
141 

УДК 338.27 DOI: 10.33744/2308-6645-2022-4-54-141-150 
UDC 338.27  

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 

Мельник О.Ю., Національний транспортний університет, Київ, Україна, komea1977@ukr.net, 
orcid.org/0000-0001-9677-4411 

 

MARKETING RESEARCH OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE. 
 

Melnyk O.Yu., National Transport University, Kyiv, Ukraine, komea1977@ukr.net, orcid.org/0000-
0001-9677-4411 

 

Постановка проблеми. Продовж останніх років починаючі з 2019р по лютий 2022р весь світ 
знаходився в пандемічній загрозі, що вплинула на весь світ. Не встигнули підприємства адаптувати 
свою діяльність на антикризове управління, як отримали новий удар, а саме вторгнення та окупація 
РФ. Наразі в жорсткому середовищі економічної та політичної кризи, постраждало всі сектори 
економіки України. Транспортна інфраструктура перебуває в глобальному занепаду. Це свідчать 
зруйновані дорожні шляхи – 25 тисяч кілометрів доріг різних форм власності та 309 штучних споруд: 
мостів і шляхопроводів, багато автотранспортних підприємств припинили свою діяльність на 
території України.  

Внаслідок російської агресії було пошкоджено близько 33% інфраструктури по всій країні: 
305 мостів, 19 аеропортів, 110 залізничних станцій та 24 тис. км доріг[1]. За попередніми 
підрахунками "Укравтодору", збройний напад Росії на нашу країну завдав збитків у обсязі 954 
мільярдів гривень. Але очевидно, що з майбутньою деокупацією наших південних і східних 
територій, сума та кількість втрат буде суттєво зростати[2]. 

Тобто саме зараз необхідна застосування нової стратегія антикризового управління для  
транспортної інфраструктури в цілому. Формування потрібного стратегічного вектору залежить від 
вірного вибору методів маркетингових досліджень. Тому стало за необхідне проведення аналізу, 
щодо методології проведення маркетингових досліджень для оцінки сучасного стану транспортної 
інфраструктури України. 

Аналіз і огляд останніх досліджень.  В науковій літературі приділяється багато уваги 
проблемам та розвитку автотранспортної інфраструктури. Теоретичні та методологічні основи 
економічної і організаційної роботи транспортної галузі представлено у працях А.В. Базилюк[3], А.О. 
Безуглого [5], М.Я. Городецького[4], А.П. Гречан[5], К.А. Компанець [5], Д.O. Левченко[9] Є.Г. 
Логачова[7], О.М. Ложачевська[6], В.С. Марунича [10], Назаренко Я.Я. [3],  А. P. Старостенко[9], 
В.Г.Шинкаренко[8], Л.Г Шморгуна[10], А. М. Хроза [5] та інших дослідників. У фундаментальних 
працях багатьох вищезазначених вчених існує значна кількість конструктивних підходів до розвитку 
автотранспортних підприємств, сформованих зарубіжними та вітчизняними науковцями.  

На разі в сучасних умовах кризи стає актуальними роботи  науковців: В. Артемчук [11], Ю. 
Горбенко[12], К. Компанець [5,11], Л. Литвишко [11], Т. Страндвік [13], К. Хайнонен [13] та інші. 
Науковцями встановлюється узагальнюючі вектори розвитку транспортних підприємств, що 
визначаються як комплексний план, правила, прийоми, процедури, що є основою реалізації 
маркетингових стратегії, тобто процесом управління з досягнення стратегічних цілей у будь-який 
сфері діяльності підприємства.  

Незважаючи на таку кількість наукового огляду проблеми транспортної інфраструктури 
залишаються не розкрити питання маркетингових досліджень, як запоруки вірного прогнозу вектору 
розвитку транспортних підприємств. 

Мета дослідження. Метою даної наукової статті є глобалізація питань маркетингових 
досліджень транспортної інфраструктури України. 

Основна частина. Всесвітнім економічним форумом опубліковано рейтинг країн світу за 
Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2019 (The Global Competitiveness Index). Україна 
цього року посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції на чотири пункти [14, c. 
26-28]. Детальніше основні складові частини Індексу глобальної конкурентоспроможності України 
щодо стану транспортної галузі показані в табл. 1. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 100 змінних, що 
згруповані у 12 контрольних показників, які об’єднані трьома основними групами субіндексів, 
такими як «Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності», «Інновації та фактори вдосконалення» 
[14, c. 26-28] 



142 

 

Таблиця 1 – Динаміка інфраструктурних факторів в індексі глобальної 
конкурентоспроможності України, од 

Table 1 – Dynamics of infrastructure factors in the global competitiveness index of Ukraine, unit 
Складові частини 
показника 

Роки 
2016– 2017 2017– 2018 2018– 2019 2019– 2020 2020– 2021 

Інфраструктура 69 75 78 57 68 
1. Транспортна 
інфраструктура 

91 91 87 59 88 

1.1. Якість усієї 
інфраструктури 

82 88 88 114 75 

1.2. Якість доріг 132 134 130 114 139 
1.3. Якість 
залізничної 
інфраструктури 

28 34 37 34 25 

1.5. Якість 
інфраструктури 
повітряного 
транспорту 

97 103 92 101 99 

Джерело: сформовано автором на основі [14] 
 

Сучасна структура  вітчизняних автопідприємств за останні роки суттєво змінилася. Вона 
формувалася за рахунок створення практично всіх видів транспортного підприємства, які 
функціонували у розвинених країнах з високим рівнем автомобілізації. Водночас структура 
транспортних послуг в Україні значно відрізняється від структури Європи. Але зростання 
чисельності деяких видів підприємств відбувається не пропорційно попиту на послуги транспортного 
підприємства. Вітчизняна структура транспортних підприємств повинна бути представлена у 
необхідній кількості у різних розмірах і спеціалізації. Вартість і якість наданих послуг повинна 
забезпечити конкурентну здатність з максимальним наближенням до клієнтів-споживачів. У випадку 
зміни структури або чисельності парку автомобілів необхідно передбачити гнучкість виробничих 
потужностей згідно з вимогами до якості послуг.  

Запорукою успіху будь-якого підприємства є комплексне управління, ефективна організація 
маркетингової стратегічної та тактичної діяльності. Оскільки маркетинг орієнтований на задоволення 
потреб споживачів, то маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження 
ринку. У ході дослідження ринку вивчають поведінку споживачів, їхні смаки і потреби, споживчі 
переваги, мотиви, які спонукають їх приймати рішення щодо купівлі товару Глибоке розуміння 
поведінки споживачів дає маркетологам можливість впливати на управлінські рішення щодо їхніх 
потреби краще, ніж це роблять конкуренти. 

Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на транспортні 
послуги, аналіз цін і конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий 
аналіз допомагає оцінити ринкові можливості визначити привабливий напрям маркетингової 
діяльності і набути конкурентних переваг. 

Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство прагне 
задовольнити. Притому використовують дуже важливий маркетинговий прийом — сегментацію 
ринку, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та 
поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, 
значить, воно знайшло свою „нішу" на ринку. 

Після того необхідно зробити позиціонування послуг на ринку, тобто чітко визначити, чим 
послуги даного підприємства відрізнятиметься від послуг конкурентів, завдяки яким його 
характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів. 
Прийнявши рішення щодо позиціонування свого товару, підприємство може розпочинати 
розроблення комплексу маркетингу. Це одна з фундаментальних категорій сучасного маркетингу, 
його „серцевина" [15 – С. 38]. 

Транспортне підприємство, яке працює на ринку, відчуває на собі вплив, з одного боку, 
економічних, демографічних, політико-правових, науково-технічних, природно кліматичних 
чинників та чинників культурного середовища, а з іншого – ефективність його діяльності багато в 
чому залежить від постачальників, посередників, поведінки споживачів, дій конкурентів, діяння 
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контактних аудиторій. Всі ці чинники і елементи є складовими маркетингового комплексного 
дослідження транспортної інфраструктури (рис 1). 

 
Рисунок 1 –  Напрямки та чинники комплексного маркетингового дослідження 

Figure 1 – Directions and factors of integrated marketing research 
 

Джерело: сформовано автором 
 

У маркетингових дослідженнях фахівці зазвичай виокремлюють два основних його напрямки 
його проведення:  

– зовнішнє, суть якого полягає у дослідженні основних характеристик та параметрів 
товарного ринку (конкуренти, попит, кон’юнктура ринку, загальні умови збуту товару, загальний 
стан розвитку галузі);  

– внутрішнє, суть якого полягає у проведенні дослідження діяльності товаровиробника з 
точки зору аналізу власних його можливостей розвитку та оцінки реальних і потенційних перспектив 
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Чинники, що 
контролюються 
керівництвом підприємства: 
Цілі діяльності підприємства; 
Необхідні ресурси; 
Використання тієї чи іншої 
технології виробництва; 
Імідж підприємства, розмір 
витрат

Чинники, що 
контролюються службою 
маркетингу: 

Конкурентоспроможність 
продукції та методи 
конкурентної боротьби; цілі 
маркетингу; витрати на 
маркетингові заходи; 
система збуту; рівень цін 

Чинники макросередовища: 
 
Демографічні, економічні, 
політико-правові, науково-
технічні, природні та 
фактори культурного 
середовища 

Чинники 
мікросередовища: 

Посередники, 
постачальники, 
клієнтурний ринок, 
конкуренти, сама фірма, 
контактні аудиторії 

Суб’єкти та чинники, які мають 
безпосереднє відношення до 
самої фірми, її можливостей 
обслуговування клієнтів та 
взаємодії з партнерами, всі вони 
значною мірою залежать від 
впливу підприємства

Зовнішнє середовище, створюється 
силами та факторами більш 
швидкого плану, які впливають на 
внутрішнє середовище підприємства 
і не є досяжними для прямого 
впливу з його боку 
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ринкової діяльності у конкурентному середовищі (аналіз стратегічних установок, організаційної 
структури управління, собівартості виробленої продукції, стратегічних одиниць бізнесу, фінансових 
показників) [16]. 

В науковій літератури визначаються загально прийняті методи маркетингових досліджень, а 
саме якісні та кількісні. В сучасних політичних та економічних умовах кризи доречно 
використовувати методи маркетингового дослідження швидкого реагування на динаміку змін в 
зовнішньому та внутрішньому середовищі. Саме наразі необхідно використання методів швидкого 
реагування та миттєвого оцінювання ситуації, а саме:  

– методи системний аналізу ( SPACE, PEST та SWOT – аналізу.); 
– комплексний аналіз – дозволяє досліджувати ринкову ситуацію, розглядаючи її як об'єкт зі 

складною структурною основою. Наприклад, проблема ринку окремого товару багато в чому 
пов'язана зі зміною попиту, товарної пропозиції, ціни, системи розподілу і т. Д. Вивчаючи їх в 
комплексі, можна визначити стратегічні і тактичні рішення з оптимізації ситуації.; 

- економіко-математичне моделювання – використовується для опису системи зв'язків між подіями, 
діями чи процесами і дає можливість з урахуванням діючих факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища оцінити перспективи розвитку конкретного ринку, визначити стратегію і тактику 
маркетингової діяльності, можливі відповідні кроки конкурентів, оптимальні витрати на маркетинг 
для отримання необхідного розміру прибутку. 

Для визначення сучасного стану транспортної інфраструктури проведено якісне 
дослідження з використання маркетингового методу SWOT- аналіз (табл. 2), якій в сучасних умовах є 
досить швидким і не потребує додаткових експертних витрат, так як він може проводитись з 
залученням внутрішніх експертів з транспортного середовища. 

 
Таблиця 2 – SWOT-аналіз транспортної галузі України 
Table 2 – SWOT analysis of the transport industry of Ukraine 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1.Сприятливе середовище для розвитку малого 
та середнього бізнесу 
2. Сучасна інфраструктура, що включає в себе 
як транспортні, так і технічні засоби, дорожній 
комплекс 
3. Чесна ринкова конкуренція, яка забезпечить 
прозору діяльність підприємств транспорту, 
вибір перевізників 
4.Розгалужена мережа автодоріг дозволяє 
охопити.  
5. Розвиток і чітка взаємодія між різними 
видами транспорту, особливо в транспортних 
вузлах 
6. Впровадження ефективної системи 
управління, що дозволить краще забезпечити 
діяльність транспортних підприємств 
7. Підвищення інвестиційної привабливості 
транспортної галузі, як для вітчизняних, так і 
закордонних інвесторів 
8. Задоволення потреб населення у якісних та 
надійних перевезеннях 

1. Стан дорожньої, інженерної інфраструктури. 
2. Недостатня ефективність системи 
державного регулювання відносин у сфері 
транспорту, наявність структурних 
диспропорцій, перешкод встановленню 
ринкових відносин;  
3. Проблеми ресурсної, фінансової та 
технологічної залежності національного 
транспорту від інших країн, відставання 
України від провідних країн за рівнем 
інформатизації сфери транспорту 
4. Недостатнє фінансування заходів щодо 
забезпечення транспортної безпеки України; 
5. Зниження рівня підготовки 
висококваліфікованих наукових та інженерно-
технічних кадрів, нестача кваліфікованих 
фахівців у галузі забезпечення безпеки 
транспорту та ін. 
6. Високим ступенем зношеності й аварійності 
об’єктів транспортного комплексу; 
7.  Зростанням інтенсивності руху транспорту 
в міру розвитку економіки країни, 
налагодження роботи міжнародних 
транспортних коридорів; 
8. Зростанням дорожньо-транспортної 
аварійності, що є однією з найсерйозніших 
соціально-економічних проблем 

Можливості Загрози 
Впровадження ефективного державного 
управління в транспортній галузі. 
Забезпечення надання якісних транспортних 

1. Політична та економічна нестабільність 
спричинена військовим конфліктом на сході 
України 
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послуг та інтеграція транспортного комплексу 
України до міжнародної транспортної мережі. 
Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій, зокрема ІТ-сектору  
Забезпечення сталого фінансування 
транспортного комплексу 
Залучення іноземних інвестицій в економіку 
області, зокрема з країн-членів ЄС.   
Розвиток транспортної та інженерної 
інфраструктури. 
Підвищення рівня безпеки на транспорті. 
Досягнення міської мобільності та регіональної 
інтеграції в Україні. 

2. Порушення правил експлуатації технічних 
систем, в тому числі нормативних вимог з 
екологічної безпеки при перевезеннях 
3. Надзвичайні події (аварії), зумовлені станом 
транспортних технічних систем 
4. Зниження темпів розвитку малого і 
середнього підприємництва  
5. Зниження купівельної спроможності 
населення  
6. Негативні наслідки недостатньої 
розробленості нормативної правової бази, що 
регулює відносини у транспортній сфері 
7. Кримінальні дії проти пасажирів 
8. Незаконне втручання у функціонування 
транспорту 

Джерело: розроблено автором 
 

Основними перепонами, що перешкоджають розвитку транспортної галузі в Україні, сьогодні 
виступають переважно чинники політичного, управлінського, економічного, екологічно характеру.  

Встановлення того, що якісні методи враховують детермінанти маркосередовища, ми 
відокремили їх загальні характеристики в табл. 3 

 

Таблиця 3 – Фактори та показники маркетингового макросередовища 
Table 3 – Factors and indicators of the marketing macro environment 

Фактори макросередовища Показники 
Економіка Фаза економічного циклу країни 

Рівень інфляції 
Рівень безробіття 
Валовий національний продукт та його динаміка 
Наявність та рівень товарного дефіциту 
Рівень доходів та купівельної спроможності населення 

Демографія Чисельність населення 
Територіальне розміщення населення 
Рівень урбанізації 
Міграція населення 
Віковий склад населення 
Рівень народжуваності та смертності Статевий склад 
населення 
Сімейний стан населення 

Політико-законодавчий Політична структура 
Рівень політичної та законодавчої стабільності 
Антимонопольне регулювання 
Податкове законодавство 

Соціально-культурний Соціальні класи 
Соціальні групи 
Культура 
Субкультура 

Науково-технічний прогрес Рівень інфляційної активності 
Введення нових технологій 
Напрями концентрації технологічних зусиль 
Підвищення продуктивності праці 
Нова продукція 

Природне середовище Екологія 
Наявність та доступність сировини та природних копалин 
Вартість енергоносіїв 

 
Джерело: сформовано автором 
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Проблемним питанням у дослідженні маркетингового середовища є недостатність 
методичних рекомендацій щодо організації та проведення маркетингового дослідження зовнішнього і 
внутрішнього середовища підприємства. Під час проведення дослідження маркетингового 
середовища необхідно дотримуватися наступних принципів: 

– об’єктивність – передбачає адекватне відображення отриманих даних та результатів; 
– системність – ретельний аналіз усієї сукупності чинників, суб’єктів та сил маркетингового 

середовища, виділення структурних складових, визначення ієрархічних зв’язків і 
взаємопідпорядкованості процесів і явищ; 

– комплексність – вивчення явищ і процесів, які відбуваються у маркетинговому середовищі у 
всій повноті, взаємозв’язку та розвитку; 

– точність – дослідження маркетингового середовища повинні засновуватися на певних 
джерелах інформації (власних, офіційних, зібраних тощо); 

– ретельність – використання різноманітних інструментів і методів, проведення необхідних 
підрахунків; 

– регулярність – дослідження чинників маркетингового середовища повинні проводитися 
систематично для своєчасного виявлення змін та їх урахування під час підготовки та прийняття 
управлінських рішень. 

Для дослідження характеру якості наданих послуг транспортних підприємств, нами 
проведене, ще додаткове дослідження з застосуванням пілотного маркетингового методу 
дослідження на платформі Google – анкета, що дало можливість охопити  велику вибірку 
респондентів. Дані про проведенню дослідження представлено на рис 2. 

 
Розподіл респондентів щодо технічного стану 

громадського транспорту 

 

Рисунок 2 – Діагностики сучасного стану транспортної інфраструктури  
за результатами опитування респондентів. 

Figure 2 – Diagnostics of the current state of transport infrastructure based  
on the results of the survey of respondents. 

Джерело: сформовано автором 
 
Тобто, маркетингове дослідження показало, що транспортна інфраструктура наразі не може в 

повній мірі задовольнити потреби споживачів України і потребує постійного проведення 
маркетингових досліджень для виявлення об’єктивних недоліків в роботі транспортних підприємств.  
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Висновки. Маркетингові дослідження – найважливіший складовий елемент процесу 
управління маркетинговою діяльністю, що постачає  інформацію  на  всі  етапи процесу  управління  і  
є   деталізованим   дослідженням   внутрішнього   та зовнішнього середовища підприємства, його 
сильних і  слабких  сторін.  Серед  основних  інструментів  маркетингового  аналізу  й  аудиту  варто   
назвати: техніко-економічний  аналіз  діяльності  підприємства,   аналіз   макро-   і  мікросередовища 
підприємства, SWOT-аналіз, маркетингові дослідження ринку. 

   Сучасного стану транспортної інфраструктури України визначено, що наразі через воєнне 
втручання РФ, всі автотранспортні підприємства знаходяться в глобальній кризі. Для підтримки 
самого головного сектору України під час війни необхідно постійно моніторити ринок за допомогою 
проведення якісних та кількісних методів маркетингових досліджень  
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Мельник О.Ю. Маркетингові дослідження транспортної інфраструктури України.  
/ О.Ю. Мельнік // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки». 
Науковий журнал. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 4 (54). 

 В статті розглядається маркетингові дослідження сучасного стану транспортної 
інфраструктури України. Проведені статистичний аналіз динаміки змін в інфраструктури країни. 
Враховуються наслідки від війни з РФ та наводяться приблизні збитки від зруйнування транспортної 
інфраструктури України. Проведено комплексний аналіз наукових праць по темі дослідження та 
доведено, що проблемами розвитку та застосування маркетингових стратегій транспортної 
інфраструктури присвячено багато робіт науковців. На сучасному етапі глобальної кризи необхідно 
застосовувати антикризисних методів маркетингових досліджень. 

В статті встановлено, що основними перепонами, що перешкоджають розвитку 
транспортної галузі в Україні, сьогодні виступають переважно чинники політичного, управлінського, 
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економічного, екологічно характеру. Проблемним питанням у дослідженні маркетингового 
середовища є недостатність методичних рекомендацій щодо організації та проведення 
маркетингового дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Для уточнення 
внутрішньо галузевих проблем транспортної інфраструктури України було проведено додаткове 
кількісне дослідження. Тобто визначено, що транспортна інфраструктура наразі не може в повній 
мірі задовольнити потреби споживачів України і потребує постійного проведення маркетингових 
досліджень для виявлення об’єктивних недоліків в роботі транспортних підприємств. Дослідження 
показало, що наразі через воєнне втручання РФ, всі автотранспортні підприємства знаходяться в 
глобальній кризі. Для підтримки самого головного сектору України під час війни необхідно постійно 
моніторити ринок за допомогою проведення якісних та кількісних методів маркетингових 
досліджень. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, МАРКЕТИНГОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ, ВОЄННИЙ СТАН. 

 
ABSTRACT 

Melnyk O.Yu. Marketing research of transport infrastructure of Ukraine.  Visnyk National Transport 
University. Series «Economic sciences». Scientific journal. – Kyiv: NTU, 2022. –  Issue 4 (54). 

 The article deals with marketing research on the current state of transport infrastructure in Ukraine. 
A statistical analysis of the dynamics of changes in the country's infrastructure was carried out. The 
consequences of the war with the Russian Federation are taken into account and the approximate damages 
from the destruction of the transport infrastructure of Ukraine are given. A comprehensive analysis of 
scientific works on the research topic was carried out and it was proved that many works of scientists are 
devoted to the problems of development and application of marketing strategies of transport infrastructure. 
At the current stage of the global crisis, it is necessary to apply anti-crisis methods of marketing research. 

The article establishes that the main obstacles preventing the development of the transport industry 
in Ukraine today are mainly political, managerial, economic, and environmental factors. A problematic issue 
in the study of the marketing environment is the insufficiency of methodological recommendations regarding 
the organization and conduct of marketing research of the external and internal environment of the 
enterprise. An additional quantitative study was conducted to clarify intra-sectoral problems of the transport 
infrastructure of Ukraine. That is, it is determined that the transport infrastructure currently cannot fully 
satisfy the needs of Ukrainian consumers and requires constant marketing research to identify objective 
deficiencies in the work of transport enterprises. The study showed that currently, due to the military 
intervention of the Russian Federation, all motor transport companies are in a global crisis. To support the 
most important sector of Ukraine during the war, it is necessary to constantly monitor the market using 
qualitative and quantitative methods of marketing research. 

KEY WORDS: TRANSPORT INFRASTRUCTURE, MARKETING RESEARCH, TRANSPORT, 
TRANSPORT INDUSTRY, MARTIAL LAW. 
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