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Метою роботи є розробка науково-методичних рекомендацій по формуванню стратегій розвитку АТП в 
ринкових умовах.

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
 – узагальнити результати досліджень щодо теоретичних основ і практичних рекомендацій формування 
стратегії розвитку підприємства;
– встановити склад стратегій розвитку підприємства та їх розподіл між рівнями прийняття стратегічних 
рішень АТП;
– обґрунтувати методичний підхід до формування стратегії розвитку АТП;
– визначити етапи формування господарського портфеля АТП;
– удосконалити методичний підхід до виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ) АТП;
– побудувати модель формування стратегії розвитку АТП.

Об`єкт дослідження – процес розробки стратегій розвитку АТП.

Предмет дослідження – методи розробки стратегій розвитку АТП в ринкових умовах.

Наукова новизна одержаних результатів. 
1. Доповнено існуючі методичні положення щодо виділення СЗГ шляхом обґрунтування факторів 
сегментування ринку автотранспортних послуг і групування клієнтів АТП по цих факторах.
2. Розроблено методичний підхід до оцінки і відбору, з одного боку, найбільш привабливих для 
підприємства СЗГ, з іншого боку, конкурентоспроможних підрозділів АТП (стратегічних одиниць бізнесу 
(СОБ)) для обслуговування цих зон.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в можливості використання розроблених 
методичних рекомендацій для формування господарського портфеля АТП і розробки комплексу стратегій, 
які забезпечать розвиток на основі підвищення ефективності роботи підприємства.

Мета та задачі дослідження
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Варіанти стратегії розвитку 3

Стратегія розвитку АТП - це набір засобів, отриманий шляхом переговорів і угод на всіх 
рівнях прийняття стратегічних рішень, який підприємство використовує для найбільш повного 
задоволення потреб у перевезеннях та досягнення перспективних цілей з мінімальним рівнем 
ризику при найбільш ефективному використанні ресурсів у відповідному бізнес-просторі. 



Алгоритм формування господарського портфеля АТП 4

Стратегічна зона господарювання 
(СЗГ)  –  це стратег ічно важливий 
сегмент оточення АТП, що складається 
з клієнтів зі схожими потребами і 
о д н а к о в о ю  т е х н о л о г і є ю  ї х 
задоволення, на який підприємство 
має або хоче одержати вихід.

Стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) АТП 
–  ц е  в н у т р і ш н ь о в и р о б н и ч а 
організаційна одиниця бізнесу, що 
відповідає за вироблення стратегічних 
позицій в одній або декількох зонах 
господарювання. Це різні стратегічні 
го с п од а р с ь к і  п і д р о зд і л и ,  то бто 
елементи внутрішнього середовища 
підприємства



Уточнена схема формування 
стратегії розвитку АТП
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Параметри визначення СЗГ вантажного АТП 6



Виділення СЗГ вантажного АТП методом багатовимірної
ієрархічної угруповання 7

П1-П12 - потреба в 
перевезенні певного виду 
вантажу;
ГП1-ГП4 - географія 
потреби, відповідно, 
міські, приміські, міжміські, 
міжнародні перевезення;
Кл - Клm - клієнти, у яких 
існує позначена потреба;
m - кількість клієнтів АТП

Таблиця 7.1 – Сітка стратегічної сегментації ринку автотранспортних послуг



Оцінка привабливості СЗГ АТП 8

Проранжеровані експертами за ступенем важливості для оцінки привабливості СЗГ АТП фактори:
Х1 - загальна потреба СЗГ в перевезеннях;
Х2 - рентабельність перевезень в даній СЗГ;
Х3 - відповідність стратегічного потенціалу вимогам СЗГ;
Х4 - частка ринку АТП в СЗГ;
Х5 - темп зростання прибутковості в СЗГ;
Х6 - рівень насичення попиту в СЗГ;
Х7 - коливання тарифів на перевезення;
Х8 - стабільність структури ринку;
Х9 - тиск споживачів в СЗГ;
Х10 - питома вага обсягу перевезень в СЗГ в загальному обсязі перевезень АТП;
Х11 - перспективи географічного розширення СЗГ.

Рисунок 8.1 –  Гістограма розподілу сум рангів

Таблиця 8.1 – Шкала оцінки відповідності 
стратегічного потенціалу АТП вимогам СЗГ



   

   

Формування господарського портфеля АТП
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Рисунок 9.1 – Матрица МС-GE

Таблиця 9.2 – Стратегічні рекомендації 
по матриці MC-GE

Рисунок 9.2 – Склад господарського портфеля АТП



   

   

Блок-схема алгоритму моделювання стратегій розвитку АТП
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Виділення СЗГ ПП «Беркут-транс» методом багатовимірної
ієрархічної угруповання

   

   

11



Оцінка привабливості СЗГ
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Таблица 12.1 – Вихідні дані для оцінки привабливості 
колективних СЗГ

Таблица 12.2 –  Оцінка привабливості СЗГ

Таблиця 12.3 – Сітка 
стратегічної сегментації 
оточення досліджуваного 
АТП



Визначення стадії життєвого циклу кожної СЗГ, балансування 
господарського портфеля АТП
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Таблица 13.1 – Вихідні дані для визначення фази життєвого циклу СЗГ

Середня величина зміни доходів дорівнює:

Таблиця 13.2 – Результати стратегічного аналізу одиниць 
господарського портфеля



Стратегічні рекомендації по матриці MC-GE

   

   

14



Дякую за увагу!


