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Постановка проблеми. Виробничі відносини та 
економічні інтереси між вантажовласниками та тран-
спортними підприємствами виражає конкуренція. 
Конкуренція для підприємств транспортного комп-
лексу є актуальною, оскільки основні конкуренти 
для кожного виду перевезень, якими для авіаційних 
перевезень є залізничний та/або автомобільний, 
використовують цінові та нецінові прийоми стиму-
лювання та збільшення попиту на свою продукцію.

Конкурентоспроможність економічних результа-
тів будь-якого виробництва, яке пов’язане з надан-
ням послуг, неможливо охарактеризувати єдиним 
універсальним показником, тому перевізна та непе-

ревізна діяльність повинна ретельно вивчатися та 
аналізуватися за допомогою комплексного підходу, 
який реалізується бухгалтерськими, аналітич-
ними, статистичними, техніко-економічними, нор-
мативними, індикативними (рекомендованими), 
директивними (затвердженими вищою інстанцією) 
проектними, плановими, затвердженими чи дого-
вірними, якісними та кількісними показниками.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Попит на якісні конкурентоспроможні послуги 
транспорту багато в чому залежить від розвитку їх 
окремих видів у цьому регіоні, ступеня їх інтеграції 
в єдину систему, рівня тарифів, асортименту тощо. 
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У статті висвітлено питання конкурен
тоспроможності, що стосуються міжна
родних транспортних перевезень; розгля
нуто комплексну систему показників, які 
впливають на якість транспортних послуг; 
обґрунтовано інтегральний показник якості 
транспортних послуг, що містить індекси, 
зокрема термін доставки, схоронність ван
тажу, задоволення попиту, вчасність пере
везень, комплексність перевезень; ключовий 
акцент зроблено на визначенні різниці комп
лексного показника якості транспортних 
послуг за використання одного та декіль
кох перевізників. Визначено конкуренто
спроможність міжнародних транспортних 
перевезень, які слід здійснювати з викорис
танням одного виду транспорту та з вико
ристанням двох видів транспорту, тобто 
інтермодального перевезення. За результа
тами маркетингових опитувань щодо рівня 
якості сервісу транспортного обслугову
вання у транспортному центрі вантажов
ласники віддають перевагу змішаним пере
везенням з використанням автомобільного 
транспорту власника підприємства. Під час 
порівняння значень показників конкуренто
спроможності з використанням двох видів 
транспорту, де початкові та кінцеві пере
візні операції виконує автотранспорт, зна
чення має різницю у 12,1%.
ключові слова: індекс, сервіс, перевізник, 
перевезення, комплексність, ефективність, 
результативність.

В статье освещены вопросы конкуренто
способности, касающиеся международных 
транспортных перевозок; рассмотрена ком
плексная система показателей, влияющих 
на качество транспортных услуг; обоснован 
интегральный показатель качества транс
портных услуг, который содержит индексы, 
в частности срок доставки, сохранность 
груза, удовлетворение спроса, своевремен
ность перевозок, комплексность перевозок; 
ключевой акцент сделан на определении 
разницы комплексного показателя качества 
транспортных услуг при использовании 
одного и нескольких перевозчиков. Опреде
лена конкурентоспособность междуна
родных транспортных перевозок, которые 
следует осуществлять с использованием 
одного вида транспорта и с использованием 
двух видов транспорта, то есть интермо
дальных перевозок. По результатам марке
тинговых опросов касательно уровня каче
ства сервиса транспортного обслуживания 
в транспортном центре грузовладельцы 
отдают предпочтение смешанным пере
возкам с использованием автомобильного 
транспорта собственника предприятия. 
При сравнении значений показателей конку
рентоспособности с использованием двух 
видов транспорта, где начальные и конечные 
перевозочные операции выполняет авто
транспорт, значение имеет разницу в 12,1%.
ключевые слова: индекс, сервис, перевоз
чик, перевозки, комплексность, эффектив
ность, результативность.

The article covers competitiveness issues related to international transport companies; considered a complex system of indicators that affect the quality of 
transport services; the integral index of competitiveness of transport services, which has the indices in its structure, is substantiated: delivery time, cargo 
safety, demand satisfaction, timeliness of transportation, complexity of transportation, etc.; the key aspect is to determine the difference in the indicator of 
the competitiveness of transport services when using one and several carriers. In the article, the authors do not stop at the indicators that characterize the 
effectiveness of providing internal processes, which are determined volumetric and qualitative indicators of transport activities of the enterprise and the 
efficiency of the use of labor resources, which characterize the result of the labor relations of employees with the enterprise. Much attention is paid to the 
effectiveness of working with clients or external processes and are characterized by indicators that determine the results of the interaction of the enterprise 
with the external environment and affect the stimulation of clients, such as the level of performance of tasks in the range of service, the rate of satisfaction 
of container transportation needs, etc. The overall efficiency is characterized by the final results of the transport company’s operations: the cost of revenue 
per transaction, the profitability of container transportation, etc. In addition, according to the results of a marketing survey of cargo owners who use the ser
vices of the container terminal and railway workers, the share of weighting factors of service is determined. The authors determined the complex indicator 
of a qualitative assessment of the transport service of freight transport in accordance with the above calculated data. According to the results of marketing 
surveys on the level of quality of service of transport services in the transport center, the cargo owners give preference to mixed transport using the motor 
transport of the owner of the enterprise. When comparing the indicators of competitiveness with the use of two modes of transport, where initial and final 
transport operations are carried out by motor transport, the value has a difference of 12.1%.
Key words: index, service, carrier, transportation, complexity, efficiency, efficiency.



147

  Економіка та управління підприємствами

Проблемами комплексного розвитку транспортних 
послуг присвячені праці відомих науковців, таких 
як О.О. Бакаєв, В.М. Гурнак, Л.Г. Зайончик, І.А. Єло-
вий, В.І. Котелянець, М.І. Котлубай, В.І. Пасічник, 
В.Л. Ревенко, Є.М. Сич, Ю.М. Цвєтов. Аналіз фак-
тичних здобутків, результатів теоретичних і практич-
них досліджень та наявної літератури показує, що 
ефективній взаємодії транспортних підприємств та 
споживачів цих послуг, які б забезпечували їх конку-
рентоспроможність, приділено недостатньо уваги.

Постановка завдання. Світові наукові дослі-
дження професорів Гарвардської школи економіки 
Д. Нортона і Р. Каплана, які пропонують викорис-
товувати збалансовану систему показників як сис-
тему визначення показників ефективності роботи 
організації, де одночасно враховуються традиційні 
формальні фінансові та економічні показники, що 
визначаються, та неформальні показники, що не 
визначаються, у методиці визначення конкуренто-
спроможності транспортних послуг [3, с. 62].

Як відомо, вантажовласники та транспортні 
компанії здійснюють свої зобов’язання на паритет-
них умовах, що забезпечують вчасну адаптацію 
вітчизняних та іноземних фірм до постійного мін-
ливого зовнішнього середовища, а також макси-
мально гармонізують свої економічні та виробничі 
інтереси. Деякі вітчизняні транспортні компанії 
здійснюють інтермодальні перевезення на терито-
ріях України та країн Євросоюзу, оскільки мають 
відповідні сертифікати якості ISO.

Методика визначення конкурентоспроможності 
міжнародних транспортних послуг, які здійснюють 
вітчизняні та іноземні компанії, здебільшого базу-
ється на основних якісних та кількісних показни-
ках. Система цих показників містить також осно-
вні вартісні та трудові вимірники праці. З огляду 
на міжнародний та вітчизняний досвід теоретиків 
та практиків, які спеціалізуються на дослідженнях 
роботи транспортних компаній, доцільно система-
тизувати їх з урахуванням сучасних умов роботи 
перевізників, що здійснюють, крім перевізних опе-
рацій, сервісне обслуговування клієнтури. Наявні 
показники результатів діяльності сервісних тран-
спортних центрів доцільно класифікувати на фор-
мальні та неформальні групи вимірників, оскільки 
вони більш точно визначають якість робіт і послуг, 
що суттєво впливає на конкурентоспроможність.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток конкуренції у транспортному секторі при-
вів до здійснення змішаних схем перевезення, де 
беруть участь кілька видів транспорту, які забез-
печують процеси перевезення з додатковими сер-
вісними послугами. Подальший розвиток зміша-
них перевезень зумовлює формування комплексу 
сервісних послуг, який забезпечується узгодженою 
діяльністю декількох видів транспорту [1].

Перевезення – це переміщення вантажів, това-
рів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (заліз-

ничні й автомобільні), водні (річкові й морські), 
повітряні перевезення, а також транспортування 
рідини та газу, що виконуються трубопровідним 
транспортом. За територіальною ознакою розріз-
няють міжнародні та внутрішні (каботажні) пере-
везення. Детальніше поняття «перевезення» роз-
криває термін «транспортування».

Міжнародні перевезення (міжнародні сполу-
чення) – це перевезення вантажів або пасажи-
рів між кількома країнами, особливістю яких є 
обов´язковий перетин кордону хоча б двох суміж-
них країн. Здійснюючи міжнародні транспортні 
операції, перевізники надають власникам вантажу 
транспортні послуги, що є специфічним това-
ром міжнародної торгівлі. Міжнародні транспортні 
послуги продаються та купуються на міжнародних 
транспортних ринках. Ціни транспортних послуг 
та інші умови їх надання в одних випадках є пред-
метом переговорів між зацікавленими сторонами, 
а в інших – установлюються самими перевізниками.

Комплекс сервісних послуг особливо ефектив-
ний під час виконання контейнерних перевезень, 
що забезпечуються такими умовами діяльності, які 
приводять до отримання максимального сукупного 
ефекту для всіх його учасників, тобто для клієнтів 
та сервісного центру. Слід зазначити, що це спри-
ятиме зростанню попиту на сервісне обслугову-
вання під час перевезення вантажів у контейнерах.

Відповідно до пропонованої методики всі показ-
ники ефективності, що сприятимуть забезпеченню 
конкурентоспроможності транспортних підпри-
ємств, поділяються на чотири групи, які визнача-
ються процесами діяльності підприємства [4, с. 37]:

1) «загальна ефективність» (характеризують 
економічні та фінансові показники, що відобража-
ють основні результати розвитку);

2) «ефективність роботи з клієнтами» 
(зовнішні процеси, які визначають взаємодію із 
зовнішнім середовищем, впливають на стимулю-
вання клієнтури);

3) «ефективність забезпечення внутрішніх 
процесів» (внутрішні результати підприємства, які 
забезпечують конкурентоспроможність діяльності);

4) «ефективність використання трудових 
ресурсів» (пов’язані з кваліфікацією персоналу, 
продуктивністю, зайнятістю та мотивацією праці).

Розглянемо кожну групу показників.
Ефективність забезпечення внутрішніх про-

цесів визначається обсяговими та якісними 
показниками перевізної діяльності підприємства. 
Ефективність використання трудових ресурсів 
визначається такими показниками, що характе-
ризують трудові відносини працівників з підпри-
ємством. Ефективність роботи з клієнтами, або 
зовнішні процеси, характеризуються показниками, 
які визначають результати взаємодії підприємства 
із зовнішнім середовищем та впливають на стиму-
лювання клієнтури.
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Середньорічний коефіцієнт зміни обсягів пере-
везень контейнеропридатних вантажів визнача-
ється за такою формулою:
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де Рі  – обсяг перевезень вантажів у контейне-
рах у і-му році досліджуваного періоду, т; n – кіль-
кість років у досліджуваному періоді.

Коефіцієнт концентрації ринку визначається за 
такою формулою:
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де Кі
зв  – обсяг перевезень і-го підприємства 

в регіоні за звітний період, умовних контейнерів; 
m  – кількість підприємств в регіоні, що забезпечу-
ють контейнерні перевезення.

Рівень виконання завдань за номенклатурою 
сервісних послуг визначається за такою формулою:
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де Σ Дзв
і , Σ Дплан

і  – сума доходу від і-ї сервісної 
послуги у звітному та плановому періодах відпо-
відно, грн.; к – кількість сервісних послуг.

Рівень виконання перед споживачами договір-
них зобов’язань визначається за такою формулою:

У
З

Зд
д= ,                             (4)

де Зд  – кількість клієнтів, яким було надано 
перевізні та супутні послуги за попередніми 
заявками у досліджуваному періоді; З – загальна 
кількість клієнтів, яким потрібно було надати 
послуги за попередніми заявками за плановий 
період.

Коефіцієнт задоволення потреб у контейнерних 
перевезеннях визначається за такою формулою:
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де Рзв , Рзаяв  – обсяг контейнерних перевезень 
у звітному періоді та за попередніми заявками клі-
єнтів, т.

Коефіцієнт зміни попиту визначається за такою 
формулою:
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де Кп , Кк  – обсяг попиту на контейнерні пере-
везення на початок та кінець досліджуваного пері-
оду, умовні контейнери.

Математичне очікування успіху підприємства 
визначається за такою формулою:

М Д Й Д Йпоз поз нег нег= ⋅ + ⋅ ,               (7)

де Дпоз , Днег  – очікувана величина позитивного 
та негативного результатів (дохід підприємства) 
відповідно; Йпоз , Йнег  – ймовірність позитивного та 
негативного результатів підприємства відповідно.

Рівень сервісних робіт характеризує рівень 
окремо кожного з видів сервісних (допоміжних) 
робіт на підприємстві:
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де Rі  – обсяг відповідних і-го виду сервісних 
послуг (ремонт контейнерів, інформаційне забез-
печення тощо) грн.; Rзаг  – загальний обсяг викона-
них на підприємстві сервісних послуг, грн.

Еластичність попиту за ціною визначається за 
такою формулою:

ПЦ
К К

К К

Ц Ц

Ц Це
к п

п к

к п

к п

=
− ⋅
−

− ⋅
+

( )

( ) :
:
( )

( ) :

100

2

100

2
,          (9)

де Кп , Кк  – обсяг попиту на контейнерні переве-
зення на початок та кінець досліджуваного періоду, 
грн.; Цп , Цк  – тариф на відповідну сервісну послугу 
під час реалізації контейнерних перевезень на 
початок та кінець досліджуваного періоду, грн.

За умови ПЦе > 1  попит є еластичним, тобто від-
соткова зміна обсягів необхідних перевезень буде 
більше, ніж відсоткова зміна тарифів на послуги. 
Попит буде нееластичним, якщо коефіцієнт елас-
тичності ПЦе < 1 , тобто коли відсоткова зміна 
тарифів більше, ніж відсоток зростання попиту.

Загальну ефективність характеризують кінцеві 
результати діяльності транспортного підприємства.

Витрати на одну гривню вартості робіт визна-
чається за такою формулою:

В
В

Др
звіт

звіт

=
∑
∑

,                         (10)

де Взвіт  – собівартість виконаних контейнерних 
перевезень та надання супутніх послуг за звітний 
період, грн.; Дзвіт  – сума доходу від виконаних кон-
тейнерних перевезень за звітний період, грн.

Індивідуальний індекс собівартості транспорт-
ної продукції визначається за такою формулою:

І
С

Ссоб
звіт

баз

= ,                          (11)

де Сзвіт , Сбаз  – собівартість одиниці продукції 
у базовому та звітному періодах відповідно, грн.

Коефіцієнт боргів визначається за такою 
формулою:

κборг
звіт

звіт

Б

ВЗ
=

∑
∑

,                      (12)

де Σ Бзвіт  – сума зобов’язань підприємства за 
звітний період, грн.; Σ ВЗзвіт  – сума власних засо-
бів підприємства за звітний період, грн.

Рентабельність контейнерних перевезень 
визначається за такою формулою:

Е
П

Вк
зв
чис

зв

=
∑
∑

⋅100 ,                     (13)
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Таблиця 1
розрахунок індексів комплексного показника якості  

сервісу транспортного обслуговування вантажовласників

найменування складової показника  
якості сервісного обслуговування

величина показника
Залізничне  
сполучення

Залізнично-автомобільне 
сполучення

Індекс терміну доставки 0,71 0,83
Індекс схоронності вантажу 0,993 0,994
Індекс повноти задоволення попиту 0,98 0,99
Індекс вчасності перевезень 0,50 0,65
Індекс комплексності перевезень 0,025 0,2
Комплексний показник якості сервісу транспортного 
обслуговування контейнерних перевезень 0,66 0,74

де Σ Пзв
чис  – сума чистого прибутку за звітний 

період, грн.; Σ Взв  – витрати від реалізації контей-
нерних перевезень за звітний період, грн.

Дохід на одиницю перевезень визначається за 
такою формулою:

Д
Д

К
зв

зв
1 =

∑
∑

,                       (14)

де Σ Дзв  – сума доходу від виконання контей-
нерних перевезень, грн.; Σ Кзв  – обсяг контейнер-
них перевезень, умовних контейнерів.

Експлуатаційні витрати на одиницю переве-
зень визначаються за такою формулою:

В
В

К
зв

зв
1 =

∑
∑

,                       (15)

де Σ Взв  – сума витрат на виконання контейнер-
них перевезень, грн.; Σ Кзв  – обсяг контейнерних 
перевезень, умовних контейнерів.

Проведемо розрахунки для перевезення кон-
тейнерів залізничним (підвезення та вивезення 
виконують власники вантажу) транспортом та 
у змішаному залізнично-автомобільному сполу-
ченні (табл. 1).

За результатами маркетингового опитування 
вантажовласників, які користуються послугами 
контейнерного терміналу, та працівників залізниці 
частка вагових коефіцієнтів сервісу транспорт-
ного обслуговування складається відповідно до 
табл. 2. Рівень зміни індексу визначається від-
ношенням величини відповідного індексу якості 
у залізничному сполученні до величини індексу 
якості у залізнично-автомобільному сполученні.

Визначимо комплексний показник якісної 
оцінки сервісу транспортного обслуговування ван-
тажовласників. Під час надання послуг транспорт-
ного сервісного обслуговування слід використо-
вувати зовнішні та внутрішні резерви зростання 
рівня якості послуг. Згідно з даними економістів до 
50% собівартості деяких видів продукції має тран-
спортна складова.

Конкурентоспроможність та ефективність тран-
спортного підприємства перш за все залежить від 
рівня сервісу, яким забезпечуються комплексні 
послуги під час реалізації змішаних перевезень.

Таблиця 2
результати маркетингових опитувань 

щодо рівня якості сервісу транспортного 
обслуговування у транспортному центрі 

(залізничний транспорт – змішане сполучення)

Показники якості сервісу 
транспортного обслуго-

вування

частка 
вагового 
коефіці-

єнта

рівень 
зміни від-
повідного 

індексу
Термін доставки 20,38 0,09
Схоронність вантажу 21,81 0,001
Задоволення попиту 20,26 0,01
Вчасність перевезень 19,61 0,3
Комплексність перевезень 17,94 4

За системного підходу комплексний показник 
конкурентоспроможності транспортних сервіс-
них послуг визначається з використанням певних 
індексів (термін доставки, схоронність вантажу, 
задоволення попиту, вчасність перевезень, комп-
лексність перевезень) і має такий вигляд:

І I aя j
j

m

j= ⋅
=
∑

1

,                       (16)

де I j  – значення відповідних індексів, що харак-
теризують якість сервісу транспортного обслугову-
вання; aj  – коефіцієнти вагомості кожного індексу, 
Σ а j  = 1; m  – кількість індексів, що характеризують 
якість сервісу транспортного обслуговування.

Ij1 = 0,71 · 0,2038 + 0,993 · 0,2181 + 0,98 · 0,2026 +

+ 0,5 · 0,1961 + 0,025 · 0,1794 = 0,66;

Ij2 = 0,83 · 0,2038 + 0,994 · 0,2181 + 0,99 · 0,2026 + 
+ 0,65 · 0,1961 + 0,2 · 0,1794 = 0,74.

Комплексний показник конкурентоспромож-
ності сервісного транспортного обслуговування 
залежить від багатьох факторів. Оцінка конкурен-
тоспроможності включає поточні показники, ймо-
вірність їх виконання у відсотках за даними ван-
тажовласників, ризику їх невиконання, обмеження 
рівня зростання якості залежно від витрат тощо 
[8, с. 123]. Необхідно пояснити, що під час здій-
снення розрахунку рівня конкурентоспроможності 
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врахувати ці фактори повністю неможливо, тому 
кінцеву мету транспортного сервісного центру слід 
визначити на підставі адаптаційних принципів, 
які залежать від внутрішніх (недостатнє бажання 
інформувати клієнтів про сервісну діяльність 
центру) та зовнішніх факторів (економічна криза 
у розвитку транспорту).

висновки з проведеного дослідження. 
Цей комплексний показник значною мірою зале-
жить від вчасності доставки, схоронності вантажів, 
задоволення попиту на перевезення та надання 
комплексу сервісних послуг.

Таким чином, згідно з розрахунками, комплек-
сний показник якості транспортного сервісу за 
умови здійснення перевезень у змішаному сполу-
ченні порівняно з використанням окремо кожного 
виду транспорту збільшиться на 12,1%.

Отже, враховуючи вищевказані розрахунки, 
можемо зробити висновок, що комплексне тран-
спортне обслуговування клієнтів у транспортному 
центрі є ефективним; транспортний сервісний 
центр повинен мати власний або орендований 
автомобільний парк для завезення (вивезення) 
вантажів; взаємодія декількох видів транспорту 
є взаємовигідною центру та вантажовласникам; 
витрати клієнта мають відповідати рівню якості 
сервісу транспортного обслуговування тощо.
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