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Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських автотранспортних 

підприємства (далі АТП) особливо зросла в сучасних складних соціально-економічних 

умовах, коли підприємства транспортної галузі застосовують різноманітні цінові та 

нецінові методи стимулювання збуту продукції та наданих послуг, а отже, розширюють 

власну ринкову частку. Перехід до ринкової економіки, що викликав радикальні 

перетворення всього господарського механізму, визначив значення конкуренції як 

іманентного атрибуту ринку. Конкуренція визначає життєздатність АТП, результати 

його діяльності. У зв’язку з цим, фінансове забезпечення та обґрунтування 

організаційно-економічних заходів з підвищення конкурентоспроможності 

підприємства є необхідною передумовою для покращення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств галузі. 

Конкурентоспроможність АТП становить узагальнюючий підсумковий показник 

його стійкої роботи, що включає результати діяльності різноманітних основних, 

допоміжних і управлінських підрозділів, підсистем і залучених ресурсів, є відбиттям 

наявності у підприємства відносних переваг над іншими учасниками ринку 

(конкурентами) у сферах, які пов’язані з ключовими факторами конкуренції або які 

обумовлюють об’єктивні можливості конкретного підприємства та його конкурентів 

щодо досягнення певних однорідних цілей. 

В основі забезпечення конкурентоспроможності підприємства лежить 

економічний механізм, який являє собою комплекс елементів, що врегульовують 

процес ухвалення рішень у сфері господарської діяльності підприємства. Для 

ефективного функціонування даного механізму необхідно, аби кожен з елементів 

перебував у постійному взаємозв’язку з іншими. Саме тому, вирізняють три базові 

складові конкурентоспроможності підприємства: безпеку, конкурентні переваги та 

якість наданих транспортних послуг. Всі складові є взаємопов’язаними. Зокрема, 

безпека реалізується на АТП шляхом технічних регламентів, які встановлюються з боку 

держави. Однак, самі підприємства повинні розуміти, що технічне врегулювання не дає 

гарантії конкурентних переваг, оскільки важливе значення також має якість наданих 

послуг перевезення. Потенційні клієнти завжди мають вибір, можуть надавати перевагу 

аналогічним підприємствам з кращими умовами. Це говорить про те, що підприємство 

повинне постійно вдосконалювати якість наданих транспортних та супутніх послуг, 

аби залишатись конкурентоспроможним на ринку. Підвищення 

конкурентоспроможності на АТП передбачає розроблення та обґрунтування планів і 

заходів досягнення визначених цілей, в яких враховані наявні потужності та 

можливості, а також фінансовий, трудовий та технічний потенціали підприємства [1]. 
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