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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасний стан економіки України супроводжується 

системними змінами її секторальної структури, в тому числі у сфері 

автотранспорту, зокрема, в такому важливому сегменті, як пасажирський 

напрямок діяльності автотранспортних підприємств (надалі – АТП). 

Пасажирський напрям діяльності АТП, порівняно з вантажним, крім 

економічного, має важливе соціальне значення. Основним споживачем послуг 

пасажирських перевезень є населення, тому низька якість транспортних послуг, 

що надаються, може стати джерелом соціальної напруги в населених пунктах, 

які обслуговуються підприємством-перевізником. 

Швидкий розвиток дрібних пасажирських перевізників різних 

організаційно-правових форм господарювання вніс суттєві корективи в обсяги і 

структуру пасажирських перевезень, що призвело до посилення конкуренції на 

ринку. Ситуація, що склалася, вимагає пошуку ефективних форм і методів 

регулювання діяльності АТП, мобілізації їх ресурсного потенціалу та 

підвищення якості пасажирських перевезень як основної умови їх 

конкурентоспроможності.  

Проблемам функціонування суб’єктів підприємницької діяльності у сфері 

автомобільних пасажирських перевезень присвячено значну кількість наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних учених. В Україні проблемами аналізу 

діяльності АТП займалися такі науковці, як О.Є. Бабина, С.Ф. Гече, І.М. 

Гойхман, М.В. Макаренко, С.С. Слава, І.І.Токар, Н.А. Хрущ, В.В. Шкляр, П.О. 

Яновський, Л.Ю. Яцківський та інші. 

Віддаючи належне науковим напрацюванням згаданих вище авторів, 

необхідно відзначити, що переважна більшість отриманих результатів 

стосується методики оцінки ефективності функціонування автомобільних 

підприємств, становлення різних організаційно-правових форм 

підприємництва, розробки стратегії адаптації діяльності АТП до умов 

функціонування в ринковому середовищі. Однак проблема формування та 

використання ресурсного потенціалу АТП пасажирського профілю з метою 

підвищення якості пасажирських перевезень в умовах посилення конкуренції 

не знайшла належного відображення. Зазначене зумовило актуальність 

розв’язання цієї проблеми, мету дослідження, завдання та зміст дисертаційної 

роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри 

економіки підприємства Ужгородського національного університету, а саме: в 

межах науково-дослідної теми «Формування механізмів активізації потенціалу 

економічної системи Закарпаття в умовах глобалізації» (номер державної 

реєстрації: 0116U003557) автором удосконалено підходи до формування 

механізму та методику оцінки ресурсного потенціалу на мікрорівні й 

обґрунтовано рекомендації щодо оптимізації використання ресурсного 

потенціалу автотранспортними підприємствами Закарпатської області. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

формування теоретико-методичних засад оптимізації використання ресурсного 

потенціалу автотранспортних підприємств пасажирського профілю і на цій 

основі розробка прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення 

ефективності їх діяльності в умовах посилення конкуренції. 

Для досягнення поставленої мети було визначено та реалізовано наступні 

завдання:  

- поглибити сутність та зміст понятійно-категоріального апарату 

об’єкту дослідження – «економічний потенціал», «економічні ресурси 

підприємства», «структура ресурсного потенціалу»; 

- визначити та узагальнити теоретико-методичні засади формування, 

розвитку та використання ресурсного потенціалу автотранспортних 

підприємств; 

- удосконалити компонентну будову ресурсного потенціалу 

автотранспортних підприємств як складову їх економічного потенціалу; 

- розробити методику оцінювання та оптимізації використання 

ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання підприємницької діяльності у 

сфері пасажирських перевезень; 

- здійснити  оцінювання використання ресурсного потенціалу 

підприємств автомобільного пасажирського транспорту Закарпатської області; 

- дослідити основні тенденції діяльності підприємств автомобільного 

пасажирського транспорту в умовах структурної трансформації економіки 

регіону; 

- обґрунтувати наявність кореляційного взаємозв’язку між 

результуючими та впливовими показниками використання ресурсного 

потенціалу як важливого чинника ефективності функціонування АТП; 

- побудувати оптимізаційні моделі поєднання альтернативних 

комбінацій ефективного використання ресурсного потенціалу 

автотранспортних підприємств; 

- розробити прогноз та обґрунтувати стратегічні напрями 

використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств 

Закарпатської області. 

Об’єктом дослідження є процеси оптимального використання 

ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств пасажирського профілю 

Закарпатської області. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних засад формування та ефективного використання ресурсного 

потенціалу автотранспортних підприємств. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність загальнонаукових методів та способів щодо побудови 

системи формування, забезпечення та оптимізації використання ресурсного 

потенціалу підприємства.  

У дисертаційній роботі було використано такі методи дослідження: 

методи теоретичного узагальнення – для обґрунтування категоріально-

понятійного апарату; методи групування та систематизації – при розробці 
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класифікації ресурсів та складових ресурсного потенціалу підприємства, 

систематизації показників оцінки ресурсного потенціалу; метод анкетування – 

при аналізуванні особливостей використання окремих складових ресурсного 

потенціалу; SWOT - аналіз – для виявлення сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз підприємницького середовища діяльності АТП; метод 

кореляційного аналізу – для формування моделі оцінки залежності показників 

ефективності використання ресурсного потенціалу та чистого прибутку 

підприємств; метод регресійного аналізу – для формування оптимізаційних 

моделей використання ресурсного потенціалу; графічний метод – для побудови 

статичних та динамічних моделей, розроблених автором.  

Інформаційною базою дослідження є наукові та науково-методичні праці 

вітчизняних та зарубіжних учених, що досліджували питання теорії 

потенціалів, організації роботи та оцінки діяльності підприємств 

автомобільного транспорту, матеріали періодичних видань, закони України, 

нормативні документи, матеріали державних статистичних органів, фінансова і 

статистична звітність автотранспортних підприємств, їх бухгалтерська 

документація, матеріали довідкових видань, інтернет-ресурсів, результати 

анкетного опитування працівників автотранспортних підприємств з питань 

використання ресурсного потенціалу підприємств.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виробленні  

теоретико-методичних підходів до оцінювання та оптимізації використання 

ресурсного потенціалу підприємств автомобільного пасажирського транспорту. 

Найбільш суттєві теоретичні та прикладні результати, які характеризують 

наукову новизну дослідження і особистий внесок автора, полягають у 

наступному: 

вперше: 

- на засадах системного підходу запропоновано інтегрований підхід 

оптимізації використання ресурсного потенціалу автотранспортних 

підприємств пасажирського профілю, що включає комплексне поелементне 

оцінювання його використання, структуризацію його будови, методику 

оцінювання, розробку прогностичних моделей та обґрунтування оптимальних 

напрямів його реалізації, що забезпечує синергетичний ефект використання 

ресурсного потенціалу; 

удосконалено: 

- базові характеристики та структуру ресурсного потенціалу шляхом 

включення до його складу інформаційної та організаційної складової як 

інтегральних ресурсів, що, на відміну від існуючих підходів, суттєво розширює 

розуміння сутності та відтворюваності ресурсного потенціалу підприємства; 

- підходи до оцінювання ефективності використання ресурсного 

потенціалу, побудовані на використанні чистого прибутку як результуючого 

критерію діяльності підприємства з урахуванням основних та додаткових 

показників, що дозволяє здійснювати поелементне оцінювання ефективності 

його використання. Перевага запропонованого підходу полягає в тому, що він 

базується на абсолютних величинах, і, в порівнянні з експертними оцінками, 

усуває суб’єктивний підхід до оцінювання ефективності використання ресурсів; 
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- підходи до оптимізації вибору суб’єктами підприємницької 

діяльності автотранспортних підприємств організаційно-правової форми 

господарювання на основі визначення впливу корпоративних витрат 

підприємств на чистий прибуток, які, порівняно з прямими методами, 

ґрунтуються на кореляційно-регресійному аналізі;  

набули подальшого розвитку: 

- дослідження компонентної структури ресурсного потенціалу 

підприємства, яка, на відміну від існуючих підходів, значно розширює його 

декомпозицію через включення інформаційної та організаційної компонент, а 

також оцінювання ефективності використання ресурсів із застосуванням 

абсолютних величин та включення працівників, зайнятих на умовах 

аутсорсингу, в структуру ресурсного потенціалу; 

- інструментарій оцінювання ефективності використання ресурсного 

потенціалу автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські 

перевезення, що, на відміну від існуючих підходів, включають показники, які 

відображають вартість створення та утримання активів підприємств, котрі 

враховують не тільки витрати на розвиток людського капіталу, утримання 

технічних засобів, нерухомості, але й витрати на інформатизацію; 

- обґрунтування стратегічних напрямів використання ресурсного 

потенціалу автотранспортних підприємств пасажирського профілю, 

побудованих на наскрізному інтегруванні кореляційно-регресійних 

залежностей між чистим прибутком та комбінаторно відібраними показниками. 

Практичне застосування одержаних результатів полягає у розробці 

прикладних рекомендацій стосовно оцінювання та ефективності використання 

ресурсного потенціалу підприємства. Наукові результати дисертації 

сформували інформаційну базу для розробки та ухвалення управлінських 

рішень, спрямованих на оптимізацію використання ресурсного забезпечення 

автотранспортних підприємств пасажирського профілю. 

Розроблені теоретико-методичні та практичні рекомендації 

застосовуються у діяльності ПАТ «Ужгородське АТП – 12107» (довідка № 300 

від 17.11.2017 р.), ТДВ «Берегівське АТП – 12137» (довідка № 31 від 21.11.2017 

р.), ПрАТ «Виноградівське АТП – 12144» (довідка № 54 від 28.11.2017 р.), 

Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської обласної 

державної адміністрації (довідка № 01/1047 від 30.11.2017 р.) та в навчальному 

процесі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (довідка № 4 від 

28.11.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати, які 

викладені у дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто і 

відображені у наукових публікаціях.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, серед яких: Міжнародна науково-практична 

конференція «Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та 

формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, 

підприємства в умовах глобалізації» (м. Ужгород, 20-24 квітня 2015 року), 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Конкурентоспроможність 

національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення» (м. 

Київ, 30 вересня 2016 року), Міжнародна науково-практична конференція 

«Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних 

відносин» (м. Дніпро, 21-22 жовтня 2016 року). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових 

праць, що відображають основний зміст дисертації, загальним обсягом 6,02 д.а. 

(з них 6,02 д.а. належать особисто автору), у тому числі 8 наукових статей 

обсягом 5,58 д.а., де 5,58 д.а. – авторські (з них 7 – у фахових виданнях, 1 – у 

закордонних виданнях, 3 – входять до наукометричних баз), та 3 тези доповідей 

на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків загальним обсягом 

304 сторінки. Вона містить 41 таблицю та 22 рисунки. Список використаних 

джерел налічує 200 найменувань на 19 сторінках. Кількість додатків – 28 на 93 

сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади дослідження 

ресурсного потенціалу підприємства» узагальнено теоретичні засади 

дослідження економічних ресурсів, поглиблення їх сутнісних характеристик, 

сформульовано дефініцію «ресурсний потенціал підприємства» як складової 

частини економічного потенціалу підприємства, здійснено його структурну 

декомпозицію. Запропоновано та обґрунтовано методичні підходи до оцінки 

ресурсного потенціалу підприємства, які базуються на використанні чистого 

прибутку як результуючого показника діяльності суб’єктів підприємництва у 

сфері автомобільного транспорту. 

У процесі узагальнення теоретичних основ дослідження сутності 

ресурсного потенціалу в дисертації з’ясовано, що згадана проблема є об’єктом 

міждисциплінарних досліджень. Завдяки широкій етимології базового поняття 

в умовах інноваційно-інформаційної моделі економіки вона виходить за межі 

традиційного структурування ресурсів, включаючи в їх склад знання, 

інформацію, організацію, досвід тощо. У своїй сукупності вони формують 

економічний потенціал підприємства. 

Аналіз наукових джерел вказує на множинність підходів до трактування 

сутності економічного потенціалу, що об’єктивно зумовлює необхідність його 

структурування. У роботі доведено, що оптимальним є підхід, який включає в 

структуру економічного потенціалу підприємства три блоки – ресурсний, 

організаційний та управлінський. Запропонований підхід дозволяє розглядати 

ресурсний потенціал як систему наявних у суб’єктів господарювання ресурсів, 

а також тих, які вони здатні мобілізувати та реалізувати для організації 
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ефективної підприємницької діяльності. Процес формування та використання 

ресурсного потенціалу слід розглядати в різних часових лагах, оскільки він 

включає взаємозв’язані між собою етапи – ідентифікацію, стабілізацію та 

оптимізацію ресурсного потенціалу. 

У роботі здійснено спробу обґрунтувати комплементарну будову 

ресурсного потенціалу підприємства з позиції діалектичної єдності понять 

«носій ресурсу», «зміст ресурсу», «споживач ресурсу», що дозволило виділити 

в складі ресурсного потенціалу фінансові, матеріально-технічні, кадрові, 

інформаційні та організаційні ресурси. 

У дисертації розроблена методика оцінки та оптимізації використання 

ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств, що базується на 

використанні чистого прибутку як результуючого показника діяльності 

підприємства та включає три взаємозв’язані між собою блоки (рис. 1).  

 
Рис. 1. Алгоритм оцінки та оптимізації використання ресурсного 

потенціалу підприємства* 
Джерело: розроблено автором самостійно. 

Для оцінювання ресурсного потенціалу в розрізі окремих його складових 

запропоновано систему показників, які дозволяють здійснювати перманентний 

аналіз ефективності їх реалізації. Доведено необхідність використання 

кореляційного аналізу як інструменту відбору основних показників 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

БЛОК 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Розробка стратегічних напрямків оптимізації ресурсного потенціалу  

БЛОК 1. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Вибір показників оцінки ресурсного потенціалу за компонентами 

Визначення результуючого показника використання ресурсного потенціалу 

Виявлені тенденції у динаміці показників оцінки ресурсного потенціалу 

Виявлені залежності між показниками оцінки ресурсного потенціалу 

Виявлені сильні та слабкі сторони використання ресурсного потенціалу, 

загрози та можливості підприємницького середовища 

БЛОК 3.ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

Моделювання використання ресурсного потенціалу 

Прогнозування динаміки показників використання ресурсного потенціалу 

Прогнозування динаміки чистого прибутку підприємства 

Вибір методів та інструментів оцінки використання ресурсного потенціалу 

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
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використання ресурсного потенціалу підприємства, застосування SWOT-

аналізу для дослідження ефективності підприємницького середовища 

діяльності АТП. 

Другий розділ дисертації «Аналіз використання ресурсного потенціалу 

автотранспортних підприємств Закарпатської області» присвячений 

дослідженню реалізації ресурсного потенціалу підприємств автомобільного 

пасажирського транспорту Закарпатської області. 

У процесі дослідження з’ясовано тенденції економічної діяльності 

підприємств автотранспорту регіону, основними з яких є: скорочення обсягів 

пасажирських перевезень; висока конкуренція; переорієнтація перевізників на 

перевезення пасажирів у приміському сполученні; нестабільна прибутковість 

підприємств; висока самоокупність пасажирських перевезень. 

Дослідженням встановлено, що у структурі обсягів перевезених 

автомобільними пасажирськими перевізниками Закарпатської області у 2010-

2016 рр. пасажирів найбільшу частку займали дрібні перевізники. На АТП, що є 

об’єктами дослідження, припадає приблизно 22% ринку автомобільних 

пасажирських перевезень області. 

Динаміка основних показників діяльності досліджуваних АТП у сфері 

пасажирських перевезень за 2010-2016 рр. відображена у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка показників діяльності досліджуваних АТП Закарпатської 

області у сфері пасажирських перевезень за 2010-2016 рр.*  

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
Рік 

ПАТ «Ужгородське 

АТП 12107» 

ТДВ «Берегівське 

АТП 12137» 

ПрАТ «Виноградівське 

АТП 12144» 

Пасажирооборот тис. пас.км. 

2010 33569,10 25248,50 22911,00 

2011 69345,60 40085,10 31994,00 

2012 79894,10 28052,80 39784,00 

2013 78259,60 33444,80 20009,00 

2014 73811,80 32127,20 17067,00 

2015 77354,30 36460,20 17520,00 

2016 82709,00 15511,00 19870,00 

Приріст 2016 р. до 2010 р., % +146,38% -38,57% -13,27% 

Фінансовий 

результат 
тис. грн. 

2010 -1470,00 98,00 0,00 

2011 -637,00 708,00 21,00 

2012 -1635,00 14,00 719,00 

2013 -297,00 731,00 -662,00 

2014 -2051,00 596,00 -584,50 

2015 -2072,00 1084,00 165,90 

  2016 420,00 36,00 -199,00 

Приріст 2016 р. до 2010 р., % 128,57% -63,27% - 

Коефіцієнт 

самоокупності 
Од. 

2010 0,93 0,80 1,48 

2011 1,02 0,80 1,44 

2012 0,96 1,02 1,70 

2013 0,99 0,79 1,00 

2014 0,99 1,23 1,02 

2015 1,00 1,19 1,16 

  2016 1,00 1,21 1,09 

Приріст 2016 р. до 2010 р., % +7,59% +50,67% -26,16% 

*Джерело: сформовано на основі даних фінансової і статистичної звітності підприємств за 2010-2016 рр. 

Наведені у табл.1 дані вказують на зменшення обсягу пасажирообороту у 

двох з трьох досліджуваних суб’єктів господарювання. Основною причиною 

скорочення пасажирообороту є зменшення обсягу перевезених пасажирів 

перевізниками області. 
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У ході дослідження встановлено, що діяльність аналізованих АТП 

характеризується високим рівнем технічної ефективності, яка відображається у 

динаміці коефіцієнта самоокупності перевезень на рівні 1,00-1,20. Коефіцієнт 

самоокупності визначено як відношення частки чистого доходу (виручки) від 

реалізації послуг і пробігу транспортних засобів із пасажирами та частки 

собівартості реалізованих послуг і загального пробігу транспортних засобів.  

Аналіз динаміки коефіцієнта самоокупності показав, що у всіх 

досліджуваних АТП діяльність у сфері пасажирських перевезень є 

самоокупною. Порівняльний аналіз динаміки фінансових результатів та 

коефіцієнта самоокупності досліджуваних АТП вказує на наявність прямого 

зв’язку між фінансовими результатами досліджуваних АТП та коефіцієнтом 

самоокупності. Виявлена закономірність вказує на високу залежність 

прибутковості досліджуваних підприємств автотранспорту від ефективної 

організації діяльності у сфері пасажирських перевезень.   

 

Рис. 2. Динаміка фінансових результатів до оподаткування АТП 

Закарпатської області за 2010-2016 рр., тис. грн.* 
*Джерело: сформовано автором на основі фінансової звітності підприємств та статистичної 

інформації щодо діяльності підприємств автомобільного пасажирського транспорту (основний код КВЕД 

49.31) у Закарпатській області за 2010-2016 рр., наданої Головним управлінням статистики у Закарпатській 

області. 

Динаміка фінансових результатів до оподаткування АТП Закарпатської 

області, що відображена на рис. 2, вказує на їх нестабільність як по області 

загалом, так і по досліджуваних АТП зокрема. У результаті зведення 

фінансових результатів досліджуваних суб’єктів господарювання встановлено, 

що частка їх фінансових результатів у групі прибуткових чи збиткових АТП 

області складає в середньому 55-65%, що вказує на важливість діяльності 

досліджуваних АТП для галузі пасажирських автомобільних перевезень 

регіону. Загалом діяльність суб’єктів господарювання у сфері пасажирських 

автомобільних перевезень Закарпатської області є збитковою. 

Результати оцінювання фінансового потенціалу досліджуваної вибірки 

автотранспортних підприємств області засвідчили дисбаланси в управлінні 

ліквідністю активів підприємств, коштами в розрахунках та фінансовою 

стійкістю. Наслідками неефективного використання фінансових ресурсів АТП є 

касові розриви в розрахунках, дефіцит оборотних коштів та збитковість 

досліджуваних автотранспортних підприємств.  
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SWOT - аналіз використання матеріально-технічної складової ресурсного 

потенціалу АТП показав, що їх сильними сторонами є потужна матеріально-

технічна база, висока фондовіддача, технічна ефективність перевезень, 

ефективне управління запасами. Недоліками у використанні матеріально-

технічного потенціалу досліджуваних АТП є високий ступінь зносу машин та 

обладнання (близько 70%), значні витрати на утримання нерухомості (на рівні 

7-10% загальних витрат), скорочення парку автобусів (приблизно на 20%). 

Під час аналізу кадрового потенціалу було встановлено, що основними 

сильними сторонами у використанні кадрового потенціалу досліджуваних 

підприємств автотранспорту є: висока продуктивність праці, моральне 

стимулювання праці персоналу, ефективне використання робочого часу (на 

рівні 90-95%). Виявлено, що резервами зростання ефективності використання 

кадрового потенціалу досліджуваних АТП є збільшення фінансування витрат 

на персонал, покращення матеріального стимулювання праці персоналу, 

підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, оптимізація 

вікового складу персоналу. 

Оцінка використання інформаційного потенціалу досліджуваних АТП 

дозволила виявити позитивну зовнішню та внутрішню їх репутацію, наявність 

ліцензії на ведення діяльності у сфері автомобільних перевезень, публічність 

діяльності як основні сильні сторони у використанні інформаційного 

потенціалу. На цьому тлі виявлено низьку інформатизацію бізнес - процесів 

підприємств, у т.ч. недостатнє фінансування витрат на придбання програмного 

забезпечення, низьку комп’ютерну грамотність персоналу. Доведено 

необхідність використання методів непрямої оцінки репутації підприємства 

шляхом оцінки окремих фінансових показників з точки зору ділових інтересів 

зацікавлених груп, опитування основних контрагентів та персоналу 

підприємств.  

Дослідження організаційного потенціалу АТП дозволяє зробити 

висновок, що раціональний вибір організаційно-правової форми 

господарювання та обізнаність у можливостях її використання є важливими 

чинниками підвищення ефективності їх діяльності. Підвищенню ефективності 

використання організаційного потенціалу АТП сприятимуть оптимізація 

організаційної структури підприємств та чисельності керівного складу, 

поширення застосування кадрового аутсорсингу, розвиток організаційної 

культури та комунікацій. 

Доведено, що чистий прибуток досліджуваних автотранспортних 

підприємств залежить від динаміки окремих показників використання 

ресурсного потенціалу. У результаті проведеного аналізу виявлено сукупність 

важливих показників, які тісно корелюють із чистим прибутком, а саме: із 

фінансового потенціалу виділено коефіцієнти оборотності активів та покриття 

процентів; із матеріально-технічного потенціалу – частка витрат на утримання 

технічний засобів, витрати на утримання нерухомості, швидкість обороту 

матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, спискова 

чисельність транспортних засобів (автобусів); із організаційного потенціалу – 
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частка керівників у складі персоналу, середній показник керованості, 

корпоративні витрати. 

У третьому розділі дисертації «Моделювання та оптимізація 

використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств 

Закарпатської області» обґрунтовано стратегічні напрями оптимізації 

використання ресурсного потенціалу підприємств автомобільного 

пасажирського транспорту Закарпатської області, що ґрунтується на 

наскрізному інтегруванні кореляційно-регресійних залежностей між чистим 

прибутком та комбінаторно відібраними впливовими показниками, їх 

прогнозуванні. 

З використанням засобів програмного забезпечення побудовано 

багатофакторні регресійні моделі лінійного програмування щодо використання 

ресурсного потенціалу досліджуваної вибірки підприємств на основі 

ітераційного комбінування відібраних ключових показників впливу на чистий 

прибуток (табл.2). У результаті формалізації отриманих регресійних моделей 

отримано наступні рівняння:  

Y(x4; x10; x11) = 631297,91 + 48,06 x4  -4762362,65 x10 -20943,11 x11; 

Y(x7; x10; x11) = 1052332,42 - 349,22 x7  -8045128,55 x10 -34324,47 x11; 

Y(х2; х4; х10; х11)  = 541380,07 +81,55 x2  + 44,62 x4 -4125268,65 x10 – 

17870,93 x11; 

Y(х4; х6; х10; х11)  = 761689,28 +41,78 x4 + 0,51 x6 -5824199,23 x10 – 

25013,53 x11; 

Y(х4; х9; х10; х11)  = 697091,56 +48,91 x4 + 15,68 x9 - 5347644 x10 – 

22943,48 x11; 

Y(х4; х10; х11; х12)  = 645091,83 +42,10 x4 -4913328,90 x10 -21276,77 x11 – 

9,55 x12,  

де Y – чистий прибуток підприємств; х2 – середній термін погашення 

кредиторської заборгованості; х4 – коефіцієнт покриття процентів; х6 – витрати 

на утримання нерухомості; х7 – коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; х9 

– спискова чисельність транспортних засобів (автобусів); х10 – частка 

керівників у складі персоналу підприємства; х11 – середній показник 

керованості підприємств; х12 – корпоративні витрати підприємств.  

Побудовані регресійні моделі оптимального використання ресурсного 

потенціалу досліджуваних підприємств автомобільного транспорту перевірені 

стосовно їх відповідності умовам оптимальності за визначеним набором 

оціночних критеріїв, у тому числі адекватності моделей реальній дійсності, 

точності апроксимації, автокореляції першого та другого порядку, що 

дозволило рекомендувати відібрані моделі до прикладного застосування.



 

 

 

1
1 

Таблиця 2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу зведених основних показників ресурсного потенціалу на 

чистий прибуток досліджуваних підприємств автотранспорту* 
Параметр оцінки моделі Незалежні змінні 

x4; x10; x11 x7; x10; x11 x2; x4; x10; x11 x4; x6; x10; x11 x4; x9; x10; x11 x4; x10; x11; x12 

Порядковий номер №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Метод Метод найменших квадратів 

Вибірка 2010-2016 рр. 

Множинний R  0,935 0,935 0,969 0,998 0,975 0,989 

Коефіцієнт детермінації  

(R-квадрат) 
0,873 0,874 0,939 0,996 0,950 0,977 

Нормований R-квадрат 0,747 0,747 0,816 0,988 0,851 0,932 

Стандартна помилка 414,253 413,980 353,034 90,151 318,131 215,369 

Фактичне значення критерію 

Фішера (Fфакт) 
6,90 6,91 7,66 124,56 9,54 21,41 

Табличне значення критерію 

Фішера (Fтабл.)  
9,55 9,55 9,55 19,25 19,25 19,25 

Оцінка коефіцієнтів регресії 

Y 631297,91 Y 1052332,42 Y 541380,07 Y 761689,28 Y 697091,56 Y 645091,83 

x4 48,06 x7 -349,22 x2 81,55 x4 41,78 x4 48,91 x4 42,10 

x10 -4762362,65 x10 -8045128,55 x4 44,62 x6 0,51 x9 15,68 x10 -4913328,90 

x11 -20943,11 x11 -34324,47 x10 -4125268,65 x10 -5824199,23 x10 -5347644,75 x11 -21276,77 

- - - - x11 -17870,93 x11 -25013,53 x11 -22943,48 x12 9,55 

Критерій Дарбіна - Уотсона 

(DW) 
1,837 2,496 2,883 3,060 2,727 3,046 

Допустима множина DW (1,75; 2,25) (1,75; 2,25) (1,75; 2,25) (1,97; 2,03) (1,97; 2,03) (1,97; 2,03) 

Критерій Бройша - Годфрі (BG) -0,358 -0,272 -0,455 -0,422 -0,381 -0,401 

Часткові (точкові) коефіцієнти 

еластичності регресії 

E(x4) -0,01 E(x7) 2,20 E(x2) -1,69 E(x4) -0,01 E(x4) -0,01 E(x4) -0,01 

E(x10) 433,03 E(x10) 731,53 E(x4) -0,01 E(x6) -1,84 E(x9) -4,28 E(x10) 446,76 

E(x11) 449,22 E(x11) 736,24 E(x10) 375,10 E(x10) 529,59 E(x10) 486,25 E(x11) 456,38 

- - - - E(x11) 383,32 E(x11) 536,53 E(x11) 492,13 E(x12) -1,63 

Коефіцієнт еластичності  Е 882,24 Е 1469,98 Е 756,73 Е 1064,26 Е 974,09 Е 901,50 

*Джерело: розраховано автором. 
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Побудовані регресійні моделі оптимального використання ресурсного 

потенціалу досліджуваних підприємств автомобільного транспорту перевірені 

стосовно їх відповідності умовам оптимальності за визначеним набором 

оціночних критеріїв, у тому числі адекватності моделей реальній дійсності, 

точності апроксимації, автокореляції першого та другого порядку, що 

дозволило рекомендувати відібрані моделі до прикладного застосування. 

Прогнозування очікуваної динаміки основних показників ресурсного 

потенціалу по об’єктах дослідження та по вибірці в цілому дозволило 

сформувати прогнозні тенденції зміни чистого прибутку досліджуваних АТП в 

середньостроковому періоді. Отримані результати показали, що загалом 

підприємства досліджуваної вибірки за умови збереження існуючих тенденцій 

лише погіршать фінансовий результат своєї діяльності. 

На основі результатів кореляційно-регресійного аналізу та прогнозування 

ключових показників, обґрунтовано основні стратегічні напрями використання 

ресурсного потенціалу автопідприємств, що враховують існуючі та очікувані 

тенденції у діяльності досліджуваних підприємств, а також мінливість 

підприємницького середовища.  

З метою максимізації чистого прибутку обґрунтовано основні стратегічні 

напрями діяльності автотранспортних підприємств, до яких віднесено: 

фінансова діяльність підприємств, управління коштами в розрахунках, 

управління матеріально-технічною базою, управління організаційною 

культурою та управління корпоративними відносинами. 

Прогнозні оцінки вказують, що найбільший вплив на максимізацію 

чистого прибутку досліджуваних АТП здійснюватимуть: цінова стабільність на 

ринках капіталу, засобів виробництва та послуг, зростання ділової активності 

бізнесу та населення в регіоні, стабільність соціальних стандартів та 

податкового навантаження на фонд оплати праці, розвиток інформаційних 

технологій, стабілізація демографічної ситуації в області.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і 

запропоновано підходи до вирішення важливої науково-прикладної проблеми – 

обґрунтування теоретико-методичних засад оцінювання та оптимізації 

ресурсного потенціалу підприємств автомобільного пасажирського транспорту. 

За результатами дослідження сформульовано висновки теоретико-методичного 

та прикладного спрямування.  

1. Доведено, що оптимальне використання ресурсного потенціалу в 

умовах ринкової трансформації економіки є базовим імперативом ефективності 

функціонування підприємств автомобільного пасажирського транспорту та 

умовою їх конкурентоздатності в динамічному підприємницькому середовищі, 

що визначає актуальність дослідження. 

2. У процесі узагальнення наявного наукового доробку, об’єктом 

якого є ресурсний потенціал підприємства, встановлено, що згадана проблема є 

об’єктом міждисциплінарних досліджень, оскільки характеризується 

складністю компонентної будови, що постійно збагачується в умовах 
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інноваційно-інформаційної моделі економіки завдяки таким складовим, як 

знання, інформація, організація, досвід тощо. Їх залучення у виробничий 

процес є умовою ефективної діяльності підприємств автомобільного 

пасажирського транспорту та їх конкурентоспроможності. 

3. На основі наукових публікацій з проблем ефективного 

використання та формування ресурсного потенціалу в роботі сформульовано 

його авторське визначення, під яким мається на увазі сукупність наявних на 

підприємстві ресурсів, а також тих, які воно здатне мобілізувати в разі 

виробничої необхідності та ефективно реалізувати. Для підприємств 

автомобільного пасажирського транспорту оптимальною є їх структуризація, 

що включає фінансові, матеріально-технічні, кадрові, інформаційні та 

організаційні ресурси. 

4. Розроблена методика оцінювання та оптимізації ресурсного 

потенціалу автотранспортних підприємств пасажирського профілю базується на 

використанні чистого прибутку як узагальнюючого показника ефективності 

діяльності господарюючих суб’єктів. Запропонований підхід передбачає 

оптимізацію чистого прибутку підприємства на основі комбінаторного 

використання компонентів ресурсного потенціалу через відібрані та 

обґрунтовані кореляційно-регресійні моделі та результати SWOT-аналізу. 

5. Аналіз економічної ефективності діяльності підприємств 

автомобільного пасажирського транспорту Закарпатської області дозволив 

виявити низку важливих тенденцій, що характеризуються скороченням обсягів 

перевезених пасажирів та пасажирообороту, переважною часткою в структурі 

галузі дрібних перевізників, при збереженні монопольного становища 

корпоративним сектором в регіонах функціонування, де вони здійснюють 

перевезення 40-90% обсягу пасажирів та пасажирообороту. Результати 

дослідження свідчать, що пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

області знаходяться на рівні самоокупності.  

6. Для підприємств автомобільного пасажирського транспорту 

важливе значення має аналіз використання ресурсів за структурованими 

компонентами, оскільки він дозволяє з’ясувати ефективність їх використання. 

Застосування пофакторного аналізу використання ресурсного потенціалу АТП 

регіону дозволило ідентифікувати основні недоліки в менеджменті фінансового 

потенціалу: неефективна політика управління ліквідністю активів, 

нераціональне управління структурою капіталу, коштами в розрахунках, 

витратами підприємства в цілому. Встановлено, що пасажирські перевезення на 

об’єктах дослідження організовані в цілому ефективно, зафіксовано позитивну 

динаміку значень матеріало - та фондовіддачі. Виявлено позитивну динаміку 

зростання продуктивності праці, слабке мотиваційне середовище 

(незадоволеність наявними системою оплати праці та стимулювання) та рівень 

освіти персоналу. Результати дослідження свідчать, що АТП мають переважно 

позитивну зовнішню та внутрішню репутацію, а діяльність у сфері 

інформатизації бізнес-процесів є недостатньою. На основі аналізу 

корпоративних витрат обґрунтовано ряд пропозицій прикладного характеру, 

спрямованих на вибір оптимальної організаційно-правової форми 
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господарювання. Встановлено, що аутсорсинг як інструмент оптимізації 

використання організаційного потенціалу не набув належного застосування. 

7. Проведений кореляційно-регресійний аналіз дозволив обґрунтувати 

основні фактори впливу на чистий прибуток досліджуваних АТП в 

аналізований період: коефіцієнти оборотності активів та покриття процентів; 

показник частки витрат на утримання технічних засобів, витрати на утримання 

нерухомості, швидкість обороту матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності 

матеріальних запасів, спискова чисельність транспортних засобів (автобусів), 

частка керівників у складі персоналу, середній показник керованості, 

корпоративні витрати. 

8. За результатами комбінаторного використання компонентів 

ресурсного потенціалу побудовано та обґрунтовано набір регресійних моделей 

лінійного програмування. Встановлено, що побудовані лінійні моделі є 

адекватними реальній дійсності, мають високий ступінь апроксимації та не 

мають значимої автокореляції першого та другого порядку.  

9. Обґрунтовані регресійні моделі лінійного програмування дали 

змогу спрогнозувати динаміку основних параметрів використання ресурсного 

потенціалу досліджуваних автотранспортних підприємств області та 

спроектувати на їх основі альтернативні траєкторії зміни чистого прибутку в 

середньостроковому періоді. Встановлено, що ТДВ «Берегівське АТП 12137» за 

умови збереження виявлених тенденцій у використанні ресурсного потенціалу 

в середньостроковій перспективі очікує зростання обсягів чистого прибутку. 

Натомість ПрАТ «Виноградівське АТП 12144» очікує подальше накопичення 

збитків, ПАТ «Ужгородське АТП 12107» - поступовий вихід із зони 

збитковості. 

10. Обґрунтовані стратегічні напрями оптимізації використання 

ресурсного потенціалу досліджуваних підприємств автотранспорту базуються 

на виявлених ключових напрямах їхньої діяльності, а саме: фінансова 

діяльність підприємств; управління коштами в розрахунках; управління 

матеріально-технічною базою; управління організаційною структурою; 

управління корпоративними відносинами.  
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АНОТАЦІЯ 
Горбоконь В.Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу 

автотранспортних підприємств. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. – 

Мукачівський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

Мукачево, 2018.  

Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних підходів, 

методичних та практичних засад оптимізації використання ресурсного 

потенціалу підприємств. 

Узагальнено основні підходи до визначення понять «економічний 

потенціал», «ресурсний потенціал», в тому числі запропоновано авторські 

визначення. Визначено структуру ресурсного потенціалу, запропоновано та 

обґрунтовано методику оцінювання його використання. 

Проаналізовано діяльність автомобільного пасажирського транспорту 

Закарпатської області, що дало змогу виявити основні тенденції розвитку 

галузі. 

Комплексний аналіз ресурсного потенціалу автотранспортних 

підприємств у розрізі окремих його компонентів встановив основні 

закономірності його розвитку та недоліки у використанні. 

Розроблені економетричні моделі виявили вплив параметрів ресурсного 

потенціалу на результуючий показник діяльності підприємства. На основі 

проведеного SWOT - аналізу було визначено сильні та слабкі сторони в 

ресурсному потенціалі автотранспортних підприємств Закарпатської області, а 

також обґрунтовано пріоритетні напрями його оптимізації. 

Ключові слова: потенціал, ресурси, ресурсний потенціал, оцінка, 

ефективність, оптимізація, автотранспортне підприємство. 

 

АННОТАЦИЯ 

Горбоконь В.Ю. Оптимизация использования ресурсного потенциала 

автотранспортных предприятий. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Мукачевский государственный университет 

Министерства образования и науки Украины, Мукачево, 2018. 

В диссертационной работе представлены результаты решения важной 

научной задачи, заключающейся в выработке теоретико-методических основ 

оценки и оптимизации использования ресурсного потенциала предприятий 

автомобильного пассажирского транспорта Закарпатской области. В результате 

исследования было углубленно ряд научных терминов в теории потенциалов, 

проведена комплексная оценка состояния пассажирских перевозок региона, 

предложено и обосновано методический подход к оценке и оптимизации 

использования ресурсного потенциала автотранспортными предприятиями в 

условиях изменчивой предпринимательской среды.  
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В первой главе диссертационной работы «Теоретико-методические 

основы исследования ресурсного потенциала предприятия» выяснено сущность 

ресурсного потенциала, его структуру, место и значение в системе 

экономического потенциала предприятия, предложено и обосновано 

методический подход к оценке использования ресурсного потенциала 

предприятия. 

В результате исследования экономического аспекта категории 

«потенциал» выявлен ряд базовых подходов к трактовке экономической 

сущности потенциала: ресурсный, результативный и подход на основе 

возможностей и способностей. 

В работе предложено авторское определение понятия «экономический 

потенциал» как свойства экономической системы обеспечить желаемый 

результат в конкретных условиях места и времени. 

Выяснены основные уровни в структуре экономического потенциала: 

ресурсный потенциал, структурно-функциональный и управленческий. 

Установлено, что ресурсный потенциал – это система имеющихся у 

предприятия ресурсов и тех, которые оно способно мобилизовать при 

необходимости и использовать для ведения эффективной деятельности. 

Предложено авторское видение состава ресурсного потенциала, 

основанное на диалектическом единстве понятий «носитель ресурса» и 

«содержания ресурса» и связанное с тем, что один и тот же объект 

экономической действительности может быть носителем различных ресурсов. 

Усовершенствованная структурная декомпозиция ресурсного потенциала 

предусматривает расширение его кадрового компонента за счет включения в 

нее организационной составляющей, выделения правовой составляющей в 

информационном потенциале, а также идентификацию организационного 

потенциала как отдельного компонента ресурсного потенциала. Такой подход, 

по сравнению из существующими, позволяет охватить все 

идентифицированные в настоящее время возможные виды ресурсов и включить 

их в систему потенциала предприятия. 

В основе предложенного авторского подхода к оценке ресурсного 

потенциала предприятия заложен принцип использовании чистой прибыли как 

результирующего показателя деятельности предприятия. 

Во втором разделе диссертационной работы «Анализ использования 

ресурсного потенциала автотранспортных предприятий Закарпатской области» 

проведено исследование системных тенденций деятельности предприятий 

автомобильного транспорта региона на микро- и мезоуровне, оценено 

использование ими своего ресурсного потенциала и проведено интерпретацию 

результатов корреляционного анализа зависимостей между чистой прибылью 

исследуемых предприятий и ключевыми параметрами воздействия на него. 

Установлено, что отрасль автомобильных пассажирских перевозок 

переживает упадок из-за сокращения объемов перевозимых пассажиров и 

пассажирооборота. Выявлено, что в структуре отрасли преобладают мелкие 

перевозчики, а доля корпоративного сектора составляет около трети рынка.  
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Установлено, что деятельность автотранспортных предприятий 

Закарпатской области в сфере пассажирских перевозок находится на уровне 

самоокупаемости. Выявлена тесная прямая связь между высокой 

прибыльностью и эффективной организацией пассажирских перевозок. 

Анализ финансовых результатов показал, что в целом по Закарпатской 

области деятельность автомобильного пассажирского транспорта является 

убыточной.  

Оценка финансового потенциала объектов исследования обнаружила 

недостатки в управлении ликвидностью активов предприятий, средствами в 

расчетах и финансовой устойчивостью. 

Анализ материально-технического потенциала автопредприятий региона 

показал, что основными проблемами являются слабый контроль 

пассажиропотока, высокий износ оборудования, сокращение парка 

транспортных средств, высокие затраты на содержание недвижимости. 

Выявлено, что главными сильными сторонами в использовании материально-

технического потенциала АТП являются эффективная организация перевозок, 

высокий уровень отдачи материальных ресурсов, эффективное управление 

запасами. 

Исследование кадрового потенциала автопредприятий области позволило 

обнаружить такие негативные явления, как слабое финансирование затрат на 

персонал, высокая текучесть кадров, низкая образованность персонала, слабая 

материальная мотивация. К сильным сторонам кадрового потенциала 

исследуемых предприятий автором отнесены удовлетворенность персонала 

работой и высокий уровень использования рабочего времени. 

В результате исследования использования информационного потенциала 

было акцентировано внимание на анализе затрат на информатизацию и их 

составляющих. Для оценки внешней репутации предприятия автором 

предложено применить ряд финансовых показателей и опрос его основных 

контрагентов. Внутренняя репутация исследуемых автопредприятий была 

оценена с помощью опроса их сотрудников. 

В ходе оценки организационного потенциала акцентировано внимание на 

использовании корпоративных расходов как стоимостного индикатора 

организационно-правовой формы. Предложен алгоритм оценки эффективности 

понесенных корпоративных расходов. 

Использование корреляционного анализа позволило определить основные 

взаимозависимости между чистой прибылью и показателями использования 

ресурсного потенциала предприятий автотранспорта области. 

В третьем разделе диссертационного исследования «Моделирование и 

оптимизация использования ресурсного потенциала автотранспортных 

предприятий Закарпатской области» предложен методический подход 

формирования стратегий оптимизации использования ресурсного потенциала 

предприятий, который, в отличие от существующих разработок, основывается 

на сквозном интегрировании корреляционно-регрессионных зависимостей 

между чистой прибылью и комбинаторно отобранными влиятельными 

показателями, их прогнозировании. 
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Выявленные в результате корреляционно-регрессионного анализа 

линейные модели использования ресурсного потенциала исследуемых 

автопредприятий обоснованно с помощью количественного инструментария 

регрессионной статистики и дисперсионного анализа. Установлено, что 

отобранные уравнения регрессии являются вполне адекватными реальной 

действительности, имеют высокий уровень аппроксимации и высокую 

зависимость чистой прибыли от регрессионных факторов. 

С помощью графического материала проиллюстрировано альтернативные 

сценарии прогнозируемой динамики чистой прибыли исследуемых 

автопредприятий, построенных путем проектирования прогнозных тенденций 

изменения значений факторов на динамику чистой прибыли через отобранные 

уравнения регрессии. 

На основании результатов корреляционно-регрессионного анализа и 

результатов прогнозирования ключевых показателей, обосновано основные 

стратегические направления использования ресурсного потенциала 

предприятий автомобильного пассажирского транспорта, которые учитывают 

существующие и ожидаемые тенденции в деятельности исследуемых 

предприятий, а также изменчивость предпринимательской среды. 

С целью максимизации чистой прибыли обоснованы основные 

стратегические направления деятельности автотранспортных предприятий, к 

которым относятся: финансовая деятельность предприятий, управление 

средствами в расчетах, управление материально-технической базой, управление 

организационной культурой и управление корпоративными отношениями. 

Прогнозные оценки показывают, что наиболее значащее влияние на 

максимизацию чистой прибыли исследуемых АТП будут оказывать: ценовая 

стабильность на рынках капитала, средств производства и услуг, рост деловой 

активности бизнеса и населения в регионе, стабильность социальных 

стандартов и налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, развитие 

информационных технологий, стабилизация демографической ситуации в 

области. 

Ключевые слова: потенциал, ресурсы, ресурсный потенциал, 

автотранспортное предприятие, анализ, чистая прибыль, оптимизация. 

 

SUMMARY 

Horbokon V. Optimization of the use of the resource potential of the 

automobile transport companies. - The manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economics by specialty 08.00.04 – economics 

and management of the enterprises. - Mukachevo State University, Mukachevo, 

2018. 

The dissertation is focused on the development of the theoretical and 

methodological approaches, methodological and practical principles of the use 

optimization of the companies’ resource potential.  

The main approaches to defining the concepts of "economic potential" and 

"resource potential" are generalized, including the author definitions. The structure of 
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the resource potential has been determined, the methodology for estimation of its use 

has been proposed and substantiated. 

The activity of the automobile passenger transport companies of 

Transcarpathian region was analyzed, which made it possible to reveal the main 

tendencies in the sector development. 

The complex analysis of the resource potential of the automobile transport 

companies in the context of the selected components has defined the basic patterns in 

its development and disadvantages in use. 

The developed econometric models revealed the influence of resource potential 

parameters on the resultant enterprise performance. 

On the basis of the SWOT analysis, the strengths and weaknesses in the 

resource potential of the automobile transport companies of the Transcarpathian 

region were identified, as well as priority directions of its optimization were 

substantiated. 

Key words: potential, resources, resource potential, estimation, automobile 

transport company, analysis, net profit, optimization. 


