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У статті розглянуто сутність, поняття 
і критерії ефективності діяльності під-
приємства, особливості оцінювання 
ефективності діяльності транспортних 
підприємств в сучасних умовах. Високий еко-
номічний ефект досягається завдяки вдо-
сконаленню організації та технології пере-
везень за відсутності капітальних вкладень 
або за незначної їх суми.
Ключові слова: ефективність, тран-
спортні підприємства, логістика, показники, 
метод.

В статье рассмотрены сущность, поня-
тие и критерии эффективности деятель-
ности предприятия, особенности оце-
нивания эффективности деятельности 
транспортных предприятий в современных 
условиях. Высокий экономический эффект 

достигается благодаря совершенствова-
нию организации и технологии перевозок 
при отсутствии капитальных вложений 
или при незначительной их сумме.
Ключевые слова: эффективность, транс-
портные предприятия, логистика, показа-
тели, метод.

In the article the essence, concept and cri-
teria of efficiency of the enterprise’s activity,  
the features of the assessment of the efficiency of  
the activity of transport enterprises in modern 
conditions are considered. High economic 
effect is achieved due to the improvement of 
the organization and technology of transpor-
tation in the absence of capital investments,  
or with a small amount.
Key words: efficiency, transport enterprises, 
logistics, indicators, method.

Постановка проблеми. Проблема ефектив-
ності підприємства завжди посідала важливе 
місце серед актуальних проблем економічної 
науки, ця проблема є досить складною і такою, що 
важко формалізується. Адже будь-яке підприєм-
ство – це складна система, яку важко спростити, 
не втративши при цьому її суттєвих характерис-
тик. Зацікавленість у збільшенні ефективності на 
підприємстві виникає на різних рівнях управління 
економікою (від власників приватного підприєм-
ства до керівників держави).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ефективності діяльності суб’єктів гос-
подарювання та її оцінки представляють особли-
вий інтерес як для зарубіжних, так і для вітчиз-
няних учених. Слід навати таких дослідників, як 
О.В. Бакалінський, Т.А. Говорушко, А.О. Касич, 
Л.О. Коваленко, Д.М. Костюк, А.В. Куценко, 
В.О. Мец, Л.Б. Миротін, А.Г. Некрасов, Є.В. Нега-
шев, Д. Нортон, Р. Каплан, В.І. Отенко, О.М. Салига 
[1–15]. Незважаючи на значну кількість наукових 
праць та суттєві досягнення, існує низка дискусій-
них питань. Зокрема, наявні теоретичні розробки 
потребують уточнення та подальшого розвитку 
в напрямі теоретично-методичного та практичного 
характеру з визначення сутності підходів та мето-
дів оцінки ефективності діяльності підприємств, 
тому проблема вибору найбільш прийнятного 
методу оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства в сучасних умовах з урахуванням нових 
чинників, що впливають на результативність функ-
ціонування підприємства, є досить актуальною 
і потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у формуванні системи теоретичних знань 
і прикладних вмінь та навичок щодо використання 

принципів і методів оцінки ефективності виробни-
цтва; обґрунтуванні доцільності їх використання; 
розробці практичних рекомендацій щодо покра-
щення діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінка ефективності ґрунтується на певних кри-
теріях і показниках. Критерії ефективності харак-
теризують якісні сторони процесу, його сутність; 
це ознака, на основі якої проводиться її оцінка. 
Критерій ефективності повинен відповідати таким 
вимогам: повною мірою відображати результати 
господарської діяльності, фіксувати та вимірювати 
рівень досягнення поставленої мети. Як критерії 
зазвичай виділяють прибутковість, якість, економіч-
ність положення на ринку, якість трудового життя. 
Оскільки підприємство здійснює багатогранну 
та складну діяльність, а всі процеси взаємопов’язані, 
то і критерії, що характеризують дану діяльність, 
теж зв’язані між собою. Показники виражають кіль-
кісну характеристику явища та дають змогу визна-
чити його стан та динаміку. В економічній літера-
турі виділяють абсолютні та відносні показники, 
які характеризують економічні процеси та явища. 
Так, абсолютні показники характеризують кількісну 
величину явища, а відносні показники дають змогу 
порівнювати абсолютні; їх отримують, коли одну 
величину поділяють на іншу.

Відносні показники існують у формі коефіці-
єнтів або процентів. Для оцінки діяльності під-
приємства використовують усі показники в комп-
лексі, а при одному критерії можна застосовувати 
декілька показників. Критерії і показники тісно 
пов’язані між собою. Так, обґрунтований вибір 
критерію буде визначати сукупність застосова-
них показників. Необхідно формувати відповідну 
систему критеріїв та показників для оцінки ефек-
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тивності діяльності підприємства та визначення 
шляхів підвищення ефективності діяльності під-
приємства. Сутність проблеми полягає в тому, 
щоб досягти найкращого співвідношення між 
величиною ефекту і витратами, тобто на кожну 
одиницю витрат досягти максимального резуль-
тату або мінімуму витрат на одиницю результату. 
Оцінка ефективності проводиться на підприєм-
ствах різних форм власності й організаційно пра-
вових форм із метою оцінки бізнесу, оцінювання 
доцільності інвестування капіталу.

В науковій літературі представлено декілька 
методичних підходів до оцінки ефективності [2; 3; 
5; 11; 13]. Традиційний підхід ґрунтується на кла-
сичній моделі Дюпона «Рентабельність капіталу». 
Цей підхід передбачає оцінку ефективності з вико-
ристанням двох груп показників: узагальнюючих, 
тобто показників першого рівня, які характеризу-
ють ефективність діяльності підприємства зага-
лом на основі порівняння результатів діяльності 
з витратами ресурсів; та показників другого рівня, 
які оцінюють ефективність використання окремих 
видів ресурсів підприємства.

Багатофакторний підхід не став загальновиз-
наним і рідко застосовується, тому що передбачає 
використання складних і важких для інтерпретації 
агрегованих індексів ефективності. Оцінка ефек-
тивності діяльності на основі концепції Performance 
Management (управління результатами) передба-
чає використання збалансованої системи індикато-
рів, включає різні фінансові та нефінансові показ-
ники, що дають змогу комплексно оцінити вартість 
підприємства та ефективність його діяльності.

Основним показником у цій системі є еконо-
мічно додана вартість, другорядним – рентабель-
ність. Заснована Р. Капланом і Д. Нортоном збалан-
сована система показників [10] об’єднує більшість 
наявних показників у відповідні системи для оцінки 
й аналізу ефективності діяльності на будь-якому 
рівні управління. Основними недоліками цієї сис-
теми є її складність, обмеженість у застосуванні 
та формуванні показників. Тому М.В. Майер про-
понує оцінювати ефективність функціонування 
суб’єкта господарювання на основі процесно-орі-
єнтованого аналізу рентабельності.

Ця методика дає змогу відділити рентабельні про-
цеси від нерентабельних для кожного споживчого 
сегменту, а також визначити рентабельність окремих 
продуктів і послуг та рекомендувати їх до продажу.

Математичний підхід характеризується широ-
ким застосуванням методів нелінійної динаміки, 
узагальнених функцій тощо. Економетричний під-
хід до оцінки ефективності ґрунтується на засто-
суванні параметричних методів оцінки, таких як 
метод найменших квадратів, скоригований метод 
найменших квадратів, метод без специфікації роз-
поділу та непараметричних методів оцінки, які 
засновані на використанні математичного про-

грамування (аналіз середовища функціонування 
або оболонки даних, метод вільного розміщення 
оболонки, індекси продуктивності). Для система-
тизації методів оцінки ефективності діяльності під-
приємств наявну сукупність методів розділяють на 
дві групи: кількісні та якісні методи. Серед першої 
групи методів найбільш поширеними є вартісний 
та фінансово-економічний методи, тому що вар-
тість виступає основним мірилом під час при-
йняття управлінських рішень та надання інформа-
ції власникам та акціонерам щодо зміни доходу на 
вкладений капітал.

Друга група методів оцінки ефективності акцен-
тує увагу на окремих аспектах діяльності підпри-
ємства, а саме організаційному, соціальному, еко-
логічному. Система методів, які застосовуються 
для оцінки ефективності діяльності підприємств, 
постійно оновлюється та ускладнюється, що 
викликає низку перешкод в їх упровадженні на під-
приємствах [3], таких як труднощі в розумінні мето-
дики розрахунку показників, проблеми отримання 
первинної інформації, низький рівень підготовки 
персоналу для проведення необхідних розрахун-
ків показників, нерозуміння керівниками необхід-
ності застосування нових методів та підходів до 
оцінки ефективності діяльності підприємства.

Зарубіжна практика свідчить про те, що широке 
використання сучасних методів оцінки результатів 
діяльності сприяє більшому розумінню специфіки 
діяльності підприємства, а сучасні методики ана-
лізу результатів, спираючись на широкий спектр 
параметрів, забезпечують як кількісну, так і якісну 
узгодженість між показниками, що дає змогу точ-
ніше визначати ефективність діяльності на основі 
фінансових і нефінансових показників.

З урахуванням названих переваг використання 
сучасних методик вважаємо, що необхідно реко-
мендувати поширити їх застосування, вибирати 
тільки ті методи, які відповідають особливостям 
діяльності конкретного підприємства, забезпе-
чують працівників необхідними знаннями щодо 
застосування вибраного методу, трансформують 
наявні бухгалтерські та фінансові дані щодо нових 
підходів оцінки. Тому необхідно систематично 
вивчати досвід провідних зарубіжних та вітчизня-
них підприємств стосовно механізму проведення 
оцінки ефективності діяльності.

Оцінювання ефективності діяльності посідає 
важливе місце в системі управління підприєм-
ством, оскільки результати оцінювання можуть 
бути використані для формулювання як страте-
гічних, так і тактичних цілей. Модель оцінки ефек-
тивності діяльності є індивідуальною розробкою 
для кожного підприємства, але можна виділити 
загальні напрями роботи [3–5; 11–15].

По-перше, визначення і формулювання мети 
проведення оцінювання ефективності діяльності 
підприємств. На цьому етапі приділяється увага 
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визначенню ситуативних факторів, як внутрішніх, 
так і зовнішніх, що впливають на рівень ефектив-
ності діяльності підприємства, на основі застосу-
вання методів аналізу, синтезу, індукції та дедукції, 
порівнянь, широкого обговорення проблеми, ство-
рення умов для творчості.

По-друге, формування такої системи критеріїв 
та показників ефективності діяльності підприєм-
ства, яка повинна всебічно характеризувати госпо-
дарську діяльність та враховувати всю сукупність 
факторів підвищення ефективності, а також спри-
яти її об’єктивній оцінці.

По-третє, збір та обробка інформації для діа-
гностики та аналізу ефективності діяльності під 
час застосування економіко-математичних методів, 
таких як коефіцієнтний метод, методи порівняння 
з нормативами та порівняння за певними критері-
ями, метод групування на основі достовірної, опти-
мальної, якісно повноцінної, науково обґрунтова-
ної, систематизованої та своєчасної інформації.

По-четверте, аналіз структури та динаміки сис-
теми показників оцінки ефективності господар-
ської діяльності на основі системного і порівняль-
ного аналізу, методів групування, вертикального 
та горизонтального аналізу.

По-п’яте, оцінювання таксонометричних показни-
ків (як оцінювання за складовими ефективності, так 
і її інтегральна оцінка); при цьому застосовуються 
системний і порівняльний аналіз, метод таксономії, 
збалансована система показників, групування, інте-
гральний метод, метод грошової доданої вартості, 
грошового потоку віддачі на інвестований капітал.

По-шосте, багатофакторний кореляційно-
регресійний аналіз ефективності господарської 
діяльності з використанням економіко-математич-
них методів моделювання, інтегральних методів, 
факторного аналізу.

По-сьоме, оцінка отриманих результатів та пошук 
засобів подальшого підвищення економічної ефек-
тивності господарювання за допомогою методів 
моделювання, методу ковзких середніх, екстраполя-
ції, методу декомпозиції динамічного ряду.

Наведена послідовність аналітичної роботи 
з оцінки ефективності діяльності підприємства 
та методи, що використовуються при цьому, 
дають змогу не тільки характеризувати результати 
господарської діяльності, але й враховувати всю 
сукупність факторів підвищення ефективності, 
визначати принципові зміни функціонування під-
приємств у мінливому середовищі та стратегічні 
пріоритети підприємства, які задовольняли б заці-
кавлене коло осіб.

Фактори підвищення ефективності діяльності 
підприємства – це його якісні особливості, які при-
водять до зростання потенціалу та характери-
зуються можливістю позитивних змін, наявністю 
необхідних ресурсів та умов їх використання. 
Виділяють зовнішні та внутрішні напрями підви-

щення ефективності діяльності. Так, до зовнішніх 
напрямів відносять господарське законодавство, 
економічну і соціальну політику держави, інсти-
туціональні механізми, систему оподаткування, 
виробничо-соціальну інфраструктуру, плато-
спроможний попит підприємства і населення, 
структурні зміни, природно-кліматичні умови, 
науково-технічний прогрес, конкурентоспромож-
ність підприємства. На внутрішньому рівні це такі 
чинники, як адаптивність та швидке реагування 
на зміни зовнішнього середовища, кваліфікація 
персоналу, безперервна інноваційна діяльність, 
наявність матеріальних і енергетичних ресурсів, 
система мотивації, методи оцінки ефективності 
та контролю. Оцінка ефективності підприємства 
з урахуванням наведених факторів дає змогу 
комплексно дослідити та проаналізувати отримані 
результати господарської діяльності.

Транспортний комплекс є важливою складо-
вою економіки держави, який забезпечує життє-
діяльність суспільства. Нормальне та злагоджене 
функціонування всього комплексу залежить від 
роботи великої кількості структурних підрозділів, 
зокрема роботи з обслуговування пасажирів. Вирі-
шення завдання підвищення ефективності роботи 
транспортної галузі загалом суттєво залежить не 
тільки від якісного здійснення вантажних переве-
зень, але й від зниження собівартості пасажир-
ських перевезень. Тому проблема забезпечення 
економічного управління пасажирськими пере-
везеннями в сучасних умовах вимагає розробки 
цілісної системи заходів для усунення недоліків 
у сфері організації соціально-значущих пасажир-
ських перевезень.

У зв’язку з цим якісне вирішення названої про-
блеми прямо залежить від упровадження в прак-
тику сучасної техніки та новітніх технологій. Прі-
оритетним напрямом у діяльності транспортної 
галузі є також забезпечення ефективного вико-
ристання основних фондів, особливо транспорт-
них засобів. Місце того чи іншого виду транспорту 
в транспортній системі України, економічна оцінка 
ефективності роботи пасажирського транспорт-
ного комплексу і його складових визначаються за 
допомогою системи техніко-економічних показни-
ків, які поділяються на три групи:

1) експлуатаційно-технічні (пропускна й про-
візна спроможність, швидкість і час переміщення 
пасажирів, безпека руху, маневреність видів тран-
спорту, ступінь надійності, рівномірності, регуляр-
ності (безперебійності) і ритмічності перевезень, 
рівень комфорту пасажирів);

2) натуральні (потреба в трудових ресурсах, 
паливі, електроенергії, металі та різних матеріа-
лах, а також продуктивність праці);

3) вартісні (поточні експлуатаційні витрати, 
собівартість перевезень, інвестиції, фондоміст-
кість, прибуток та рентабельність перевезень).
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Кожний запропонований захід з удосконалення 
роботи будь-якого виду транспорту та його розви-
тку перед впровадженням має бути обґрунтова-
ним техніко-економічними розрахунками. Під час 
виконання таких розрахунків здійснюється зістав-
лення можливих виробничих результатів і витрат. 
За результатами техніко-економічних розрахунків 
здійснюється відбір для вжиття лише тих органі-
заційних та технічних заходів, які після їх впрова-
дження дадуть найбільший економічний ефект.

Ефективність заходу визначається на під-
ставі порівняння результатів, які буде отримано, 
з витратами на його реалізацію. Проте коли захід 
не вимагає значних матеріальних і трудових 
витрат, то його ефективність оцінюється тільки 
за отриманим результатом. Коли ж вжиття заходу 
можливе за умови використання інвестицій (капі-
тальних вкладень), ефективність визначається 
обов’язковим зіставленням капітальних вкладень 
з економією, яку буде отримано.

Високий економічний ефект досягається 
завдяки вдосконаленню організації та технології 
перевезень за відсутності капітальних вкладень 
або за незначної їх суми. Такі вкладення окупову-
ються за невеликий термін часу. Ускладнюється 
оцінка економічної ефективності реконструктив-
них заходів, тому що на їх здійснення потрібні 
тривалий час і великі капітальні вкладення. Фак-
тори забезпечення ефекту включають цілу низку 
технічних та організаційно-економічних параме-
трів, що впливають на результативність конкрет-
ного перевезення, зокрема розвиненість інфра-
структури, надійність і продуктивність технічних 
засобів, наявність конкуренції, матеріально-тех-
нічне забезпечення, нормативно-правова база, 
реклама.

Ефект виявляється у зміні таких показників, 
як обсяг перевезень та якість перевезень. Оцінка 
ефективності полягає в розрахунку ресурсних 
та результативних показників, а також групи спе-
ціальних показників, що визначають вплив зміни 
якості перевезень на зміну їх ефективності.

Результат діяльності комплексу та підприєм-
ства визначається особливостями цієї діяльності. 
Підприємство здійснює свою діяльність в опера-
ційній, фінансовій, інвестиційній, науково-техніч-
ній та інших сферах. Операційний вид діяльності 
характеризується кількістю продукції для спожи-
вачів. Результат може бути не лише позитивним, 
тобто стосуватися кількості здійснених перевезень 
і надання додаткових послуг, але й негативним.

Підвищення ефективності є життєво важливим, 
особливо в умовах кризової економічної ситуації. 
Пасажирський транспортний комплекс України, 
згідно зі світовим досвідом, має вдосконалюватися 
адекватно економічному розвитку суспільства. 
У заходах, що запроваджуються в державі з метою 
підвищення якості транспортного обслуговування 

нашого населення, слід враховувати геополітич-
ний, природно-географічний та демографічний 
фактори. Державна транспортна політика має 
включати взаємопов’язані економічну, соціальну, 
екологічну, демографічну та військову складові, а 
також бути спрямована на подальше посилення 
соціально-економічного потенціалу України.

Комплексна методика економічної оцінки ефек-
тивності роботи та розвитку пасажирського тран-
спортного комплексу передбачає використання 
системи заходів, які можна поділити на три групи:

– організаційно-технічні заходи, які не перед-
бачають використання інвестицій (капітальних 
вкладень), а передбачають краще використання 
діючих постійних засобів транспорту з ліквідацією 
іноді вузьких місць, а також із впровадженням 
нових технологій перевезень пасажирів з метою 
зменшення експлуатаційних витрат під час забез-
печення високого рівня безпеки, надійності і якості 
перевезень пасажирів;

– технічні заходи короткострокового й середньо-
строкового характеру з інвестуванням за рахунок 
самофінансування та недержавних джерел фінан-
сування за швидкої окупності капіталовкладень;

– великомасштабні технічні заходи з ураху-
ванням досягнень науково-технічного прогресу, 
які потребують великих інвестицій переважно за 
державний рахунок, а також вимагають тривалого 
часу на освоєння.

Забезпечення ритмічної і безперебійної роботи 
транспорту загалом посідає в спектрі проблем 
життєдіяльності сучасного великого міста важ-
ливе місце, оскільки з ним пов’язане задоволення 
щоденних потреб у перевезеннях більшої частини 
населення. Від того як працює міський транспорт, 
також залежить діяльність виробничих та інших 
господарських підприємств, організацій, установ.

Вирішення проблем формування фінансових 
ресурсів, пошуку джерел фінансування, онов-
лення основних засобів та загалом фінансового 
забезпечення функціонування і розвитку тран-
спортних підприємств, що нагромадилися впро-
довж останніх років, треба вважати актуальним 
напрямом наукових пошуків.

Транспортні послуги надаються з додержанням 
таких вимог:

– постійність (надійність) перевезень на марш-
рутах (лініях), що передбачає запобігання неза-
планованим перервам руху та відновлення пере-
везень у разі їх виникнення;

– врахування пасажиропотоків під час визна-
чення кількості рухомого складу, що працює на 
маршрутах (лініях), а також складання розкладу 
руху на відповідний час доби;

– встановлення швидкості руху на маршрутах 
(лініях) з урахуванням технічних та експлуатацій-
них характеристик рухомого складу, а також вимог 
безпеки руху;
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– відповідність технічного стану рухомого 
складу, що працює на маршрутах (лініях), визна-
ченим законодавством нормативам;

– безпечність перевезень.
Транспортні підприємства здебільшого мають 

комунальну форму власності, яка й визначає спе-
цифіку фінансового забезпечення цих підприємств.

Слід відзначити, що управління підприєм-
ствами транспорту має свої особливості і відмін-
ності від приватного сектору [4]:

– низька прибутковість, зумовлена специфікою 
функціонування комунального сектору та необхід-
ністю задоволення суспільних потреб;

– державне регулювання ціноутворення;
– потреба в державній підтримці внаслідок недо-

статніх можливостей щодо формування власних 
фінансових ресурсів на розширене відтворення;

– невеликі можливості та обтяжливі умови отри-
мання позикових коштів внаслідок збитковості або 
низької рентабельності підприємств.

Отже, основними проблемами транспортних 
підприємств є їх повільна адаптація до ринкових 
умов роботи і зумовлений цим складний фінансово-
економічний стан, основними чинниками чого є [4]:

– нерівні умови конкуренції на ринку міських 
пасажироперевезень, лобіювання зацікавленими 
особами інтересів приватних перевізників;

– неповна компенсація витрат на надання 
послуг з пільгових пасажироперевезень з боку 
держави, нерівномірність надходження субвенції 
протягом року;

– невідповідність тарифу на проїзд його собівар-
тості, невідшкодування міськрадами різниці між еко-
номічно обґрунтованим та встановленим тарифом;

– критичний фізичний знос технічного парку.
Через вищенаведені чинники утримання 

об’єктів транспорту здійснюється на неналеж-
ному технічному рівні. У сучасних умовах мегапо-
лісу міський електротранспорт може стати одним 
з найважливіших факторів ефективності функ-
ціонування виробничої, соціальної та культурної 
сфер життєдіяльності міста, забезпечуючи мобіль-
ність його населення.

Ситуація на світових ринках нафтопродуктів, 
зростання цін на пальне та вимог до екологіч-
ної безпеки тільки посилюють важливість місь-
кого електротранспорту для економіки України, 
оскільки міський електротранспорт певною мірою 
нівелює вищенаведені загрози.

Головною проблемою підприємств міського 
електротранспорту України є скорочення обсягів 
діяльності, тоді як запорукою успіху має бути їх 
нарощування з одночасною роботою над якістю 
перевезень і відносним скороченням витрат.

Підвищенню ефективності діяльності підпри-
ємств галузі сприятиме вжиття таких заходів [4]:

– технічне переоснащення підприємств місь-
кого електротранспорту з метою підвищення якості 

перевезень, зокрема із впровадженням новітніх 
енергозберігаючих технологій;

– застосування лізингових операцій за неспро-
можності прямої закупівлі;

– передача цілісних майнових комплексів 
в оренду чи концесію.

Для оцінювання ефективності діяльності тран-
спортних підприємств можна запропонувати як 
універсальні ключові показники ефективності, так 
і специфічні. До універсальних ключових показ-
ників ефективності транспортних компаній можна 
віднести виручку від реалізації, прибуток до вира-
хування відсотків та податків, рентабельність 
послуг транспортних компаній, частку доходів від 
перевезень у загальній сумі доходів підприємства, 
продуктивність праці, рентабельність активів, опе-
раційний прибуток, коефіцієнт оборотності тощо.

З метою досягнення значних успіхів у розвитку 
пасажирського транспортного комплексу необ-
хідно розробляти державні цільові й галузеві про-
грами ефективного розвитку окремого виду тран-
спорту або для вирішення конкретної глобальної 
проблеми державного значення. У таких програ-
мах слід враховувати необхідні пропорції між роз-
витком галузей економіки і пасажирського тран-
спортного комплексу, окремих видів транспорту, 
господарств кожного виду транспорту, об’єктів 
виробничого і соціального призначення тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
В ринкових умовах пріоритетними напрямами 
розвитку транспортного комплексу на найближчу 
перспективу повинні бути підвищення якості пере-
везень пасажирів, надійності та безпеки експлу-
атації транспортних засобів; виділення перш за 
все інвестицій на оновлення та придбання нового 
рухомого складу; підвищення рівня комфорту під 
час обслуговування пасажирів; впровадження сис-
тем телекомунікації, інформаційних і ресурсозбе-
рігаючих технологій.
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FEATURES OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF VEHICLE ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS

In the article the essence, concept and criteria of efficiency of the enterprise’s activity, the features of  
the assessment of the efficiency of the activity of transport enterprises in modern conditions are considered. 
High economic effect is achieved due to the improvement of the organization and technology of transporta-
tion in the absence of capital investments, or with a small amount. The high level of efficiency of the com-
pany’s activity shows the rational use of material, labor, financial resources, and the company’s ability to meet  
the needs of consumers, competent management of the enterprise.

The question of efficiency of management is a key place in the management of the activities of enterprises 
of different forms of ownership. Its interest arises at all levels of management of the national economy. The cur-
rent stage of economic development is characterized by high levels of uncertainty, the presence of systematic 
crisis phenomena and, consequently, the instability of the development of both the economy as a whole and 
each economic entity, therefore, the activation of actions to improve the efficiency of their functioning and to 
solve problems of management and evaluation the effectiveness of the enterprise based on the use of new 
approaches and methods of assessment, since existing approaches do not provide a complete reflection of 
the results of the state enterprises.

Economic efficiency reflects: the degree of use of material, financial, labor, natural and other resources; 
production of the corresponding value at the least cost; achievement of the largest volume of production using 
the resources of the corresponding value; the amount of expenses to achieve the goals set.

An assessment of effectiveness is based on certain criteria and indicators. The criteria of effectiveness 
characterize the qualitative aspects of the process, its essence, a feature on the basis of which its evaluation 
is carried out. The criterion of efficiency should meet the following requirements: fully reflect the results of eco-
nomic activity, record and measure the level of achievement of the goal. 


