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У статті розглянуто сутність та зна-
чення системи показників ефективності 
підприємств KPI (key performance indicators). 
Обґрунтовано важливість та актуальність 
використання й упровадження ключових 
показників ефективності для транспорт-
них підприємств. Сформовано існуючі інди-
катори успішної реалізації системи KPI. На 
основі проведеного аналізу існуючих мето-
дик формування та реалізації оцінки ключо-
вих показників ефективності сформовано 
систему показників для транспортних під-
приємств, що включає в себе: точність 
замовлення, on-time-in-full (OTIF), час вико-
нання, обертання запасів, витрати на скла-
дування, поворот вантажівки, використання 
потужності, продуктивність, транспортні 
витрати, кількість поставок. Визначено 
суть показників ефективності KPI тран-
спортних підприємств, мету сформованої 
системи та принципи розроблення і засто-
сування KPI. Система показників оцінки 
ефективності працівників транспортного 
підприємства не є завершенням процесу 
вдосконалення його функціонування, але 
вона повинна використовуватися як вихідна 
точка для визначення відмінностей у часо-
вих межах, між підприємствами-конкурен-
тами з метою виявлення сфер для подаль-
шого поліпшення роботи підприємства.
Ключові слова: ключові показники ефектив-
ності, транспортне підприємство, індика-
тори системи KPI, показники оцінки ефек-
тивності транспортних підприємств.

В статье рассмотрены сущность и зна-
чение системы показателей эффектив-

ности предприятий KPI (key performance 
indicators). Обоснована важность и актуаль-
ность использования и внедрения ключевых 
показателей эффективности для транс-
портных предприятий. Сформированы 
существующие индикаторы успешной 
реализации системы KPI. На основе прове-
денного анализа существующих методик 
формирования и реализации оценки ключе-
вых показателей эффективности сфор-
мирована система показателей для транс-
портных предприятий, включающая в 
себя: точность заказа, on-time-in-full (OTIF), 
время выполнения, обращение запасов, рас-
ходы на складирование, поворот грузовики, 
использование мощности, производитель-
ность, транспортные расходы, количе-
ство поставок. Определены суть показа-
телей эффективности KPI транспортных 
предприятий, цель сложившейся системы 
и принципы разработки и применения KPI. 
Система показателей оценки эффек-
тивности работников транспортного 
предприятия не является завершением 
процесса совершенствования его функци-
онирования, но она должна использоваться 
как исходная точка для определения разли-
чий во временных рамках, между предпри-
ятиями-конкурентами с целью выявления 
сфер для дальнейшего улучшения работы 
предприятия.
Ключевые слова: ключевые показатели 
эффективности, транспортное предприя-
тие, индикаторы системы KPI, показатели 
оценки эффективности транспортных 
предприятий.

In the article the essence and significance of the system of indicators of efficiency of enterprises KPI ("key performance indicators") are considered. KPI is 
a measurement system that helps an enterprise to assess the achievement of strategic goals. These KPI indicators can measure the performance of the 
business as a whole, as well as its individual levels. Therefore, the development and implementation of such indicators is appropriate for transport com-
panies. The importance, relevance and use of key performance indicators for transport enterprises is substantiated. Existing indicators of the successful 
implementation KPI system have been formed. On the basis analysis of existing methods for the formation and implementation of the assessment key 
performance indicators, a system of metrics for transport companies has been developed, which includes: order accuracy, on-time-in-full (OTIF), execution 
time, stock rotation, storage costs, turn trucks, capacity utilization, productivity, transport costs, quantity of deliveries. Defining the indicators of the efficiency 
a transport company's worker will simultaneously help to improve other management and operational processes at the enterprise. It is necessary immedi-
ately to formulate the central indicator-indicators to distinguish between the indicators belonging to the operational activities of the transport enterprise and 
the strategic nature, and with the help of certain CRI it is possible to formulate clear goals and strategies for the development of the enterprise, which are 
supported by real indicators of achievement. The essence of the efficiency indicators KPI transport enterprises, the purpose of the system and the principles 
development and application KPI were determined. The system of indicators for assessing the efficiency a transport company employee is not the comple-
tion of the process improving its operation, but it should be used as the starting point for determining differences in time limits between the enterprises of 
competitors in order to identify areas for further improvement of the enterprise. Focusing on the business processes of an enterprise and finding ways to 
improve them with indicators is a smart business strategy that will benefit any business and, in turn, the economy as a whole.
Key words: key performance indicators, transport company, indicators of the KPI system, indicators of evaluation of the efficiency of transport enterprises.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
FORMATION SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS  
FOR TRANSPORT ENTERPRISES

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки з відносно нестабільним попитом на низку 
товарів і послуг важко тримати «нульовий» запас у 
торгівлі з максимально високим рівнем обслугову-
вання клієнтів. Функціонування підприємств завжди 
спрямоване на отримання прибутку від продажу 
продукції та/або послуг. Перевага перед конкурен-
цією, ринкова вартість підприємства і в перспективі 
впливають на величину активів на підприємстві.

Проблема обмеженості фінансово орієнто-
ваних систем показників призвела до широкого 
вжитку закордонних сучасних показників управ-
ління ефективністю компанії, найбільш попу-
лярною з яких є KPI (key performance indicators). 
Незважаючи на очевидну вигоду використання, 
дана концепція управління все ще рідко викорис-
товуються у вітчизняній діловій сфері, особливо в 
галузі інфраструктури, у транспортних підприєм-
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ствах. Як показує практика, головною проблемою 
українських компаній є не відсутність або нездат-
ність керівництва обґрунтувати стратегію розвитку 
і визначити основні цільові орієнтири, а недостат-
ність знань про те, як оцінити досягнення стратегії 
і ступінь задоволення поставлених цілей, а також 
як реалізовувати сучасний інструментарій досяг-
нення поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У теорії та практиці менеджменту для оцінки ефек-
тивності виконання розроблено загальну систему 
таких показників – збалансовану систему показ-
ників (Balanced Scorecard – BSC). Це система 
менеджменту, розроблена на початку 1990-х років 
Робертом Капланом і Девідом Нортоном, призна-
чення якої – забезпечити чіткіше формулювання 
стратегічних планів та їх реалізацію [1]. Вона є 
ширшою за призначення систем, які лише вимірю-
ють фінансові показники. З погляду транспортної 
діяльності та реалізації стратегії транспортного 
підприємства BSC концентрується на бізнес-про-
цесах, і використовується група ключових показ-
ників ефективності (Key Performance Indicators, 
KPI). Питаннями застосування КРІ розглядається 
в багатьох дослідженнях: В. Лаврененка – в управ-
лінні підприємством; А. Гольдфарб, Г. Назарової 
та Е. Степанової, О. Демської – у сфері мотива-
ції персоналу [2]; С. Цюцюри, О. Криворучко – у 
бюджетних організаціях [3]. Але у сфері діяльності 
транспортних компаній є небагато досліджень, 
одне з останніх – В. Сергєєва.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження та розроблення рекомендацій щодо впро-
вадження адаптованих KPI в діяльність тран-
спортних підприємств, що дадуть змогу оцінити 
продуктивність логістичного ланцюга та транспор-
тування. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Менеджерам усіх 
рівнів транспортної компанії для 
досягнення сформованих цілей та 
визначених стратегій росту необ-
хідно знати ключові показники 
ефективності (KPI), які є ключо-
вими для успіху життєдіяльності 
організації. KPI можуть відрізня-
тися в кожній організації і, зви-
чайно, у кожній галузі, але біль-
шість організацій покладається на 
загальний набір бізнес-показників 
для оцінки ефективності діяль-
ності підприємства. Визначення та 
відстеження KPI, які відповідають 
специфіці діяльності організації, 
можна порівняти з використанням 
карти та компаса, щоб оцінити 
напрям та прогрес у досягненні 
ваших стратегічних цілей.

Показники KPI почали застосовуватися у 
вітчизняних організаціях з моменту більшого 
проникнення в економіку країни американських і 
західноєвропейських організацій та більш деталь-
ного аналізу їх феномену ефективного розвитку. 

Key Performance Indicators (KPI) – це система 
показників оцінки фінансового та нефінансового 
характеру [4], яка допомагає топ-менеджменту 
організації визначити рівень досягнення страте-
гічних цілей та ідентифікувати внесок окремо кож-
ного працівника.

Мета системи показників оцінки KPI – зробити 
так, щоб дії працівників із різних відділів не супер-
ечили один одному та загальній політиці підприєм-
ства і не гальмували роботу фахівців з інших під-
розділів. Кожен працівник робить свій особистий 
внесок у розвиток підприємства, працює на досяг-
нення поставлених перед ним особистих цілей і в 
результаті отримує бонуси за їх виконання. Усе це 
можливо оцінити і проаналізувати за допомогою 
системи показників оцінки КРІ.

Проблема застосування вже відомих і широко 
використовуваних систем оцінки показників КРІ 
для транспортних підприємств. Вони повинні бути 
специфічні і відображати галузь роботи підприєм-
ства. Це загальний показник продуктивності праці, 
який у кращому разі може бути основою для моти-
вації і покаже просто ефективність працівника.

Відомий американський менеджер і засновник 
КРІ Пітер Друкер заявляв: «Якщо ви не можете 
щось виміряти, ви не можете керувати цим» [5]. 
Контроль ефективності бізнес-процесів в органі-
зації, що включає в себе ланцюжок постачання 
та транспортування, практично неможливий без 
показників оцінки бізнесу та моніторингу даних. Ці 
показники та ґрунтовний моніторинг об’єктивної 

Рис. 1. Ключові індикатори успішної реалізації системи KPI

Джерело: сформовано авторами

 

- попереднє розроблення стратегії, яка є визначальним чинником 
успіху. Показники особистої ефективності (КРІ) – це сучасний 
інструмент, за допомогою якого приймають управлінські рішення; 

- встановлення цілі організації з урахуванням того, наскільки 
досягнення поставленої цілі збільшують фінансові прибутки 
організації; 

- наявність інформаційної системи, що є джерелом даних і базою для 
визначення ключових показників ефективності; 

- підтримка керівництва, зміна стилю управління підприємством і 
системи стимулювання персоналу; 

Ключовими індикаторами успішної реалізації системи KPI є: 

- постійне використання встановленої системи, уведення її як 
необхідного інструменту в діяльність керівництва 
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інформації допоможуть оцінити ефективність 
діяльності та розвитку вашої організації та дадуть 
можливість оцінити досягнення сформованих 
та поставлених цілей. Зокрема, важко керувати 
та оцінити змінні показники у вашому ланцюжку 
постачання, якщо відсутня загальна, зрозуміла, 
прозора та доведена до відома всіх учасників 
панель інструментів, що й забезпечує ключові 
показники ефективності (KPI).

Для формування загальної панелі інструмен-
тів для підприємства варто зрозуміти межі вста-
новлених цілей підприємства. Провівши аналіз 
різних методик формування та проведення оцінки 
ключових показників ефективності, автори про-
понують 10 найважливіших логістичних показ-
ників діяльності, які будь-яке транспортне під-
приємство повинно виконувати [6]. Це допоможе 
сформувати специфічність показників ефектив-
ності, що забезпечить якісну оцінку продуктив-
ності власного ланцюга постачання та транспор-
тування (рис. 2).

 
 

Точність замовлення 

On-Time-In-Full (OTIF) 

Час виконання 

Обертання запасів 

Витрати на складування 

Поворот ванатажівки 

Використання потужності 

Продуктивність 

Транспортні витрати 

Кількість поставок 

Рис. 2. Показники діяльності для оцінки 
продуктивності ланцюга постачання  

та транспортування

Джерело: сформовано авторами

1. Точність замовлення.
Контролює ступінь інцидентів від розміщення 

замовлення до доставки вантажу. Ідеально під-
ходить для будь-якого експедитора, який прагне 
визначити часті моделі зривів та постійно виправ-
ляти помилки, щоб зробити перевезення більш 
безпечним.

2. On Time In Full.
Цей ключовий індикатор ефективності логістики, 

також відомий як OTIF, вимірює відсоток замовлень, 
наданих у встановлений час, без будь-яких проблем 
або проблем із документацією. Він ідеально підхо-
дить для будь-якого експедитора, який намагається 
бути пунктуальним та створювати безпечні поставки.

3. Час виконання.
Провідний час – це KPI, який відстежує трива-

лість процесів/операцій транспортного підприєм-
ства від початку до кінця. Ідеально підходить для 
експедиторів, щоб дізнатися про час, витрачений 
на кожному етапі ланцюга постачання, та визна-
чити стратегії оптимізації.

4. Обертання запасів.
KPI, що робить контроль балансу на складі 

та ефективності управління ним. Ідеально підхо-
дить для експедиторів, які пропонують складські 
послуги як частину своїх логістичних рішень.

5. Витрати на складування.
Цей KPI також ідеально підходить для експеди-

торів вантажів, які пропонують складські послуги 
зберігання та обробки вантажів, і контролює 
витрати, пов'язані з управлінням складськими при-
міщеннями логістичної компанії.

6. Поворот вантажівки.
Цей KPI вимірює поворотну платформу ванта-

жівки, тобто середній час, витрачений між виходом 
для збору/доставки та поверненням автомобіля 
до вашої компанії. Ідеально підходить для компа-
ній, які пропонують автомобільний транспорт.

7. Використання потужності.
Індикатор ефективності, що вимірює викорис-

тання вантажопідйомності транспортного засобу 
під час автомобільного транспорту або контей-
нера під час морських перевезень. Ідеально під-
ходить для експедиторів, які надають ці послуги.

8. Продуктивність.
Цей ключовий показник транспортування вимі-

рює темпи виробництва підприємства (робоча 
сила/робоча година/продуктивність). Ідеально 
підходить для того, щоб експедитори мали кращу 
загальну уяву про ефективність свого бізнесу.

9. Транспортні витрати.
Вимірює всі витрати, пов'язані з кожною логіс-

тичною операцією, створеною транспортним під-
приємством, – від розміщення замовлення до 
остаточної доставки. Цей KPI може бути корисним 
для експедиторів, щоб дізнатися середню витрату 
в кожній партії та надіслати точні котирування 
своїм клієнтам/партнерам.

10. Кількість поставок.
Оцінюється середня кількість вантажів, що 

обробляються підприємством в обумовлений 
період часу (щотижня/місяць/рік). Ідеально під-
ходить для будь-якого експедитора, який прагне 
робити постійний фінансовий баланс і аналізувати 
свої прибутки між доходами та результатами.
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На додаток до вищезазначених ключових 
показників ефективності діяльності транспорт-
ного підприємства варто зазначити, що існує 
багато інших KPI, які можуть вимірювати продук-
тивність бізнесу в цілому. Однак для того щоб 
використовувати правильні індикатори, першим 
кроком є визначення того, які дані є важливими 
для підприємства, все залежить від основного 
виду діяльності.

Відповідно визначені індикатори ефективності 
робітника транспортного підприємства водночас 
допоможуть удосконалити інші управлінські та опе-
раційні процеси на підприємстві. Потрібно одразу 
під час формування центральних показників-інди-
каторів розмежувати показники, що належать до 
операційної діяльності транспортного підприєм-
ства та стратегічного характеру, а за допомогою 
визначених КРІ можливо сформувати чіткі цілі та 
стратегії розвитку підприємства, які підкріпленні 
реальними показниками досягнення.

Робота з KPI дає змогу фахівцям краще розу-
міти, що їм потрібно робити, щоб бути ефектив-
ними. Під ефективністю розуміється не тільки 
обсяг робіт, виконаний за одиницю часу, а й 
користь, отримана компанією від діяльності спів-
робітника. Напевно, важко знайти систему показ-
ників, яка була б так ефективно побудована, як 
KPI – система ключових показників. 

Висновки з проведеного дослідження. Сис-
тема показників оцінки ефективності працівників 
транспортного підприємства не є завершенням 
процесу вдосконалення його функціонування, але 
вона повинна використовуватися як вихідна точка 
для визначення відмінностей у часових межах, між 
підприємствами-конкурентами з метою виявлення 
сфер для подальшого поліпшення роботи підпри-
ємства. Отже, KPI – це система вимірювання, яка 
допомагає підприємству оцінити досягнення стра-
тегічних цілей. Дані показники KPI можуть вимі-
рювати продуктивність бізнесу в цілому, а також 
окремих його рівнів, тому розроблення й упрова-
дження таких показників є доцільним для тран-
спортних компаній.

Зосередженість на бізнес-процесах підприєм-
ства та пошук способів їх поліпшення за допомо-
гою показників – це розумна бізнес-стратегія, яка 
принесе користь будь-якому підприємству, а отже, 
й економіці у цілому.
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