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У статті проведено теоретико-методологічне дослідження та висвітлено практичні аспекти під-
вищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на ринку міжнародних вантажних пе-
ревезень. Визначено сутність міжнародної конкурентоспроможності підприєм¬ства як стан міжнародної 
економічної діяльності підприємства, здатної під впливом зовнішнього середовища розвивати конку-
рентні переваги. Проаналізовано ринок міжнародних вантажних перевезень, динаміка вантажообігу за 
2006–2021 рр. та виявлено зростання, значні перспективи для подальшого розвитку. Наведені резуль-
тати PEST-аналізу щодо оцінки найбільш вагових факторів впливу зовнішнього середовища на конкурен-
тоспроможність транспортно-логістичної компанії. Розроблено багатокутник конкурентоспроможності 
на прикладі конкретного підприємства на ринку міжнародних вантажних перевезень. Розроблено науково 
обґрунтовані рекомендації щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних транспортно-
логістичних підприємств. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, міжнародні вантажні перевезення, конкурентні переваги, 
транспортно-логістичні підприємства, динаміка вантажообігу, PEST-аналізу, ринок транспортно-логіс-
тичних послуг.

The article conducts a theoretical and methodological study and highlights the practical aspects of increasing 
the level of competitiveness of domestic enterprises in the market of international freight. The essence of the 
international competitiveness of the enterprise as the state of the international economic activity of the enterprise, 
capable to develop competitive advantages under the influence of the external environment is defined. The market 
of international freight transportation, the dynamics of freight turnover for 2006–2021 are analyzed and the growth, 
significant prospects for further development are revealed. The results of PEST-analysis on the assessment 
of the most important factors influencing the external environment on the competitiveness of the transport and 
logistics company are presented. As a result of the analysis, there is a significant impact of economic growth, 
inflation, technological innovation, technological change in freight transport, state regulation of international freight 
transport. A polygon of competitiveness has been developed on the example of a specific enterprise of ETERNA 
LEGAL GROUP LLC in the market of international freight transportation, calculated according to expert estimates.  
An assessment of the international competitiveness of transport and logistics services of ETERNA LEGAL GROUP 
LLC in the European market. Comprehensive calculations of the international competitiveness of transport and 
logistics services of the enterprise according to the method of effective competition showed that the studied 
transport and logistics company has competitiveness below the average competitiveness in the European market. 
Conclusions were made on the need to increase the competitiveness of domestic enterprises in the international 
freight market. On the basis of the received estimation measures for increase of the international competitiveness of 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

34 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ34

the enterprise, creation of the uniform logistic center in the territory of the country, expansion, export marketing are 
offered. Scientifically substantiated recommendations on ways to increase the competitiveness of domestic transport 
and logistics companies, including increasing the geography of exports of customs brokerage and transport and 
logistics services, expanding the range of foreign trade services, implementation of a full-scale marketing program 
to promote customs brokerage and transport systems. navigation to control international traffic.

Keywords: competitiveness, international freight transportation, competitive advantages, transport and logistics 
companies, dynamics of cargo turnover, PEST-analysis, market of transport and logistics services.

Постановка проблеми. Конкурентоспро-
можність як імовірність реалізації конкурент-
них переваг на міжнародному ринку вантажних 
перевезень в умовах глобалізації стає універ-
сальним критерієм стратегії розвитку тран-
спортно-логістичного підприємства. Посилення 
ролі конкурентоспроможності на внутрішньому 
та міжнародному ринках вантажних перевезень, 
з одного боку, та отримання більшої свободи 
у виборі конкурентної стратегії, з іншого, вима-
гають від керівників транспортно-логістичних 
підприємств прийняття більш виважених управ-
лінських рішень, спрямованих на визначення 
міжнародної конкурентної позиції підприємства. 
Важливим кроком щодо утримання міжнародної 
конкурентної позиції транспортно-логістичного 
підприємства є якісно новий підхід до організа-
ції процесу стратегічного управління діяльністю 
підприємств на світовому ринку вантажних 
перевезень, оскільки особливої актуальності 
набуває своєчасне та адекватне реагування 
на зміни динамічного зовнішнього середовища, 
виклики процесів глобалізації. Це, своєю чер-
гою, змушує транспортно-логістичні підприєм-
ства постійно удосконалювати методи і засоби 
стратегічного управління, з метою досягнення 
й утримання міжнародних конкурентних позицій 
та забезпечення довгострокового розвитку під-
приємства, яке надає транспортно-логістичні та 
митно-брокерські послуги на всіх ступенях роз-
витку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноманітні аспекти визначення конкуренто- 
спроможності підприємства висвітлено у нау-
кових працях вітчизняних і зарубіжних вче-
них: Л. М. Минко [1], В. В. Мерчанський [2], 
В. А. Павлова [4], Н. М. Тягунова [4], Г. О. Вер-
бицька [5], С. В. Білоусова [6]. Сутність, осно-
вні складники, методи та джерела формування 
міжнародної конкурентоспроможності дослі-
джували в наукових працях Є. В. Романко [7], 
Л. І. Піддубна [8], Т. В. Андросов [9], Ю. В. Ко- 
лесник [10].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогоднішньому етапі 
розвитку ринку міжнародних перевезень акту-
альним питанням, що потребує першочергового 
вирішення, є розробка ефективних механізмів 
і заходів, які сприятимуть підвищенню рівня кон-
курентоспроможності вітчизняних транспортно-
логістичних підприємств та стануть запорукою 
загального зміцнення економічних позицій 
України в умовах євроінтеграції. 

Мета статті є дослідження та розробка шля-
хів підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства на ринку міжнародних 
вантажних перевезень.

Матеріали і методи. Для досягнення постав-
леної мети використано широкий інструмен-
тарій загальноприйнятих методів наукового 
дослідження, а саме: структурно-логічний (для 
дослідження послідовності процесу аналізу-
вання конкурентного середовища транспортно-
логістичних підприємств на ринку міжнародних 
вантажних перевезень); метод системного і ста-
тистичного аналізу (для аналізування методич-
них підходів до оцінювання міжнародної конку-
рентоспроможності); аналітичний і порівняльний 
аналіз (для оцінки міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства на ринку міжнародних 
вантажних перевезень); графічний і табличний 
(для ілюстрації динаміки явищ і процесів, що 
стосуються питань формування міжнародної 
конкурентоспроможності транспортно-логістич-
них підприємств).

Виклад основного матеріалу. Інтегрування 
економіки України у світове господарство, її 
участь у різних видах міжнародного співробіт-
ництва спричинили дослідження сутності, осно-
вних чинників впливу та оцінки міжнародної кон-
курентоспроможності підприємства. Питання 
міжнародної конкурентоспроможності є досить 
актуальним для тих підприємств, сфера вироб-
ничої та фінансово-господарської діяльності 
яких розповсюджується на зарубіжні країни. 

У сучасних умовах турбулентного зовніш-
нього середовища основним критерієм успіш- 
ного функціонування суб’єктів господарю-
вання на світовому ринку вантажних пере-
везень є рівень їх конкурентоспроможності. 
Конкурентоспроможність транспортно-логістич-
ного підприємства на світовому ринку форму-
ють його здібності та компетентності, які можуть 
стати конкурентними перевагами, які є підґрун-
тям для міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства ‒ 
інтегральна система взаємопов’язаних елемен-
тів, об’єднаних в єдине ціле для підтримання 
існуючих і створення нових конкурентних пере-
ваг з метою досягнення власних стратегічних 
цілей, адаптації та розвитку на основі розробки 
та реалізації стратегій конкурентоспроможності, 
закріплення позицій на певному ринку у кон-
кретний період при визначеному впливі зовніш-
нього середовища [6, c. 175].
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На сьогодні загальноприйнятого визначення 
міжнародної конкурентоспроможності підприєм-
ства не існує. На нашу думку, міжнародна конку-
рентоспроможність підприємств – стан ресурсно-
технологічної, просторово-темпоральної, інсти- 
туційної, соціально-когнітивної й інформацій-
ної складових системи міжнародної економічної 
діяльності підприємства, здатність підприєм-
ства забезпечувати стійкі міжнародні конкурентні 
позиції та змінювати намічений режим фінан-
сово-господарського функціонування в процесі 
адаптації до впливом зовнішнього середовища 
з метою розвитку вже наявних або створення 
нових конкурентних переваг та конкурентних 
позицій.

Ринок міжнародних вантажних перевезень 
дуже чуттєвий до економічних криз. Динаміка 
вантажообігу за 2006–2021 рр. представлено 
на рис. 1. В цілому спостерігається тенден-
ція до поступового зростання вантажообігу до 
2019 року. Однак, ринок вантажних перевезень 
дуже чуттєвий до економічних криз. Значне 
падіння вантажообігу спостерігається у кризо-
вий 2009 рік та, починаючи з 2014 р. та в 2020 р. 
(під впливом COVID-19 та карантинних обме-
жень на міжнародні автомобільні вантажні пере-
везення). 

Проаналізувавши динаміку вантажообігу, 
доцільно зазначити, що даний сектор еконо-
міки динамічне зростає та має значні перспек-
тиви для подальшого розвитку. Оцінку впливу 
зовнішніх факторів проведемо за допомогою 
PEST-аналізу (табл. 1).

На конкурентоспроможність транспортно-
логістичної компанії впливає безліч факторів, 
однак, найбільш вагомими з них є політична 
стабільність країни, особливо в умовах росій-
ської збройної агресії проти України. Також 
визначальними факторами є державне регу-
лювання міжнародних вантажних перевезень. 

Серед економічних факторів значну питому 
вагу займають економічне зростання країни та 
рівень інфляції. Технологічні інновації оптимі-
зації транспортної логістики за рахунок впрова-
дження GPS-моніторингу та технологічні зміни 
вантажних перевезень чинять неабиякий вплив 
на фінансово-господарську діяльність тран-
спортно-логістичних компаній на ринку міжна-
родних вантажних перевезень.

Аналіз міжнародної конкурентоспромож-
ності представимо на прикладі компанії  
ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП», яка працює на 
українському і міжнародному ринку транспортно-
логістичних послуг, пропонуючи комплексне 
рішення логістичних задач клієнта, починаючи 
від транспортування вантажу і закінчуючи побу-
довою та координацією повної Supply Chain, що 
включає в себе всі етапи руху товаропотоку до 
кінцевого споживача. 

Ринок транспортних послуг є висококонку-
рентним. Станом на початок 2022 року кількість 
підприємств-перевізників вантажів автомобіль-
ним транспортом сягала 8,8 тис. Основними 
конкурентами ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» є: 
ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ»; Trans Star; DELLA. 

Багатокутник конкурентоспроможності ТОВ 
«ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» на ринку міжнародних 
вантажних перевезень представлено на рис. 2. 

Таким чином, на першому місці знаходиться 
основний конкурент ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ 
ГРУП» – Trans Star. 

Найбільш розповсюдженим методом визна-
чення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств є методика, заснована на теорії 
ефективної конкуренції. Дана методика була 
використана для оцінки рівня міжнародної кон-
курентоспроможності ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ 
ГРУП» в 2021 році.

Зведена таблиця оцінки міжнародної конку-
рентоспроможності транспортно-логістичних 

Рис. 1. Динаміка вантажообігу за 2006–2021 рр., млрд ткм
Джерело: складено за даними Державної служби статистики [11]
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Таблиця 1
Зведена таблиця PEST аналізу підприємств на ринку міжнародних вантажних перевезень

Політика Технологія

Політична стабільність країни 0,13 Технологічні інновації оптимізації транспортної 
логістики за рахунок впровадження GPS-моніторингу 0,12

Державне регулювання ринку 
вантажних перевезень 0,12 Технологічні зміни вантажних перевезень 0,12

Міжнародний стан 0,12 Державна технологічна політика у сфері вантажних 
перевезень 0,11

Ефективна робота законодавчої 
влади 0,11 Значні тенденції в галузі НДДКР, 0,09

Валютне регулювання 0,09  
Разом 0,57 Разом 0,44
Соціум Економіка
Зміна в базових цінностях; 0,09 Динаміка економічного зростання 0,12
Зміна в рівні і стилі життя; 0,08 Рівень інфляції в країні 0,12
Ставлення до безпеки вантажних 
перевезень 0,08 Курс обміну валют; 0,11

Демографічні зміни; 0,05 Рівень зайнятості; 0,06
Зміна структури доходів; 0,05 Кредитна політика в країні; 0,05
Разом 0,35 Разом 0,46

Джерело: складено автором за експертними оцінками

Рис. 2. Багатокутник конкурентоспроможності ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП»  
на ринку міжнародних вантажних перевезень

Джерело: розраховано за експертними оцінками
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заявлених перевезень

Ефективність рекламних компаній

Досвід роботи

Система маркетингу

Рівень дотримання гарантованої ритмічності, 
регулярності чи погодженій рівномірності доставки 

вантажів "точно в термін"  у часі доби, тижня, місяця 
чи кварталу року

Частка ринку вантажних перевезень

Знання ринку вантажних перевезеньчи …

Рівень комплексності транспортного обслуговування 
вантажовласників у відповідності зі стандартами чи 

договорами від моменту вивантаження і здачі вантажу 
одержувачу по системі "від дверей до дверей"

Рівень безпеки перевезень

Кількість міжнародних сертифікатів

Фінансова стійкість компанії

Забезпечення надійними транспортними 
засобами

Мотивація персоналу

Рівень транспортної доступності 
чи забезпеченості користувачів 

транспортних послуг

Експортна діяльність

ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» Trans Star ТОВ «МАРИН ХОЛДИНГ»

Прихильність споживачів
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послуг ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» на ринку 
Європи представлена в таблиці 2.

Розрахунок міжнародної конкурентоспро-
можності транспортно-логістичних послуг  
ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» та середньої на 
ринку Європи здійснюється за наступною фор-
мулою:
ККО = 0,15ЕО + 0,29ФП + 0,23 ЕЗ + 0,33 КТ (1)

ККО = 0,15*38,07 + 0,29*1,03 + 0,23*10,0 + 
0,33*0,9423 = 8,62

ККО сер = 0,15*40,6 + 0,29*1,05 + 0,23*11,11 + 
0,33*1,006 = 9,28

Проведені комплексні розрахунки міжнарод-
ної конкурентоспроможності транспортно-логіс-
тичних послуг ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» за 
методикою ефективної конкуренції показали, що 
досліджувана транспортно-логістична компа-
нія має конкурентоспроможність нижче серед-
ньої конкурентоспроможності на ринку Європи. 
Згідно з отриманими результатами показники 
конкурентоспроможності транспортно-логіс-
тичних послуг на міжнародному ринку вантаж-
них перевезень ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» 
та ТОВ «МАРИН ХОЛДИН» виявилися гір-
шими в порівнянні з базовими транспортно-
логістичними послугами міжнародної компанії  
LKW WALTER (Німеччина). 

Нами пропонуються наступні заходи щодо 
підвищення міжнародної конкурентоспро-
можності підприємства ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ 
ГРУП»:

1. Створення єдиного логістичного центру 
на території країни основного експорту тран-
спортно-логістичних послуг – Німеччина.

2. Експортний маркетинг:
‒ прийняття участі в міжнародній виставці 

«TRANSPORT LOGISTIC 2022» (Німеччина, 
Мюнхен);

‒ прийняття участі у європейській конфе-
ренції з автомобільних вантажоперевезень 
«INTERNATIONAL ROAD FREIGHT» і конфе-
ренції з логістики автомобільних перевезень 
«GOOD LOGISTICS;

‒ реклама Instagram, Facebook і Google Ads.
3. Професійний розвиток персоналу (курси 

підвищення кваліфікації «Транспортна логіс-
тика VIP міжнародні вантажні перевезення, про-
фесійна підготовка митних брокерів та декла-
рантів»).

Висновки і пропозиції. Міжнародна конку-
рентоспроможність підприємств – стан ресурсно-
технологічної, просторово-темпоральної, інсти-
туційної, соціально-когнітивної й інформаційної 
складових системи міжнародної економічної 
діяльності підприємства, здатність підприємства 
забезпечувати стійкі міжнародні конкурентні 
позиції та змінювати намічений режим фінан-
сово-господарського функціонування в процесі 
адаптації до впливом зовнішнього середовища 
з метою розвитку вже наявних або створення 
нових конкурентних переваг та конкурентних 
позицій. Можливостями підвищення конкурен-
тоспроможності транспортно-логістичних під-
приємств на міжнародному ринку вантажних 
перевезень є збільшення географії експорту 
митно-брокерських і транспортно-логістичних 
послуг, розширення спектру послуг ЗЕД, реалі-
зація повномасштабної маркетингової програми 
просування митно-брокерських і транспортно-
логістичних послуг, впровадження супутникових 
систем навігації для здійснення контролю за 
міжнародними перевезеннями, впровадження 
транспортних рішень, що відповідають вимо-
гам щодо охорони навколишнього середовища, 
завдяки широкій сітці маршрутів комбінованих 
перевезень в країнах Європи.

Таблиця 2
Зведена таблиця оцінки міжнародної конкурентоспроможності транспортно-логістичних 

послуг ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ ГРУП» на ринку Європи

Міжнародна 
конкурентоспроможність 

за показниками

Рівень показника 
ТОВ «ЕТЕРНА 
ЛЄГАЛ ГРУП

Середнє значення 
по ринку Європи

Відхилення рівня 
показників 

в ТОВ «ЕТЕРНА ЛЄГАЛ 
ГРУП від середнього 
значення в Європі, +/-

Ефективності використання 
ресурсів (ЕР) 38,07 40,6 -2,53

Фінансового положення (ФП) 1,03 1,05 -0,02
Ефективності управління 
надання транспортно-
логістичних та брокерських 
послуг (ЕЗ)

10,0 11,11 -1,11

Якості транспортно-
логістичних послуг(Кт) 0,9423 1,006 -0,0637

Джерело: розраховано автором самостійно
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