
Коммунальное хозяйство городов 

 

 225

вантажопотоків. 
Законодавство про ПФГ повинно забезпечити ініціативу самих 

підприємств у становленні подібних об’єднань, гарантувати простір 
для пошуку найбільш ефективних сполучень різних інтеграційних ме-
ханізмів. 
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Розглядаються підходи до визначення конкурентоспроможності підприємств. 
Пропонується визначення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням впливу 
функціонуючої мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК). Визначаються 
складові конкурентоспроможності Укрзалізниці. 
 

Сучасна світова економіка дедалі інтенсивніше глобалізується. 
Тобто жодна країна світу не може залишатися за межами глобалізацій-
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них процесів. Одним із напрямків Євроінтеграції України є розвиток 
транспортної системи та міжнародних транспортних коридорів. На-
жаль, до цього часу не спостерігалося значних успіхів у реалізації ма-
сштабних проектів, які б забезпечили налагоджену роботу транспорт-
ної системи країни. Будівництво магістралей міжнародного рівня ве-
деться повільно, частіше здійснюється ремонт існуючих трас. Такий 
розвиток транспортно-дорожньої інфраструктури призводить до нас-
лідків, коли основна частина міжнародних перевезень здійснюється в 
обхід України – через Румунію й Туреччину з півдня, Прибалтику й 
Білорусію з півночі. Це може стати причиною, у випадку задоволення 
потреби світової економіки в перевезеннях цими країнами, небажання 
інвесторів вкладати кошти в Україну та її транспортну систему. 

Перетворення України в міжнародний центр залежить від наявно-
сті потужних, розвинутих транспортних коридорів, що створює умови 
конкурентоспроможності як держави в цілому, так і вітчизняних під-
приємств (транспортна складова в собівартості продукції, яка впливає 
на конкурентоспроможність вітчизняної продукції як на внутріш-
ньому, так і зовнішньому ринках, складає 20-60%). Україна повинна 
бути зацікавлена в розвитку МТК, що дасть вигоди як для внутрішньо-
го користувача, так і дозволить залучити товаропотоки з Китаю та Ін-
дії, частка яких у міжнародному обсязі виробництва товарів найближ-
чим часом суттєво зросте. Таким чином, розвиток міжнародних транс-
портних коридорів розглядається як передумова конкурентоспромож-
ності підприємств Укрзалізниці і, як наслідок, розвитку промислових 
підприємств з випуску продукції для Укрзалізниці та підприємств ін-
ших галузей економіки. Зазначені напрямки визначають актуальність 
теми і створюють необхідність проведення подальших досліджень у 
цьому напрямку. 

З кожним роком розширюється кількість наукових праць, які при-
свячені проблемам конкурентоспроможності підприємств. Досліджен-
ню проблем конкурентоспроможності присвячені праці Г.Л.Азоева, 
В.Л.Диканя, М.Портера, Л.В.Соколової, А.Ю.Юданова, Р.А.Фатхутди-
нова, Т.В.Футало [1-7]. Але ці вчені не приділяють увагу забезпеченню 
конкурентоспроможності підприємств за рахунок переваг, які надають 
їм функціонуючі МТК, а також ними зовсім не розглянуто питання 
конкурентоспроможності  Укрзалізниці в умовах МТК.  

Метою даної статті є визначення терміну «конкурентоспромож-
ність підприємства» при умові впливу на його діяльність функціоную-
чих МТК та розробка теоретичних засад формування конкурентоспро-
можності Укрзалізниці. 

Для визначення поняття «конкуренція», з урахуванням особливо-
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стей функціонування Укрзалізниці, використаємо трактування 
Р.А.Фатхутдінова [6], який розглядає конкуренцію як процес управ-
ління суб’єктом своїми конкурентними перевагами з метою одержання 
перемоги або досягнення інших цілей у боротьбі з конкурентами за 
задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб у межах законодав-
ства. Головним конкурентом залізничного транспорту є автомобільний 
транспорт, доля якого в загальному обсязі перевезень вантажів з року в 
рік збільшується та в 2006 р. склала 62,3% (таблиця). 

 

Структура перевезень вантажів за видами транспорту  
за період 2002-2006 рр., % (складено за даними [8]) 

 

 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 
транспорт, усього 100 100 100 100 100 

залізничний 25,2 26,9 26,7 24,9 24,9 
автомобільний 60,8 58,7 59,3 62,1 63,2 

трубопровідний 12,8 13,1 12,7 11,8 10,7 
морський 0,6 0,5 0,5 0,4 
річковий 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 

авіаційний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Україна має потужний транспортний комплекс, але рівень його 
розвитку відстає від рівня провідних країн світу. Для України принци-
повим є питання перегляду конкурентної політики в напрямку стиму-
лювання підвищення конкурентоспроможності вітчизняної транспорт-
ної системи, що сприятиме її входженню до загальноєвропейської. 

Конкурентоспроможність різних видів транспорту в ринкових 
умовах залежить від наявності конкурентних переваг їх діяльності. 
Погоджуючись з Г.Л.Азоєвим, під конкурентною перевагою розумі-
ється прояв вищості над конкурентами в економічній, технічній, орга-
нізаційній сферах діяльності підприємства, яке можна виміряти еконо-
мічними показниками [1]. 

Аналізуючи класифікації конкурентних переваг підприємства [1, 
2, 9, 10], пропонується відокремити ті конкурентні переваги, які має 
Укрзалізниця (рис.1). При цьому необхідно розрізняти конкурентні 
переваги та потенційні можливості. Перші фактичні, тобто існують у 
даний час в результаті прерогатив споживачів послуг залізничного 
транспорту, другі – можливі, тобто в результаті певних заходів (орга-
нізаційних, економічних, правових) можуть перетворитися на конку-
рентні переваги. 

Різноманітність підходів до визначення терміну «конкурентосп-
роможність» створює необхідність визначення його складників щодо 
особливостей діяльності Укрзалізниці (рис.2). Конкурентоспромож-
ність Укрзалізниці залежить від конкурентоспроможності залізниць, 
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конкурентоспроможності залізничної інфраструктури, конкурентосп-
роможності підприємств Укрзалізниці, які обслуговують її потреби в 
ремонті, запасних частинах, комплектуючих та конкурентоспромож-
ності підприємств з випуску продукції для Укрзалізниці. 

 

 
 

Рис.1 – Конкурентні переваги та потенційні можливості Укрзалізниці 
 

Збільшення частки залізничного транспорту в загальному обсязі 
перевезень залежить від його конкурентоспроможності по відношенню 
до інших видів транспорту, що стане відправною точкою на шляху 
покращення становища національної залізничної мережі МТК, та за-
безпечить її конкурентоспроможність в зрівнянні з іншими державами. 
Це створить умови для збільшення транспортних потоків територією 
України, підвищить її транзитний потенціал, що дасть змогу покращи-
ти показники діяльності залізничного транспорту. Таким чином, існує 
двобічний зв’язок між конкурентоспроможністю підприємств Укрзалі-
зниці і мережі МТК, тобто конкурентоспроможність підприємств Укр-
залізниці позитивно впливає на розвиток залізничної мережі  МТК і 
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навпаки розвинута національна мережа МТК створює умови конку-
рентоспроможності підприємств Укрзалізниці, а через їх діяльність і 
Укрзалізниці в цілому.  

 

 
 

Рис.2 – Складові конкурентоспроможності Укрзалізниці 
 

Виходячи з вищезазначеного пропонуємо вдосконалити підхід до 
визначення конкурентоспроможності підприємств завдяки впливу на 
їх діяльність міжнародних транспортних коридорів.  

Конкурентоспроможність підприємства в умовах впливу функці-
онування МТК – це рівень досягнення підприємством комплексу кон-
курентних переваг за рахунок виробництва високоякісної продукції і 
можливості її реалізації на світовому ринку з метою задоволення по-
треб споживачів. 

Сучасне слабке положення України на міжнародному ринку, що, 
у першу чергу, пов’язано з внутрішніми умовами розвитку нашої дер-
жави, викликає необхідність пошуку нових шляхів виходу з кризи під-
приємств, серед яких і підприємства Укрзалізниці. Тобто підприємст-
вам Укрзалізниці для забезпечення конкурентоспроможності необхід-
но проводити заходи, метою яких є зміна виробничої структури, асор-
тиментної політики, технологій. Але це не завжди можливо, оскільки 
впровадження нововведень ускладнено відсутністю необхідного рівня 
інвестиційного забезпечення. В цих умовах вихід вітчизняних підпри-
ємств на міжнародний ринок ще довгий час залишатиметься пробле-
матичним. Тому поділяємо  думку про те, що для стрімкого підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності підприємств необхідно використан-
ня ними у своїх розробках досягнень провідних виробників світу, що 
дозволить більш швидко реагувати на потреби споживачів. У цьому 
напрямку допоможуть існуючі міжнародні транспортні коридори, які 
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сприятимуть зменшенню термінів доставки продукції, і тим самим 
підвищать конкурентоспроможність підприємств. Таким чином, на-
прям подальших досліджень бачимо в розробці методики визначення 
конкурентоспроможності підприємств в умовах МТК. 
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УДК 658.114 
 

И.Ю.ЗАЙЦЕВА, канд. экон. наук 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г.Харьков 
  
ПРЕВЕНТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕР  
ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Выявлены источники риска, связанные со стратегией развития автотранспортного 
предприятия; риски, связанные с возможностью возникновения корпоративных кон-
фликтов, а также предложены методы их устранения с целью недопущения недружест-
венного захвата автотранспортного предприятия городского хозяйства. 
 

Меняющаяся среда, в которой функционирует современное авто-
транспортное предприятие, предъявляет серьезные требования к 
управлению бизнесом. При этом одни  предприятия осуществляют 
свою деятельность и развиваются более успешно, чем другие. Объяс-
няется это тем, что они по-разному используют ресурсы своего орга-
низационного развития – при прочих, в принципе равных, условиях 
функционирования.  

Любое предприятие может подвергнуться недружественной ата-
ке. Этот тезис в настоящее время приобретает реальные очертания. 
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