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Аннотация. В работе обоснованы направления модернизации элементов инфраструктуры экспорта агропродоволь-
ственного рынка как основной составляющей повышения конкурентоспособности Украины. Систематизация этих на-
правлений сформирована по восьми элементам инфраструктуры агропродовольственного рынка. Определено влияние 
инфраструктурного обеспечения регионов Украины на развитие агропродовольственного рынка.

Ключевые слова: инфраструктура, агропродовольственный рынок, модернизация, конкурентоспособность, 
экспорт аграрной продукции.

Summary. The paper substantiates the directions of modernization of the elements export of the infrastructure of the agro-
food market as the main component of increasing the competitiveness of Ukraine. The systematization of these areas is formed 
by eight basic elements of the infrastructure of the agro-food market. The influence of infrastructure provision of regions of 
Ukraine on the development of the agro-food market is determined.
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Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню методики оцінювання виду розвитку та вибору подальших стратегій 
для забезпечення конкурентоздатності й ефективності діяльності транспортних підприємств в умовах ринкового се-
редовища. У роботі методика оцінки за вартісними критеріями розвитку ґрунтується на оцінці вартості та визначенні 
виду розвитку потенціалу конкурентоспроможності, що дає змогу виявити слабкі місця в управлінні внутрішніми й 
зовнішніми складниками потенціалу конкурентоспроможності тарозробити систему стратегій подальшого розвитку 
транспортного підприємства.

Ключові слова: потенціал конкурентоспроможності, вартість, оцінка, види розвитку, стратегії, транспортне під-
приємство.

Вступ та постановка проблеми. Управління потенціа-
лом конкурентоспроможності транспортного підприємства 
та його розвитком нерозривно пов’язане з управлінням вар-
тістю і ринковим статусом підприємства, оскільки спрямо-
вується на максимізацію ефективності використання вну-
трішніх резервів та зовнішніх конкурентних переваг, тому 
процеси управління реалізацією потенціалу конкуренто-
спроможності потребують безперервного дослідження тен-
денцій та перспектив розвитку, рівня потенціалу та ефек-
тивності використання ресурсів і можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку 
більшості сучасних науковців, під якісним розвитком 

економічної системи слід розуміти зростання, що дося-
гається шляхом інтенсифікації виробництва (Я.Б. Бази-
люк, Л.Є. Балабанова, В.М. Геєць, В.Г. Шинкаренко, 
А.Е. Воронкова, В.Л. Дикань ) [1–6]. Інтенсифікація – це 
процес, метою і результатом якого є підвищення еко-
номічної ефективності надання транспортних послуг і 
збільшення на цій основі доходів від основної діяльності 
транспортного підприємства. На противагу цьому екстен-
сивний спосіб розвитку процесів надання транспортних 
послуг передбачає збільшення обсягів обслуговування 
без підвищення ступеня віддачі застосовуваних трудо-
вих і матеріальних ресурсів (тобто без підвищення рівня 
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ефективності), а за рахунок їх абсолютного збільшення 
(тобто додаткового залучення ресурсів). Окремо розгля-
дають ще один тип розвитку – детенсивний, за якого від-
бувається погіршення технічного та технологічного стану 
транспортних засобів й інфраструктури, у результаті чого 
транспортне підприємство поступово втрачає конку-
рентні позиції на ринку перевезень і деградує.

Для потенціалу конкурентоспроможності транспорт-
них підприємств, ураховуючи дослідження провідних 
науковців-економістів, сформуємо такі види економічного 
розвитку за інтенсивністю: інтенсивний (концентрований, 
інтеграційний, інноваційний); екстенсивний (скорочую-
чий, диверсифікаційний, модернізуючий); детенсивний. 
Також у наукових дослідженнях виділяють за часом ево-
люційний та революційний типи розвитку економічних 
систем, а за характером – прямолінійний, спіралеподіб-
ний та біфуркаційний (хаотичний). Графічною інтерпре-
тацією прийнятних для нашого дослідження типів розви-
тку потенціалу конкурентоспроможності транспортних 
підприємств є матриця (рис. 1), що дає змогу визначити 
місце, динаміку, спрямованість та характер розвитку.

Під час проведення аналізу транспортного підприєм-
ства необхідно враховувати спрямованість та якісні зміни 
в технологіях перевезень і наданні послуг, тому пропо-
нуємо визначати типи розвитку за спрямованістю змін та 
втратами приросту вартості на прогресивний та регресив-
ний. Дані властивості потенціалу конкурентоспромож-
ності враховуватимемо під час ретроспективного аналізу 
та розроблення прогнозів.

Універсальним підходом до визначення типу економіч-
ного розвитку підприємства можна вважати методику, що уза-
гальнює показники визначення рівня розвитку економічного 
потенціалу [7]. Базовими критеріями аналізу та оцінки ефек-
тивності організаційно-економічного розвитку економічного 
потенціалу підприємств використовуються такі індекси: 

– виробництва, що розраховується за формулою:

І
ÂÏ
ÂÏáÂÏ =  ,                                (1)

де ВП – рівень виробництва (реалізації) продукції у 
звітному періоді; ВПб – рівень виробництва (реалізації) 
продукції у базовому періоді;

– сукупних витрат на виробництво і реалізацію про-
дукції, що розраховується за формулою:

І
Â
ÂáÂ =  ,                                   (2)

де В – сукупні витрати на виробництво і реалізацію 
продукції у звітному періоді; Вб – сукупні витрати на 
виробництво і реалізацію продукції у базовому періоді;

– рівня економічної ефективності, що розраховується 
за формулою:

І
Іå
Іêå
Â

=  ,                                   (3)

де Іе – досягнуті ефекти; Ів – витрати на досягнуті 
результати у звітному періоді;

– рівня рентабельності, що розраховується за форму-
лою:

І
Іå
Іð
Âá

=  ,                                   (4)

де Іе – досягнуті ефекти; Ів – сукупні витрати у базо-
вому періоді.

На основі визначених критеріїв виокремлюються 
основні типи економічного розвитку (табл. 1). Наведена 
методика передбачає обчислення чотирьох аналітичних 
індикаторів, за кожним з яких можна зробити окремий 
висновок, проте в сукупності ці показники дають змогу 
розробити ефективні заходи щодо підвищення ефектив-
ності розвитку підприємств [7]. 

Для визначення типу розвитку потенціалу конкурен-
тоспроможності транспортного підприємства необхідно 
встановити критерії щодо відповідності напрямам та рівню 
розвитку потенціалу конкурентоспроможності. При цьому 
необхідно спиратися на аналіз конкурентоспроможності та 
тенденцій у розвитку економічного потенціалу підприєм-
ства й ураховувати не лише вартість потенціалу конкурен-
тоспроможності, а й масштаби господарської діяльності.

Методику визначення виду розвитку потенціалу кон-
курентоспроможності транспортного підприємства про-

Рис. 1. Графічна інтерпретація типів розвитку потенціалу конкурентоспроможності 
транспортного підприємства (узагальнено автором)
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понуємо назвати оцінкою розвитку за критеріями вартості 
потенціалу конкурентоспроможності, оскільки вона ґрун-
тується на двох видах вартості – ринкової та відновної та 
двох критеріях конкурентоспроможності – транспортної 
послуги та транспортного підприємства.

Враховуючи специфіку транспортних послуг та спря-
мованості механізму на розвиток потенціалу конкурен-
тоспроможності транспортного підприємства за рахунок 
ефективного управління вартістю та структурою ресурсів, 
системою управління, можливостями та компетентністю, 
запропоновано такі критерії для визначення типу розвитку:

1. Критерій конкурентоспроможності транспортного 
підприємства:

І
Ê
ÊÊ

ÒÏ

ÒÏá
ÒÏ

=                                  (5)

де ÊÒÏ  – конкурентоспроможність транспортного 
підприємства у звітному році; ÊÒÏá  – конкурентоспро-
можність транспортного підприємства у базовому році.

2. Критерій використання ресурсів:
І

Â â

Â âÂ â
ij

ij á
ij
=                                   (6)

де Â âij  – відновна вартість ресурсів, залучених до 
потенціалу конкурентоспроможності у звітному році, 
Â âij á  – відновна вартість ресурсів, залучених до потенці-
алу конкурентоспроможності у базовому році.

3. Критерій вартості потенціалу конкурентоспромож-
ності транспортного підприємства:

І
Â
ÂÂ
ÏÊÒÏ

ÏÊÒÏá
ÏÊÒÏ

=                                (7)

де ÂÏÊÒÏ  – вартість потенціалу конкурентоспромож-
ності у звітному році, ÂÏÊÒÏá  – вартість потенціалу кон-
курентоспроможності у базовому році.

4. Критерій ефективності реалізації потенціалу конку-
рентоспроможності:

І
Â
Â âÅ
ÏÊÒÏ

ij á
ÊÒÏ

=                                (8)

5. Критерій ефективності розвитку потенціалу конку-
рентоспроможності:

І
Ã

ÂÅð
ÏÊÒÏá

ÊÒÏ
=                                (9)

де Г – вартість гудвілу транспортного підприємства у 
звітному році.

Необхідно зазначити, що потенціал транспортного 
підприємства, а особливо потенціал конкурентоспромож-
ності, має низку особливостей у процесах нарощування 
і реалізації, що впливають на характер та інтенсивність 
розвитку:

– ресурси є засобом збереження, нарощування та 
збільшення вартості потенціалу;

– розвиток вартості потенціалу відбувається хвиле-
подібно: поступово нарощується, потім у момент найви-
щого значення потенціал реалізується, а за цим етапом 
різко знижуються кількість і вартість зосереджених у 
досліджуваному виді потенціалу ресурсів;

– потенціал можна наростити не лише шляхом вкла-
дення ресурсів у формування необхідного рівня, а й уна-
слідок змін у структурі складників, видах, джерелах залу-
чених ресурсів та їх співвідношенні.

З огляду на описані умови, опишемо можливі моделі 
розвитку потенціалу конкурентоспроможності транспорт-
них підприємств (табл. 2).

Розвиток підприємства передбачає зміни в реаліза-
ції економічного потенціалу різними шляхами: іннова-
ційного оновлення, інтенсифікації (ринку транспортних 
послуг або продажів транспортних і суміжних послуг), 

Таблиця 1
Можливі моделі розвитку підприємств [7]

Варіант 
розвитку

Значення критеріїв
Тип розвиткувиробництва сукупних витрат рівня економічної 

ефективності
рівня 

рентабельності

1 Івп>1 Ів<1 Іке>1 Ір>1 Інтенсивний, найбільш прогресивний 
розвиток

2 Івп>1 Ів=1 Іке>1 Ір>1 Інтенсивний, прогресивний розвиток

3 Івп>1 Ів>1 Іке>1 Ір>1 Переважно інтенсивний, 
прогресивний розвиток

4 Івп>1 Ів>1 Іке>1 Ір<1 Переважно екстенсивний, мало 
прогресивний розвиток

5 Івп>1 Ів>1 Іке<1 Ір<1 Екстенсивний регресивний розвиток

6 Івп>1 Ів>1 Іке=1 Ір<1 Екстенсивний, стабільний 
регресивний розвиток

7 Івп<1 Ів<1 Іке<1 Ір<1 Детенсивний розвиток

Таблиця 2
Методичний підхід до визначення виду розвитку потенціалу конкурентоспроможності  

транспортних підприємств

Варіант 
розвитку

Значення критеріїв
Вид розвиткуІÊÒÏ ІÂ âij

ІÂÏÊÒÏ ІÅÊÒÏ ІÅðÊÒÏ

1 >1 >1 >1 >1 >1 Інноваційний 
2 >1 >1 ≈1 >1 >1 Концентрований 
3 ≈1 ≈1 >1 >1 ≈1 Інтеграційний 
4 >1 >1 <1 ≈1 ≈1 Модернізуючий 
5 >1 >1 <1 <1 <1 Диверсифікаційний 
6 >1 <1 <1 <1 <1 Скорочуючий 
7 <1 <1 <1 <1 <1 Детенсивний

Джерело: розроблено автором
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інтеграції (вертикальної, горизонтальної), диверсифіка-
ції. Зміни у напрямах та процесах реалізації потенціалу 
здійснюють транспортні підприємства, що діють у дина-
мічних ринкових умовах зі швидкою зміною технології. 

Під час формування стратегічних альтернатив, 
обґрунтування та вибору конкретної стратегії розвитку 
потенціалу конкурентоспроможності транспортного під-
приємства залежно від рівня і характеру взаємозв’язків, 
об’єднання та інтегрованості підприємства, притриму-
ються такої послідовності дій: 

– здійснюється діагностика зовнішнього і внутріш-
нього середовища підприємства, у результаті визнача-
ється тип розвитку потенціалу конкурентоспроможності;

– розробляються стратегічні альтернативи та напрями 
на основі конкретного виду розвитку;

– допрацьовуються й узгоджуються стратегії розвитку 
з цілями транспортного підприємства та потенціалу кон-
курентоспроможності, обирається стратегія його розвитку.

Основні групи стратегічних альтернатив розвитку 
пропонуємо виділяти залежно від виду розвитку потенці-
алу конкурентоспроможності транспортних підприємств, 

що дасть змогу в майбутньому під час вибору стратегій 
ґрунтуватися на проведеному аналізі впливів внутріш-
нього та зовнішнього середовища (та сформованого ними 
потенціалі конкурентоспроможності) та враховувати кон-
курентний статус і галузеві особливості (рис. 2).

Обґрунтування стратегії розвитку потенціалу конку-
рентоспроможності транспортного підприємства необ-
хідно проводити на чотирьох основних рівнях управління:

1. На рівні підприємства – розробляється корпора-
тивна стратегія, що орієнтована на системне управління 
всіма аспектами діяльності та взаємодією між внутрішнім 
та зовнішнім середовищами.

2. Для окремого виду продукції (транспортних або 
суміжних послуг) – обґрунтовується ділова (за іншими 
джерелами вона ж – конкурентна) стратегія.

3. За функціональними напрямами певної сфери діяль-
ності (сфери діяльності транспортного підприємства, 
крім надання транспортних послуг, можуть бути пов’язані 
з постачанням, складуванням, експедиторською, інвести-
ційною, виробництвом тощо) визначають функціональні 
стратегії.
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Рис. 2. Стратегічні напрями розвитку потенціалу конкурентоспроможності  
транспортного підприємства (розроблено автором)



54

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 14, частина 1 • 2017

Рис. 3. Cхема cтpатегiчнoгo упpавлiння poзвиткoм потенціалу конкурентоспроможності  
транспортного підприємства (розроблено автором)
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4. На рівні структурних одиниць обґрунтовують опе-
раційні стратегії підприємства. 

Пoняття cтpатегiї poзвитку як cиcтеми cпpаведливo 
розглядати на piвнi кopпopативнoї та дiлoвoї cтpатегiї 
в pамках oднoгo з напpямiв дiяльнocтi пiдпpиємcтва; 
на функцioнальнoму piвнi cтpатегiї будуть елементами 
дiлoвих cиcтемних стратегій, при цьому операційні 
виступають інструментами реалізації функціональних 
стратегій (рис. 3).

Вибір системи cтpатегiй обґрунтовується шляхом якicно 
пpoведенoгo cтpатегiчнoгo аналiзу й оцінюванням ефектив-
ності розвитку транспортного пiдпpиємcтва в конкурен-
тонму cеpедoвищі та внутрішніх компетенцій щодо здат-
ності забезпечити подальшу результативність зростання. 
Умови реалізації стратегій її забезпечення залежать від 
дотримання цілей розвитку в системі управління ресурсами, 
можливостей у процесі нарощування конкурентних компе-
тенцій та ринкової вартості транспортного підприємства. 

Висновки. Методика визначення виду розвитку 
потенціалу конкурентоспроможності транспортного 

підприємства, названа оцінкою розвитку за вартісними 
критеріями потенціалу конкурентоспроможності, ґрун-
тується на двох показниках вартості – ринкової та від-
новної, та двох показниках конкурентоспроможності: 
транспортної послуги та транспортного підприємства. 
Основні групи стратегічних альтернатив розвитку запро-
поновано виділяти залежно від виду розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності транспортних підприємств, що 
дасть змогу в майбутньому під час вибору стратегій ґрун-
туватися на проведеному аналізі впливів внутрішнього та 
зовнішнього середовища (та сформованого ними потенці-
алі конкурентоспроможності) та враховувати конкурент-
ний статус і галузеві особливості.

Ефективність реалізації обраних стратегій досягати-
меться в процесі виконання функцій та принципів розви-
тку потенціалу конкурентоспроможності транспортного 
підприємства під час переходу на вищий вид розвитку, 
нарощування конкурентних переваг, вартості гудвілу, 
комерціалізації інтелектуальних прав і реалізації інно-
вацій. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию методики оценки вида развития и выбора дальнейших стратегий для 
обеспечения конкурентоспособности и эффективности деятельности транспортных предприятий в условиях рыночной 
среды. В работе методика оценки по стоимостным критериям развития основывается на оценке стоимости и опреде-
лении вида развития потенциала конкурентоспособности, что позволяет выявить слабые места в управлении внутрен-
ними и внешними составляющими потенциала конкурентоспособности и разработать систему стратегий дальнейшего 
развития транспортного предприятия.

Ключевые слова: потенциал конкурентоспособности, стоимость, оценка, виды развития, стратегии, транспортное 
предприятие.

Summary. The article is devoted to the substantiation of a methodology of assessment of the type of development and se-
lection of further strategies for providing competitiveness and efficiency of activities of transport enterprises in terms of market 
environment. In the paper, assessment methodology by cost criteria of development is based on cost estimate and determination 
of the type of development of competitiveness potential, which allows revealing weaknesses in the management of internal and 
external components of competitiveness potential and developing a system of strategies of further development of a transport 
enterprise.

Key words: competitiveness potential, cost, assessment, types of development, strategies, transport enterprise.


