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Посилення конкуренції на ринку транспортних послуг у туристичній сфері зобов'язує ведення бізнесу з високим
рівнем конкурентних переваг. У статті розглядаються питання оцінки ефективного функціонування транспортних
підприємств для забезпечення розвитку інфраструктури курортів, визначено основні принципи здійснення комплек(
сної оцінки рівня конкурентоспроможності транспортних підприємств.

У науковій роботі запропоновано визначення інтегрального показника оцінки рівня конкурентоспроможності
транспортних підприємств, широке застосування якого можливе як в теоретичних дослідженнях, так і в практиці
економічного аналізу. Інтегральний показник представляє собою агреговану форму певних коефіцієнтів, включає в
себе важливі кінцеві критерії конкурентоспроможності, якими є прибутковість, обсяг стратегічних інноваційних інве(
стицій та частка підприємств на ринку. Ці критерії, на наш погляд, об'єднують у себе абсолютну більшість факторів,
які здійснюють вплив на діяльність транспортних підприємств в умовах конкурентного ринку та визначають перс(
пективи їх функціонування і розвитку, що в підсумку забезпечує максимальну достовірність очікуваних результатів.

Increasing competitiveness in the transportation services market in tourist industry compels that business is
conducted with high level of competitive advantages. In the article the issues of transport enterprises performance for
development of resort infrastructure are considered, the basic principles for comprehensive evaluation of the transport
enterprises degree of competitiveness are defined.

In this scientific work there is also suggested a definition of the integral index for evaluation of the transport enterprises
degree of competitiveness, the widespread use of which is possible both in theoretical studies and in practice of economic
analysis. The integral index is the aggregated form of certain coefficients, comprises the important end criteria of
competitiveness, which are the profitability, the scope of strategic innovative investments, and the enterprise's share of
the market. In our opinion these criteria are combining the absolute majority of the factors influencing the activities of
transport enterprises under competitive market conditions and determine the prospects of functioning and development
thereof, which ultimately provides for the highest reliability of expected results.
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них процесів у світовий та європейський
простір, постає багато питань, що стосуються
пошуку шляхів підвищення ефективності фун�
кціонування суб'єктів господарювання різних
сфер діяльності і форм власності. Особливої
уваги, з нашої точки зору, заслуговує розгляд
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проблем становлення і розвитку транспортних
підприємств, діяльність яких сприяє ефектив�
ному вирішенню економічних та соціальних
проблем переходу до нових умов господарю�
вання в туристичній сфері.

У 2015 році Україна, поряд з Республікою
Бенін, Боснією і Герцеговиною, Брунеєм та
Еквадором не увійшла до рейтингу туристич�
ної конкурентоспроможності країн планети,
який був складений експертами Світового еко�
номічного форуму (ВЕФ), "через недостатню
кількість даних", що пояснюється складною
геополітичною ситуацією в країні [1]. Проте
досвід зарубіжних країн (наприклад, Франції,
Німеччини та Іспанії, яка у цьому році очолила
список ВЕФ) переконливо доводить необхід�
ність наявності в будь�якій національній еко�
номіці високорозвиненої інфраструктури, бо
саме вона, на нашу думку, є тим самим локомо�
тивом, який буквально тягне за собою економ�
ічний і соціальний розвиток туризму.

Тому проблеми ефективного функціону�
вання транспортних підприємств з метою за�
безпечення розвитку інфраструктури туризму
є актуальними для сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення та систематизація наукових пуб�
лікацій показує, що проблемі дослідження ту�
ристичної галузі в сучасних умовах приділяють
значну увагу такі вчені�економісти, як Агафо�
нова Л.Г., Балабанов І.Т., Герасименко В.Г.,
Нездоймінов С.Г, Кифяк В.Ф. та ін. [2—6]. Про�
те динамічна зміна умов господарювання, ще й
у період загострення економічної кризи, вима�
гає поглиблення й розширення досліджень оп�
тимізації економічної поведінки транспортних
підприємств з метою підвищення рівня їх кон�
курентоспроможності та ефективності функ�
ціонування на внутрішньому й зовнішньому
ринках.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою статті є дослідження

процесу оцінки ефективності функціонуван�
ня транспортних підприємств для забезпечен�
ня розвитку інфраструктури курортів через
застосування економіко�математичних ме�
тодів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Й ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз стану транспортних підприємств з

метою оцінки їх рівня ефективності функціо�

нування доводить, що ефективність діяльності
— це досить складний, інтегральний показник,
який формується під впливом багатьох фак�
торів, і позначається на всіх аспектах діяль�
ності господарюючих суб'єктів. На нашу дум�
ку, підвищення ефективності функціонування
транспортних підприємств напряму залежить
від рівня їх конкурентоспроможності, і є, по
суті, складним, багатофакторним процесом,
який підлягає стратегічному управлінню. Таке
управління, на наш погляд, може здійснювати�
ся за допомогою відповідних показників, відхи�
лення яких відображає вплив всієї сукупності
факторів, які впливають на рівень як ефектив�
ності, так і конкурентоспроможності господа�
рюючих суб'єктів.

З метою забезпечення науково�мето�
дологічних основ організації процесу управ�
ління конкурентоспроможності транспорт�
них підприємств та розрахунку оцінки їх
рівня, всі фактори, які впливають на продук�
тивність використання економічних ресурсів
та визначають конкурентні переваги госпо�
дарюючих суб'єктів, можна згрупувати у два
блоки, один з яких об'єднує так звані базисні
фактори, другий — фактори конкурентного
середовища. Взаємодіючи та доповнюючи
один одного, зазначені блоки факторів ут�
ворюють два джерела конкурентоспромож�
ності: операційну ефективність і стратегіч�
не позиціювання. Ключовими складовими
останнього є інноваційна активність транс�
портних підприємств та їх адаптивність на
ринку.

Ефективність використання економічних
ресурсів підприємств може бути охарактери�
зована та зведена до оцінки операційної ефек�
тивності діяльності підприємств галузі, інно�
ваційної активності та ринкової адаптивності.
Зрозуміло, що подібна оцінка неможлива без
порівняння та зіставлення відповідних показ�
ників господарюючих суб'єктів і їх конку�
рентів.

Ми вважаємо, що комплексна кількісна
оцінка рівня конкурентоспром ожності
транспортного підприємства може бути за�
безпечена таким показником, який враховує
вплив всієї сукупності факторів, які форму�
ють цей рівень. На нашу думку, основу роз�
роблення комплексної оцінки повинен скла�
дати ряд принципових методичних поло�
жень:

1. Принцип системності. Цей принцип ба�
зується на понятті системи, коли поведінка
кожного окремого її елементу впливає на по�
ведінку цілого. Саме таким цілим є система
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факторів конкурентоспроможності підпри�
ємств, яка проявляється в результаті взаємодії
комплексу зовнішніх та внутрішніх умов кон�
курентної боротьби. В деяких випадках той чи
інший фактор може відігравати вирішальне зна�
чення, однак таким він стає тільки при відпові�
дному поєднанні всіх інших факторів та пара�
метрів. Ось чому для повноцінного розкриття
сутності таких складних явищ, як процес підви�
щення конкурентоспроможності підприємств,
показники, які характеризують різноманітні
сторони цього процесу, повинні бути зведені в
систему.

2. Принцип комплексної оцінки факторів.
Оскільки кожен показник системи представляє
собою кількісну оцінку впливу на досліджува�
ний процес будь�якого фактора або групи фак�
торів, то вся система логічно пов'язаних між
собою та доповнюючих один одного показників
повинна будуватися у відповідності з комплек�
сом факторів, які обумовлюють підвищення
конкурентоспроможності підприємств. А це
означає, що розробці зазначених показників
повинно передувати дослідження всього ком�
плексу факторів, які визначають розвиток до�
сліджуваного процесу.

3. Принцип функціональної управлінської
направленості. В силу того, що метою створен�
ня системи показників є управління процесом
підвищення конкурентоспроможності транс�
портних підприємств, у такій системі повинні
налічуватися показники, які пов'язані із різно�
манітними управлінськими функціями: плану�
ванням, організацією, управлінням, контролем,
мотивацією та стимулюванням, координацією
та регулюванням.

4. Принцип обліку специфіки виробництва.
Система, яка розробляється, повинна включа�
ти в себе показники, які відображають спе�
цифічні галузеві особливості діяльності та вра�
ховують їх вплив на конкурентоспроможність
підприємств.

5. Принцип ієрархічності показників. По�
казники, які органічно наповнюють досліджу�
вану систему, повинні ранжуватися по їх важ�
ності, спадаючи у своїй побудові, у відповід�
ності з аналітичним прийомом — від загаль�
ного до часткового. Визначенню провідних ла�
нок досліджуваного процесу повинні сприяти
зведені, узагальнюючи показники, які забез�
печують найбільш повну, по можливості інтег�
ральну характеристику основних напрямів
підвищення конкурентоспроможності підпри�
ємств галузі. Часткові показники системи по�
винні доповнювати загальну картину за раху�
нок впливу на досліджуваний процес специф�

ічних особливостей діяльності господарюючо�
го суб'єкта.

6. Принцип інформаційної забезпеченості.
Створювана система повинна містити такі по�
казники, розрахунок яких може забезпечува�
тися повною, достовірною, точною та своєчас�
ною інформацією, яка є у діючих формах об�
ліку та статистичній звітності. Така постанов�
ка питання відкидає різного роду показники,
які отримані в результаті абстрактних побу�
дов або експертним шляхом, оскільки такі по�
казники, на наш погляд, мало сприяють роз�
витку практики економічного аналізу та пла�
нуванню.

7. Принцип забезпечення порівняння. У
відповідності до цього принципу побудова
системи показників повинна будуватися з
урахуванням дотримання умов порівняння
показників за їх об'ємними характеристика�
ми, строками оцінки, методами отримання
інформації, одиницями вимірювання та спо�
собами розрахунку. Забезпечення вказаних
умов не допускає наявності в досліджуваній
системі різнорозмірних та різноскладових
показників, які порушують її побудову та
логіку.

8. Принцип безперервності. Зазначений
принцип враховує можливе коректування тих
чи інших показників системи або включення до
неї додаткових показників по мірі надходжен�
ня нових даних про об'єкт дослідження або
про його конкурентне середовище. При цьо�
му таке коректування повинне носити диск�
ретний характер, а його необхідність може
бути встановлена тільки за результатами прак�
тичного використання розробленої системи
показників.

З метою урахування впливу операційної
ефективності, інноваційної активності та
ринкової адаптивності на рівень конкурен�
тоспроможності транспортних підприємств,
який оцінюється за допомогою єдиного інтег�
рального показника, необхідно використову�
вати інтегрально�індексний метод побудови
його моделі. Суть даного методу зводиться до
розрахунку коефіцієнтів операційної ефек�
тивності діяльності підприємств, їх інновац�
ійності та адаптивності, наступній їх інтег�
рації (перемноженні) та знаходженні кореня
відповідного ступеню. Комплексний критерій
можливо отримати, визначаючи середнє
арифметичне або середнє геометричне показ�
ників.

На нашу думку, для забезпечення конку�
рентоспроможності підприємств галузі бажа�
но, щоб всі коефіцієнти були відмінні від нуля,
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бо якщо один із коефіцієнтів дорівнюватиме
нулю, то в такому випадку діяльність госпо�
дарюючих суб'єктів не можна визнати конку�
рентною.

Перший із коефіцієнтів у формулі відобра�
жає операційну ефективність діяльності під�
приємств, результатом якої є вироблені това�
ри та послуги. Успішність цієї діяльності ви�
значається тією сумою, яку споживачі готові
заплатити за продукцію підприємств. І якщо
сума виручки від реалізації продукції переви�
щує сукупні витрати на всі необхідні види
діяльності з її виробництва та збуту, підприє�
мства функціонують рентабельно, що засвід�
чує прийнятний рівень їх операційної ефек�
тивності.

Ми вважаємо, що в якості найбільш універ�
сального показника операційної ефективності
підприємств може виступати відношення ви�
ручки від всіх видів діяльності до витрат, які при
цьому понесені.

Для визначення коефіцієнта операційної
ефективності підприємств необхідно порівня�
ти величину розрахованого показника дослід�
жуваного господарюючого суб'єкту з відпові�
дним показником підприємств вибірки. Слід
зазначити, що під вибіркою варто розуміти та�
кий склад конкурентів, який в ході конкретно�
го економічного аналізу необхідний для зістав�
лення з досліджуваним господарюючим су�
б'єктом.

Наступні два коефіцієнта в сукупності
характеризують стратегічне позиціювання
господарюючих суб'єктів, включаючи в себе
результативність інноваційних процесів та
ринкову адаптивність транспортних підпри�
ємств.

Основою адаптивності є активна іннова�
ційна діяльність господарюючого суб'єкта,
яка стосується наукову�дослідної, виробни�
чої, організаційної, фінансової та інших
сторін функціонування сучасних підпри�
ємств.

Транспортні підприємства повинні систе�
матично виділяти ресурси на здійснення ін�
новаційної діяльності з метою постійного
технічного, технологічного та організаційно�
го удосконалення виробництва. Наявність та�
ких ресурсів та ефективність їх впроваджен�
ня — запорука успішного виживання та еко�
номічного зростання підприємства у конку�
рентних умовах ринку. На нашу думку, важ�
ливим індикатором інноваційної активності
господарюючих суб'єктів є обсяг інвестицій�
них ресурсів, які направляються на розроб�
ку та практичну реалізацію інноваційних про�

цесів. При цьому величину інвестиційних ре�
сурсів необхідно порівнювати із загальними
виробничими витратами підприємств та
співвідносити отриманий показник з аналог�
ічним показником у часі.

Таким чином, ступінь інноваційної актив�
ності підприємств може бути представлена
відношенням частки інноваційних витрат в за�
гальному обсязі виробничих витрат підпри�
ємств на даний момент часу до аналогічного по�
казника попереднього періоду.

Логіка подальших досліджень при оцінці
конкурентоспроможності підприємств галузі
пов'язує розглянуті вище показники іннова�
ційності та операційної ефективності госпо�
дарюючих суб'єктів із результативністю їх про�
яву у зовнішньому середовищі. Відношення
транспортних підприємств із зовнішнім середо�
вищем просліджується через показник їх рин�
кової адаптивності, який характеризує те по�
ложення, яке господарюючі суб'єкти займають
на ринку. Висока адаптивність передбачає на�
явність адекватної долі ринку, яка, на думку
багатьох вчених, є одним із основних показ�
ників конкурентоспроможності, що враховує
масштаби виробництва підприємств та ефек�
тивність їх діяльності.

Разом з тим, порівняння часток ринку (об�
сягів виручки) підприємств�конкурентів може
призвести до того, що домінуючим критерієм
оцінки конкурентоспроможності господарю�
ючих суб'єктів стане саме цей показник. Але,
на нашу думку, навіть при значній частці рин�
ку підприємства можуть мати збитки та діяти
менш ефективно, ніж конкуренти з меншою
часткою ринку. Також менша частка ринку
може пояснюватися специфікою діяльності
підприємств (обмеженням цільового сегмен�
ту ринку; оптимальним масштабом виробниц�
тва, при якому досягається його максимальна
ефективність; об'єктивною обмеженістю ре�
сурсів, які знаходяться у розпорядженні
підприємств та ін.), при цьому ефективність
виробництва таких підприємств може бути
досить високою.

В якості показника ринкової адаптив�
ності  п ідп риємств  слід розглянути не
співвідношення часток ринку конкурентів в
абсолютному виразі, а відношення зміни ча�
стки ринку досліджуваного господарюючих
суб'єктів у порівнянні з минулим періодом
до ідентичного показника підприємств ви�
бірки.

Частка ринку, яку займають підприємства,
може визначатися співвідношенням виручки
підприємств від всіх видів діяльності та обсягу
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ринку. Слід зазначити, що під ринком необхід�
но розуміти всю сукупність економічних сек�
торів, де здійснюється діяльність підприємства
та його конкурентів.

Зазначимо, що відношення величини ви�
ручки поточного періоду до величини вируч�
ки у минулому періоді є індексом зміни показ�
ника виручки. Тому відношення зміни частки
ринку ідентично відношенню індексів зміни
обсягів виручки. Це дозволяє зробити висно�
вок, що співвідношення індексів зміни величи�
ни виручки досліджуваного господарюючого
суб'єкта та підприємств вибірки, характеризує
динаміку позиції підприємства на ринку,
відображаючи показник його ринкової адап�
тивності.

Слід відзначити, що всі перераховані вище
коефіцієнти, які відображають операційну
ефективність, інноваційну активність та ринко�
ву адаптивність підприємств, в сукупності ха�
рактеризують конкурентоспроможність госпо�
дарюючих суб'єктів.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ
Ми вважаємо, що інтегральний показник,

який представляє собою агреговану форму
вказаних коефіцієнтів, включає в себе важ�
ливі кінцеві критерії конкурентоспромож�
ності, якими є прибутковість, обсяг стратегі�
чних інноваційних інвестицій та частка
підприємств на ринку. Ці критерії, на наш по�
гляд, об'єднують в себе абсолютну більшість
факторів, які здійснюють вплив на діяльність
транспортних підприємств в умовах конку�
рентного ринку та визначають перспективи їх
функціонування та розвитку, що в підсумку
забезпечує максимальну достовірність очіку�
ваних результатів.

Достовірність результатів підтверджується
і тим, що у ході розрахунків при оцінці рівня
конкурентоспроможності підприємств не вико�
ристовуються різного роду синтетичні, умовні
показники. Навпаки, вся необхідна вихідна
інформація, яка має вартісний вираз, може бути
отримана з даних бухгалтерської та статистич�
ної звітності підприємств, що підвищує точність
та оперативність розрахунків.

Таким чином, запропоноване визначення
інтегрального показника оцінки рівня конку�
рентоспроможності транспортних підприємств
є тим інструментом, широке застосування яко�
го можливе як в теоретичних дослідженнях, так
і в практиці економічного аналізу, і дозволить
прискорити вирішення проблеми ефективного

функціонування підприємств галузі з метою
забезпечення розвитку інфраструктури туриз�
му.
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