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СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

НА РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто конкурентне середовище підприємс-
тва. Досліджено основних конкурентів підприємства. Виявлено за-
грози для підприємства залежно від чинників середовища та можли-
вості підприємства в цих умовах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкуренти, конкурентне середовище, транспорт-
но-логістичні послуги.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена конкурентная среда предприя-
тия. Исследованы основные конкуренты предприятия. Выявлены
угрозы для предприятия в зависимости от факторов среды и возмо-
жности предприятия в этих условиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкуренты, конкурентная среда, транспортно-
логистические услуги.
ABSTRACT. The article reviews the competitive environments
companies. The basic competing companies. Identified threats for the
company depending on environmental factors and opportunities
enterprises in these circumstances.
KEY WORDS: competitors, competitive environment, transport-logistics
services.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку нашого
суспільства, кризового стану економіки виникає потреба невід-
кладної всебічної перебудови й удосконалення господарської ді-
яльності.

В останні роки серед західних фахівців у сфері логістики до-
мінує точка зору про те, що в сучасних умовах виробництва удо-
сконалення управління матеріально-технічним забезпеченням з
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орієнтацією тільки на мінімізацію витрат вже не відповідає нага-
льним потребам. На їхню думку, управління стає оптимальним
лише тоді, коли воно базується на логістичній концепції, що тіс-
но пов’язана з активною ринковою стратегією.

Логістика має працювати, перш за все, на споживача, намага-
ючись максимально задовольнити його попит. Все це дає змогу
зробити висновок про те, що, хоча про логістику відомо вже до-
сить давно, вона претендує на детальне вивчення.

Логістика включає в себе управління транспортом, складсь-
ким господарством, запасами товарів, кадрами, інформаційними
системами, комерційною діяльністю та іншими галузями. Прин-
ципова новизна логістичного підходу — органічний взаємо-
зв’язок, інтеграція вищевикладених галузей у цілісну ресурсоп-
ровідну систему.

Мета логістичного підходу полягає у наскрізному управлінні
потоками ресурсів. Важливо, що в організації виробництва виро-
бничий та операційний менеджмент застосовують різноманітні
методи, що дають змогу використовувати їх в практичній діяль-
ності, що не можна сказати про логістику, яка, маючи хороший
концептуальний апарат, ще не збагатила його необхідним та до-
статнім для виробничої практики інструментарієм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями тео-
ретико-методологічних проблем та практичних аспектів формуван-
ня логістичних систем і логістичної діяльності займалися зарубіжні
та вітчизняні вчені, а саме: Дж. Клосс, Э. Мате, М. Кристофер,
Б. В.Артамонов, Т. В. Волобуєва, А. М. Гаджинский, Е. А. Голиков,
М. Григораш, Р. Л. Губерман, Л. М. Гурч, О. С. Н. В. Івасишина,
І. С. Кородюк, Є. В. Крикавський, О. Д. Марков, М. А.Мастепан,
Ю. М. Неруш, М. А. Окландер, О. Є. Соколова, Я. В. Шевчук,
П. П. Яремович та ін.

Проте, незважаючи на значний вклад цих вчених в теорію
розвитку логістики, предметом дискусії залишаються питання
формування і функціонування логістичної системи транспортно-
го підприємства в умовах конкурентного середовища.

Метою даної статті є дослідження конкурентного середовища
транспортного підприємства, що здійснює діяльність на ринку
транспортно-логістичних послуг.

Виклад основного матеріалу. Підприємство як відкрита сис-
тема постійно взаємодіє з навколишнім оточенням. Фактори зов-
нішнього середовища найчастіше класифікують за такими група-
ми: політичні, економічні, соціально-демографічні, технологічні,
конкуренція, природні.
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Головними параметрами зовнішнього середовища підприємс-
тва є його конкуренти, постачальники та ринки збуту.

Загрози та можливості з боку політичного середовища для
функціонування ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено у
таблиці 1.

Таблиця 1
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ПРАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози для ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) надмірно великі податки +

б) надмірно великі штрафні санкції +

в) політична нестабільність +

Можливості для ефективної діяльності

а) правила перевезень вантажів +

б) правове поле впливу держави на
нелегальні перевезення +

в) гнучка система оподатковування +

У таблиці 2 наведено загрози та можливості з боку економіч-
ного середовища для функціонування ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл
Україна».

Таблиця 2
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРАТ

«ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) інфляція +
б) низькі прибутки підприємств +
в) стан економіки +
Можливості для ефективної діяльності

а) збільшення доходів підприємств +
б) стабільний стан економіки +
в) зменшення товарообороту в державі +
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Загрози та можливості з боку факторів демографічного сере-
довища на роботу ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено в
таблиці 3.

Таблиця 3
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ПРАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) зниження народжуваності +
б) показники смертності +
в) вік (похилий) +
Можливості для ефективної діяльності
а) збільшення народжуваності +
б) кваліфікаційні характеристики робочої
сили (якість робочої сили) +

в) вік (молодший)

Загрози та можливості з боку науково-технічного середовища для
функціонування ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено в
таблиці 4.

Таблиця 4
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ПРАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) недостатня державна фінансова під-
тримка науково-технічного прогресу +

б) не ефективне програмне, електронне
забезпечення +

в) не конкурентність вітчизняного авто-
мобільного будівництва зарубіжному +

Можливості для ефективної діяльності
а) техніко-технологічне переозброєння +
б) підвищення рівня механізації +
в) підвищення рівня автоматизації,
комп’ютеризації виробничих процесів +
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Загрози та можливості з боку культурного середовища для ді-
яльності ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено в таблиці 5.

Таблиця 5
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ПРАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) прихильність підприємств-споживачів +

б) культурні цінності +

в) зміна потреб і смаку споживачів +

Можливості для ефективної діяльності

а) відстояні звички споживачів +

б) підвищення рівня культури обслуго-
вування +

в) підвищення рівня культури партнер-
ських відносин +

Загрози та можливості з боку природного середовища ПрАТ
«ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено в таблиці 6.

Таблиця 6
ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ПРАТ «ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»

Фактори Ймовірність здійснення фактору

Загрози ефективної діяльності Дуже
мала мала велика Дуже

велика

а) чистота атмосфери +

б) стихійні лиха +

в) наявність та наслідки Чорнобильської АЕС +

Можливості для ефективної діяльності

а) географічне розташування (перетин ав-
томобільних шляхів) +

б) відсутність стихійних лих +

в) сприятливі для перевезень ландшафти +
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Отже, як бачимо, на діяльність підприємства ПрАТ «ДХЛ Ін-
тернешнл Україна» впливають дуже різноманітні фактори, які
підприємству завжди необхідно враховувати.

Основними конкурентами підприємства ПрАТ «ДХЛ Інтер-
нешнл Україна», як вже зазначалося вище, виступають ТОВ
«Пульсар» та ТОВ «Імпекс-центр»;

Результати аналізу конкурентів автотранспортного підприємст-
ва ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» наведено в таблицях 7 — 8.

Таблиця 7
МАТРИЦЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРОФІЛЮ 1

ПрАТ «ДХЛ
Інтернешнл
Україна»

ТОВ
«Пульсар»

ТОВ
«Імпекс-центр»

Ключові
фактори успіху

О
ці
нк

а 
ф
ак
то
ра

Ре
йт
ин

г

За
га
ль
на

оц
ін
ка

в 
ба
ла
х

Ре
йт
ин

г

За
га
ль
на

оц
ін
ка

в 
ба
ла
х

Ре
йт
ин

г

За
га
ль
на

оц
ін
ка

в 
ба
ла
х

1.Частка ринку 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,3

2.Можливість ціно-
вого маневрування 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6

3.Фінансові можли-
вості підприємства 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3

4. Якість продукції 0,4 4 1,6 4 1,6 4 1,6

5. Дисципліна поста-
вок 0,15 4 0,6 4 0,6 5 0,75

Усього 1 3,65 3,75 3,55

За допомогою матриць конкурентного профілю, що склада-
ються з наступних критеріїв (ключових факторів успіху): частка
ринку, можливість цінового маневрування, фінансові можливості
підприємства, якість продукції, дисципліна поставок, наявність
ресурсів, рівень маркетингової діяльності на підприємстві, лідер-
ство в галузі, якість реалізованої продукції, рівень ціни продукції.
Оцінка проводиться за 5-ти бальною шкалою, де 5- найкраща
оцінка, 1 — найгірша оцінка.

Проведений за допомогою матриці конкурентного профілю 1
аналіз конкурентоспроможності ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Украї-
на» свідчить про те, що головним конкурентом виступає ТОВ
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«Пульсар», який має більшу можливість цінового маневрування
при однакових частинах ринку з ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Украї-
на». Фінансові можливості ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» бі-
льші за фінансові можливості ТОВ «Пульсар», проте підприємст-
ва мають однаково високу якість продукції та рівень дисципліни
поставок. ТОВ «Імпекс-центр» з ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Украї-
на» має меншу частку ринку, можливість цінового маневрування
та нижчі фінансові можливості, проте якість його продукції зна-
ходиться на одному рівні з якістю продукції ПрАТ «ДХЛ Інтер-
нешнл Україна» та ТОВ «Імпекс-центр» має кращу дисципліну
поставок, що значно цінується партнерами.

Таблиця 8
МАТРИЦЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРОФІЛЮ 2

ПрАТ «ДХЛ
Інтернешнл
Україна»

ТОВ
«Пульсар»

ТОВ
«Імпекс-центр»

Ключові
фактори успіху

О
ці
нк

а 
ф
ак
то
ра

Ре
ти
нг

За
га
ль
на

оц
ін
ка

 в
ба
ла
х

Ре
ти
нг
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оц
ін
ка
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ба
ла
х

Ре
йт
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г

За
га
ль
на

оц
ін
ка

 в
 б
ал
ах

1. Ресурси 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4

2 .Маркетинг 0,1
5 2 0,3 3 0,45 2 0,3

3. Лідерство в галузі 0,0
5 2 0,1 3 0,15 2 0,1

4. Якість 0,2
0 4 0,8 5 1 3 0,6

5. Рівень собівартос-
ті

0,2
0 3 0,6 3 0,6 3 0,6

6. Ціни 0,2
0 4 0,4 3 0,6 4 0,8

Усього 1.0 3 3,3 2,8

Отже, як бачимо, підприємство ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл
Україна» має меншу конкурентоспроможність ніж ТОВ «Пуль-
сар» на ринку міста Києва, проте більшу, ніж ТОВ «Імпекс-
центр».
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На рис. 1 наведено графік ринкового профілю для ПрАТ
«ДХЛ Інтернешнл Україна».

Рис. 1. Багатокутник ринкового профілю
для ПрАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» та його основних конкурентів

Висновки. Посилення конкуренції між учасниками даного бі-
знесу знижує загальний рівень прибутковості, тому що для збе-
реження своєї конкурентоспроможності кожна організація-
конкурент повинна здійснити відповідні додаткові витрати (до-
даткові витрати на якість, витрати на рекламу і т.д.).
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ділено роль малого бізнесу у цьому середовищі. Підкреслено важли-
вість розвитку малого бізнесу для покращення соціально-
економічного стану регіону. Виокремлено шляхи активізації підпри-
ємств малого бізнесу в області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий бізнес, мале підприємництво, регіональна
економіка, бізнес-інкубатор, SWOT-аналіз.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено значение малого бизнеса для
региона. Проведен анализ бизнес-среды Тернопольской области и
выделено роль малого бизнеса в этой среде. Подчеркнута важность
развития малого бизнеса для улучшения социально-экономического
положения региона. Выделены пути активизации предприятий мало-
го бизнеса в области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малый бизнес, малое предпринимательство,
региональная экономика, бизнес-инкубатор, SWOT-анализ.

SUMMARY. The article enlightens the role of small business in the
development of the region. The analysis of the business environment of
the Ternopil region was made. The role of small business in this
environment was revealed. The author accents on the importance of
small businesses development for socioeconomic status of the region and
suggests ways of motivation of small businesses activity.

KEY WORDS: small business, regional economics, business incubator,
SWOT-analysis.
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