «карти клієнтозабезпеченності АТП» [18, с. 199].
Запропоновану модель, можна використовувати з метою ранжування
клієнтської бази конкретних АТП у сегменті МВАП за кількісними
параметрами у разі використання програмних продуктів інформаційнихкомунікаційних систем (далі – ІКС).
Враховуючи базові характеристики, які є важливими споживачеві
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Чинники
Фінансовоматеріальноекономічні чинники
технічної бази
Чинники
кадрового
потенціалу
Чинники
технологічного
процесу

Внутрішні чинники
Плановий обсяг перевезень АТП
Максимально можливий обсяг перевезень
АТП
Собівартість транспортних послуг (ТП)
Вартість ТП
Рентабельність ТП
Прибуток АТП
Кількість АРМ та програмних продуктів
Кількість вантажівок за нормами екологічної
чистоти EURO
Кількість причепів за спеціалізацією вантажів
Кількість ділянок технічного обслуговування
Кількість вантажівок за тоннажем
Кількість водіїв
Кількість обслуговуючого персоналу
Кількість
персоналу,
кваліфікацію

що

підвищує

Зовнішні чинники
Вартість митних послуг
Вартість паливо-мастильних матеріалів
Кількість дозволів на здійснення міжнародних
рейсів
Податкові збори
Вартість віз
Величина відсотків за кредити
Допустима експлуатаційна вага вантажівок
Кількість пального, що допускається мати на
кордоні
Кількість заправних станцій на 100 км
Кількість пунктів харчування на 100 км
Кількість стоянок на 100 км
Кількість брокерів
Кількість митників у пункті пропуску
Кількість конкурентів

Тривалість транспортного циклу
Середня швидкість руху вантажівки

Нормативний час відпочинку водія
Середній час простою на митниці

Тривалість підготовки вантажівки до рейсу

Кількість святкових днів в інших країнах, коли
рух заборонений

Джерело: розробено авторами

До прикладу, складно оцінити вплив на діяльність вітчизняних АТП у
сегменті МВАП ймовірності настання позитивних чи негативних явищ
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транспортних послуг, а саме їх вартість, якість, швидкість та номенклатура,
Пономарьов А.М. [16, с. 47], запропонував структуру логістики та маркетингу,
які забезпечують конкурентну позицію АТП. Також автором було
запропоновано математичну модель визначення найбільш важливих параметрів
послуг МВАП до вимог потенційних споживачів. Елементи запропонованої
моделі можна використовувати під час написання відповідного програмного
продукту.
Із метою визначення оціночних характеристик конкурентоспроможності
вітчизняних АТП у сегменті МВАП, необхідно дослідити чинники, які
впливають на неї. У цьому аспекті, досить детально чинники впливу на
конкурентоспроможність перелічені у праці [19, с. 356], а оскільки їх кількість
доволі значна, автор згрупував їх за певними ознаками. Однак, запропоноване
групування чинників не в достатній мірі систематизоване стосовно логічного
поділу на чинники внутрішнього та зовнішнього середовища. Такий поділ у
систематизації чинників впливу на конкурентоспроможність вітчизняних АТП
у сегменті МВАП, представлено у праці [11, с. 204].
Але, на нашу думку, серед запропонованих і систематизованих чинників,
доцільно приділити більшу увагу тим чинникам, які піддаються кількісному
вимірюванню (табл. 2).
Таблиця 2
Чинники впливу на конкурентоспроможність вітчизняних АТП у сегменті
МВАП
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геополітики, які відносяться до чинників зовнішнього середовища, з іншого
боку можна прогнозувати кількість виділених дозволів на здійснення
міжнародних рейсів. У запропонованій таблиці чинники згруповані як за
поділом на внутрішні та зовнішні, так і за приналежністю до фінансовоекономічних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових елементів
системи організації МВАП. Рекомендоване групування чинників можна
розширювати як із огляду на особливості діяльності конкретного АТП, так і з
огляду на детальну обробку числових даних процесу перевезень у
міжнародному сполученні.
У праці [5, с. 101], оцінку конкурентоспроможності АТП рекомендують
здійснювати у кілька етапів, а саме:
- виявлення основних конкурентів;
- збирання даних щодо діяльності конкурентів;
- підбір оцінювальних показників,
- аналіз зібраної інформації;
- отримання загального показника конкурентоспроможності.
Також, пропонується проводити оцінку конкурентоспроможності за
допомогою матричних, індексних та графічних методів [5, с. 103].
Слід
зауважити,
що
проведення
комплексної
оцінки
конкурентоспроможності АТП у сегменті МВАП, супроводжується обробкою
великих масивів інформаційних даних, які повинні підлягати перевірці та
уточненню різними, у т.ч. математичними методами, що дозволить збільшити
точність порівняльних розрахунків. А також доцільно чисельно враховувати
взаємозв’язки (взаємовпливи) управлінських, логістичних, маркетингових та
інших чинників забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності АТП
у сегменті МВАП.
Прикладом обробки інформаційних масивів маркетингової складової,
щодо забезпечення оптимального управління конкурентоспроможністю АТП у
сегменті МВАП, може бути маркетингова інформаційна система (МАІС), яка
складається з масиву даних (дані про АТП і його середовище), банку методів
(набір математичних методів), банку моделей (набір кількісних моделей
маркетингу) і комунікаційної системи (програмні продукти, які забезпечують
функціонування системи).
Оскільки сьогодні ми переживаємо четверту індустріальну революцію,
яка характеризується злиттям автоматизованих виробництв, виробничих
технологій та обміном даних у глобальну саморегульовану систему, це
неодмінно змінить функціонування транспортних систем, до яких відносяться
об’єкти досліджень даної статті. Тому, враховуючи попередні теоретичні
викладки та нові тенденції розвитку транспортно-логістичних систем,
необхідно
дослідити
інноваційні
заходи,
які
забезпечать
конкурентоспроможність вітчизняних АТП у сегменті МВАП у довгостроковій
перспективі. Одним із таких сучасних заходів є розробка, активне
впровадження і використання цифрових технологій у діяльності вітчизняних
АТП у сегменті МВАП, однак у цьому процесі виникає ряд проблем.
Перша проблема полягає у тому, що запровадження цифрових технологій
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передбачає прозорість фінансово-господарських процесів, до якої власники
АТП ставляться упереджено, боячись витоків комерційних таємниць. Отже, це
породжує другу проблему – відсутність співпраці власників АТП із фахівцями
IT-галузі, спроможними розробляти сервісні програмні продукти процесу
перевезень. Третьою проблемою можна назвати спеціалізацію інформаційних
систем під вимоги конкретних АТП, які складно піддаються інтегруванню.
Четверта проблема пов’язана з недостовірністю інформації, яка розміщується
на відомих сайтах інтеграції інтересів споживачів та надавачів транспортних
послуг. П’ята проблема полягає у дефіциті фахівців, здатних працювати з
сучасними програмними продуктами транспортно-логістичних систем. Цей
перелік можна продовжувати, але незаперечним фактом є те, що на фоні
обмежених фінансових ресурсів у вітчизняних АТП сегменту МВАП,
оптимізувати статті витрат можна за рахунок використання саме цифрових
технологій. Підтвердженням перспективності цифровізації функціоналу
вітчизняних АТП у сегменті МВАП є те, що в європейських країнах цифрові
технології на автомобільному транспорті, нині не стандартизовані та не
використовуються в повній мірі [21, с. 97].
На думку фахівців [14, с. 71], складова транспорту в Індустрії 4.0 буде
пов’язана з активним запровадженням інноваційних процесів цифровізації:
- поширення концепції мережі – Інтернет речей;
- застосування хмарних обчислень та великих даних;
- автоматизація та роботизація операцій на транспорті;
- комунікація краудсорсинг;
- використання технології блокчейн у логістиці.
Одним із прикладів застосування цифрових технологій на транспорті
можна назвати технології компанії Uber Technologies Inc, принципи яких можна
рекомендувати до запровадження на вітчизняних АТП у сегменті МВАП.
У роботі [15, с. 62] запропоновано оцінювати цифровізацію транспортної
галузі України за системою індикаторів, яка включає оцінку кваліфікованих
кадрів, активності використання мережі інтернет, інтенсивності запровадження
цифрових технологій та використання програмних продуктів, сумарних витрат
на використання інформаційно-комунікаційних технологій. Застосування такої
системи індикаторів дозволить статистично оцінювати рівень цифровізації у
т.ч. вітчизняних АТП у сегменті МВАП.
Узагальнюючи, можна рекомендувати наступні шляхи підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сектору міжнародних
вантажних автоперевезень у сучасних умовах господарювання:
1) сформувати базу даних оціночних показників конкурентів, особливо з
числа іноземних компаній;
2) провести аналіз даних та за допомогою апарату математичного
моделювання, провести розрахунки прогнозних значень показників
прибутковості;
3) використовуючи інструментарій маркетингу, дослідити та сформувати
цільову клієнтську базу;
4) підвищувати рівень фаховості керівного складу АТП щодо
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необхідності запровадження і використання у своїй діяльності цифрових
технологій;
5) адміністрації АТП у сегменті МВАП проводити якісну роботу щодо
підвищення ділової репутації;
6) керівництву АТП у сегменті МВАП організовувати роботу з
підвищення кваліфікації персоналу щодо цифрової грамотності, у т.ч. із метою
використання переваг сервісів електронного надання адміністративних послуг;
7) керівництву АТП у сегменті МВАП використовувати навігаційні
супутникові системи та технології навігації, поводити покроковий аналіз
процесів доставки вантажів;
8) керівництву Асоціації міжнародних автомобільних перевезень (далі –
АСМАП), спільно з фахівцями ІТ-галузі, організувати розробку інформаційної
платформи оптимального управління транспортним процесом, яка буде
доступною для вітчизняних АТП у сегменті МВАП. Проєктні програмні
продукти повинні бути функціональними та надійними;
9) керівництву АСМАП контролювати дотримання всіма членами
асоціації етичних правил ведення бізнесу;
10) власникам сайтів, де публікуються оголошення про транспортні
послуги, провести ревізію клієнтської бази на предмет достовірності інформації
та платоспроможності.
Висновки.
Забезпечення
конкурентоспроможності
вітчизняної
транспортної системи на ринку міжнародних вантажних перевезень
обумовлюється рівнем конкурентних переваг її учасників. Оскільки
вітчизняним автоперевізникам складно конкурувати з іноземними колегами на
рівні масового оновлення автопарку та суміжного технологічного обладнання,
необхідно застосовувати інші заходи що забезпечать мінімізацію витрат. У
цьому контексті дієвим заходом для вітчизняних автоперевізників може стати
запровадження цифрових технологій на всіх стадіях виконання перевізного
циклу. Відповідно, розробка і запровадження таких технологій і відповідних
програмних продуктів, може забезпечуватись за умов введення у вихідні дані
кількісних показників транспортного процесу. Мінімізація витрат, пов’язаних із
забезпеченням оптимальних показників транспортного циклу, дозволить
підвищити конкурентоспроможність вітчизняних АТП у сегменті МВАП.
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