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АНОТАЦІЯ 
 

Водовозов Є. Н. «Організаційно-економічний механізм реструктуризації 

підприємств міського електричного транспорту» – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємством (за видами 

економічної діяльності). – Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2018. 

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи полягає в тому, що назріла 

потреба вирішення проблем, з якими стикаються підприємства міського 

електричного транспорту. Нині ці підприємства перебувають у досить складній і 

неоднозначній ситуації – з одного боку, міський електричний транспорт 

визнаний одним з найбільш комфортних, безпечних та екологічних, а з іншого 

– недостатнє бюджетне фінансування підприємств МЕТ, відсутність інвестицій 

у розвиток, занижені тарифи та неповна компенсація за пільгові перевезення 

пасажирів приводять до старіння та зменшення парку рухомого складу, 

зношеності трамвайних колій та контактних мереж, що обумовлює скорочення 

чисельності працівників, внаслідок чого зменшуються обсяги та рівень якості 

надання транспортних послуг, що, у свою чергу, обумовлює збитковість 

електротранспортних підприємств. Зазначені причини обумовлюють 

необхідність перегляду підходів до управління електротранспортними 

підприємствами шляхом здійснення організаційно-економічних, правових, 

технічних заходів, спрямованих на підвищення оперативності їх реакції на 

зміни зовнішнього середовища. 

Для вирішення перелічених проблем необхідно реформування підприємств 

міського електричного транспорту шляхом теоретичного обґрунтування та 

впровадження організаційно-економічного механізму їх реструктуризації, що й 

обумовлює вибір теми дослідження.  

Мета дисертаційної роботи – розробка теоретико-методологічних 

положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування 
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організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємств міського 

електричного транспорту з метою підвищення ефективності їх функціонування. 

Об’єкт дослідження – процес формування організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств МЕТ у сучасних умовах 

господарювання. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і 

практичних засад підвищення ефективності функціонування підприємств 

міського електричного транспорту на основі їх реструктуризації. 

У першому розділі «Теоретичні засади реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту» узагальнено найбільш актуальні проблеми 

електротранспортних підприємств, визначено сутність ключових понять за темою 

дослідження, а також у загальному вигляді представлено механізми 

реструктуризації підприємств міського електричного транспорту. 

У другому розділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

функціонування та реструктуризації підприємств МЕТ» проаналізовано 

показники, що характеризують сучасний стан підприємств МЕТ та 

використання ними одиниць рухомого складу, обґрунтовано пропозиції щодо 

інформаційно-аналітичного забезпечення їх функціонування і реструктуризації. 

У третьому розділі «Реалізація організаційно-економічного механізму 

реструктуризації електротранспортних підприємств» запропоновано аналітико-

прикладне забезпечення оцінки ефективності та результативності діяльності 

підрозділів, що функціонують або створюються у процесі реструктуризації 

підприємств МЕТ, розроблено організаційно-економічний механізм їх 

реструктуризації та науково-практичний підхід до визначення пріоритетності їх 

реструктуризації.  

Основним науковим результатом дисертаційної роботи є розвиток 

теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 

формування організаційно-економічного механізму реструктуризації 

підприємств МЕТ у сучасних умовах господарювання. Основні результати 

проведеного наукового дослідження, що визначають його наукову новизну, 



3 

полягають у такому: 

удосконалено: 

− організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ, що, на відміну від існуючих, визначається як сукупність методів, 

економічних та організаційних заходів з управління реструктуризацією 

підприємств МЕТ, що реалізуються, шляхом виконання організаційних 

(розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів підприємств МЕТ, 

розробка і реалізація пропозицій щодо покращення системи управління 

підприємств МЕТ, оцінка системи управління підприємств МЕТ за 

результатами реструктуризації із застосуванням розроблених критеріїв оцінки) 

та економічних (розробка економічного проекту реструктуризації підприємств 

МЕТ; фінансування та матеріальне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ; визначення економічного ефекту та ефективності від проведення 

реструктуризації підприємств МЕТ) функцій, що дозволяє забезпечити 

комплексний підхід до реструктуризації електротранспортних підприємств; 

− аналітико-прикладне забезпечення оцінки ефективності та 

результативності діяльності структурних підрозділів, які, на відміну від 

існуючих, функціонують або створюються у процесі реструктуризації 

підприємств МЕТ шляхом формування системи показників, що дозволяє 

здійснити економічне обґрунтування доцільності проведення реструктуризації 

підприємств МЕТ та оцінити функціонування структурних одиниць 

підприємств МЕТ за результатами реструктуризації із використанням 

показників результативності їх роботи та забезпечує реалізацію економічної 

складової організаційно-економічного механізму реструктуризації 

електротранспортних підприємств; 

− науково-практичний підхід до визначення пріоритетності 

реструктуризації підприємств МЕТ, що, на відміну від існуючих, базується на 

здійсненні оцінки фінансового, кадрового та технічного забезпечення 

діяльності підприємств МЕТ з використанням, відповідно, показників покриття 

витрат цих підприємств за рахунок бюджетних коштів, недостатності кадрів та 
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вибуття одиниць рухомого складу, що дозволяє шляхом переведення значень 

обраних показників у бали із застосуванням аналітичних процедур виявити 

підприємства МЕТ із найгіршими характеристиками, які і є об’єктами 

першочергової реструктуризації; 

дістали подальшого розвитку: 

− організаційне забезпечення системи управління реструктуризацією 

підприємств МЕТ шляхом обґрунтування організаційної реструктуризації 

технічних підрозділів підприємств МЕТ із застосуванням аналітичного 

інструментарію оцінки отриманого відхилення фактичного показника їх 

результативності від нормативного значення; створення відділу забезпечення 

якості транспортних послуг у структурі підприємств МЕТ, що, на відміну від 

існуючого відділу експлуатації рухомого складу, дозволяє розширити функції 

взаємодії з пасажирами, як споживачами послуг; створення у структурі 

підприємств МЕТ відділу реклами, що зменшить залежність цих підприємств 

від бюджетного фінансування їх діяльності; розформування відділу збору 

виручки від реалізації послуг у разі використання підприємствами МЕТ 

автоматизованої системи оплати проїзду; 

− інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ шляхом створення аналітичного центру для оперативної обробки 

інформації та підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що 

стосуються покращення системи управління підприємств МЕТ; 

− категоріальний апарат щодо визначення поняття «реструктуризація 

підприємств міського електричного транспорту», що являє собою комплекс 

заходів з удосконалення системи управління підприємств МЕТ з метою 

забезпечення прибутковості їх діяльності, оновлення рухомого складу, 

підвищення якості надання транспортних послуг та досягнення стратегічних 

цілей.  

Практичне значення отриманих здобувачем результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що теоретичні висновки доведені до рівня 

конкретних положень і рекомендацій, придатних для практичного застосування в 
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напрямку організаційно-економічного забезпечення реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту з метою підвищення ефективності їх 

діяльності, забезпечення належної якості надання транспортних послуг, 

покращення системи управління та досягнення інших цілей. 

Особистий внесок здобувача полягає у розробці організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств міського електричного транспорту, що 

складається з організаційної та економічної складових і реалізується шляхом 

здійснення організаційних заходів, спрямованих на покращення систем 

управління підприємств МЕТ та застосування системи показників для 

економічного обґрунтування процесу реструктуризації цих підприємств, а також 

для оцінки роботи їх структурних одиниць, що були створені в процесі 

проведення реструктуризації. 

Усі результати дисертаційного дослідження отримані автором особисто. З 

наукових робіт, виконаних у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і 

положення, що є результатом власної роботи автора та відображають його 

індивідуальний внесок. 

Основні результати проведеного дослідження були представлені автором та 

отримали схвалення на 12 конференціях різного рівня.  

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 29 наукових працях (з 

яких 19 – одноосібні) загальним обсягом 20,56 друк. арк. (особисто автору 

належить 10,14 друк. арк.), в тому числі 1 монографія загальним обсягом 13,00 

друк. арк. (особисто автору належить 4,00 друк. арк.), 16 статей, загальним 

обсягом 5,72 друк. арк. (особисто автору належить 4,49 друк. арк.), 12 праць 

апробаційного характеру загальним обсягом 1,84 друк. арк. (особисто автору 

належить 1,65 друк. арк.). 
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ABSTRACT 

 

Vodovozov Y.N. «The Organizational and Economic Mechanism for 

Restructuring Urban Electric Transport Enterprises» – Qualification scientific 

work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 

08.00.04 - economics and management of enterprises (by type of economic 

activity). - О.М. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy, 

Kharkiv, 2018. 

The relevance of the chosen topic of dissertation work is beyond doubt. 

There is an urgent need to address the problems faced by all enterprises of urban 

electric transport (UET) of our country. These enterprises are in a rather 

complicated and ambiguous situation now. On the one hand, urban electric 

transport is recognized as one of the most comfortable, safe and environmentally 

friendly, and on the other hand, insufficient budget financing, lack of investment in 

development, low tariffs and incomplete compensation for preferential 

transportation lead to aging and reduction of rolling stock and deterioration of tram 

tracks and contact electric networks, reduction in the number of employees. As a 

result, the volumes decrease and the quality of transportation services decreases, 

enterprises remain unprofitable. There is an urgent need to revise the approaches to 

the management of electric transport enterprises. The author sees the ways of the 

solution in the implementation of organizational, economic, legal, technical 

measures aimed at improving the efficiency of the response of UET enterprises to 

rapid changes in the environment. 

Reforming the enterprises of urban electric transport is already a necessity. 

In this paper, the author proves that the way to solve a problem is a theoretical 

substantiation and subsequent introduction of the organizational and economic 

mechanism for restructuring enterprises in the industry that he developed. This 

formed the basis for the selection of the research topic. 
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The purpose of the thesis is the development of theoretical and 

methodological provisions and substantiation of practical recommendations for the 

formation of the organizational and economic mechanism for restructuring urban 

electric transport enterprises in order to increase the efficiency of their functioning. 

The object of research is the process of formation of the organizational and 

economic mechanism for the restructuring of electric transport enterprises in 

modern business conditions. 

The subject of the research is a set of theoretical, methodological and 

practical approaches to improving the efficiency of the operation of urban electric 

transport enterprises, which formed the basis for their restructuring. 

The first section ―Theoretical Foundations of the Restructuring of Urban 

Electric Transport Enterprises‖ summarizes the most pressing problems of electric 

transport enterprises, defines the essence of key concepts on the research topic, and 

also presents the mechanisms for restructuring urban electric transport enterprises. 

In the second section, ―Information and Analytical Support for the Operation 

and Restructuring of UET Enterprises‖, the indicators characterizing the current 

state of enterprises, the efficiency of their use of rolling stock are analyzed, 

proposals for information and analytical support for their operation and 

restructuring are substantiated. 

In the third section, ―Implementation of the Organizational and Economic 

Mechanism for Restructuring Electric Transport Enterprises‖, analytical and 

applied support for evaluating the efficiency and effectiveness of the departments 

that exist or are created in the process of restructuring UET enterprises was 

suggested; an organizational and economic mechanism for restructuring enterprises 

and a scientific and practical approach to determining the priority of their 

restructuring were developed. 

The main scientific result of the thesis is the development of theoretical and 

methodological guidelines and the development of practical recommendations on 

the formation of the organizational and economic mechanism for the restructuring 
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of UET enterprises in modern business conditions. The main results of the 

scientific research that determine its scientific novelty are as follows: 

improved: 

- the organizational and economic mechanism for the restructuring of UET 

enterprises. It, in contrast to the existing ones, is defined as a set of methods, 

economic and organizational measures for managing the restructuring of UET 

enterprises. They are fulfilled through the implementation of organizational 

(development and application of criteria for evaluating the performance of 

departments of UET enterprises, development and implementation of suggestions 

for improving the management system of UET enterprises, evaluation of the 

management system of UET enterprises based on the results of restructuring using 

the developed evaluation criteria) and economic (development of economic project 

of restructuring UET enterprises; financing and material support for the 

restructuring of UET enterprises; determination of the economic effect and 

effectiveness of the restructuring of UET enterprises) functions that allow for an 

integrated approach to the restructuring of electric transport enterprises; 

- analytical and applied support for evaluating the effectiveness and 

efficiency of the activities of structural units that function or are created in the 

process of enterprise restructuring through the formation of a system of indicators 

that makes it possible to carry out an economic rationale for the restructuring of 

UET enterprises and evaluate the work of structural units of enterprises based on 

the results of the restructuring using performance indicators of their operation and 

also ensures the realization of the economic component of the organizational and 

economic mechanism for the restructuring of electric transport enterprises; 

- scientific and practical approach to prioritizing the restructuring of UET 

enterprises. This approach, unlike the existing ones, is based on an assessment of 

the financial, personnel and technical support of enterprises. For this purpose, the 

corresponding indicators of covering the expenses of these enterprises at the 

expense of budget funds, the indicator of staff insufficiency and the indicator of 

reduction of units of rolling stock were used. It allowed, by converting the values 
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of the selected indicators into points (using analytical procedures), to identify the 

UET enterprises with the worst characteristics. These enterprises are the objects of 

primary restructuring; 

further developed: 

- the organizational support of the UET enterprises restructuring 

management system. The chosen path is the substantiation of the organizational 

component of the restructuring of technical departments of UET enterprises using 

analytical tools for assessing the resulting deviation of the actual indicator of their 

effectiveness from the standard value; the creation of a department for quality 

assurance of transport services in the UET enterprises structure, which, unlike the 

existing department of rolling stock operation, allows expanding the interaction 

with passengers as consumers of services; the creation of an advertising 

department in the UET enterprises structure, which will reduce the dependence of 

these enterprises from the budget financing of their activities; the dissolution of the 

department of revenue collection from the sale of services in the case of using an 

automated fare collection system for travel at UET enterprises; 

- information and analytical support for the restructuring of UET 

enterprises by creating an analytical center for the rapid processing of information 

and increasing the validity of management decisions related to improving the 

management system of UET enterprises; 

- categorical apparatus to define the concept of "restructuring enterprises of 

urban electric transport". According to the author, it is a set of measures to improve 

the management system of UET enterprises with the aim of ensuring the 

profitability of their activities, updating the rolling stock, improving the quality of 

transportation services and achieving other strategic goals. 

The practical significance of the obtained results is that the theoretical 

conclusions are brought to the level of specific recommendations. They are 

suitable for practical use as organizational and economic support for the 

restructuring of urban electric transport enterprises. Their goal is to increase 
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efficiency, ensure the quality of the provided transport services, improve the 

management system, and achieve other goals. 

The personal contribution of the applicant consists of the development of the 

organizational and economic mechanism for restructuring urban electric transport 

enterprises. The mechanism consists of the organizational and economic 

components. Its implementation involves the realization of organizational 

measures aimed at improving the management system of UET enterprises, and the 

use of a system of indicators for the economic justification of the process of 

restructuring enterprises, as well as for evaluating the work of the structural units 

that were created during the restructuring process. 

All the results of the thesis research are obtained by the author 

independently. Only those ideas and statements that are the result of the author’s 

personal work and reflect his individual contribution are used in the thesis. 

The main results of the study were presented by the author and received 

approval at 12 conferences. 

The results of the thesis were published in 29 scientific papers (19 of which 

are individual) totaling 20.56 printed sheets (10.14 printed sheets belong to the 

author individually), including 1 monograph totaling 13.00 printed sheets (4.00 

printed pages belong to the author individually), 16 articles, totaling 5.72 printed 

pages (4.49 printed pages belong to the author individually), 12 works of 

approbation nature, totaling 1.84 printed pages (1.65 printed sheets belong to the 

author individually). 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Необхідність дослідження проблем 

функціонування та розвитку транспортних систем великих міст обумовлена 

значною кількістю факторів, але ключовим з них є необхідність підвищення 

якості надання транспортних послуг населенню з огляду на досвід розвинутих 

країн у сфері організації перевезення пасажирів.   

Аналіз тенденцій функціонування транспортних систем великих міст 

нашої держави свідчить про наявність складних проблем, значна частина з 

яких пов’язана із функціонуванням підприємств міського електричного 

транспорту (МЕТ). Нині підприємства міського електротранспорту 

перебувають у досить складній і неоднозначній ситуації – з одного боку 

міський електричний транспорт визнаний одним з найбільш комфортних, 

безпечних та екологічних, а з іншого – недостатнє бюджетне фінансування 

підприємств МЕТ, відсутність інвестицій у розвиток, занижені тарифи та 

неповна компенсація за пільгові перевезення приводять до старіння та 

зменшення парку рухомого складу, зношеності трамвайних колій та 

контактних мереж, що обумовлює скорочення чисельності працівників, 

внаслідок чого зменшуються обсяги та рівень якості надання транспортних 

послуг.  

Погіршення стану електротранспортних підприємств приводить до того, 

що пасажири все частіше обирають альтернативні види міського транспорту. 

Перелічені проблеми ускладнюються недосконалістю підходів до управління, 

які практикуються підприємствами міського електричного транспорту, що 

приводить до зниження оперативності реакції систем управління на зміни 

зовнішнього середовища на тлі впровадження і використання принципів та 

цінностей планової економіки, які не є орієнтованими на підвищення якості 

транспортних послуг, а натомість передбачають забезпечення стабільного 

використання рухомого складу підприємств МЕТ.  
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Зазначені причини обумовлюють необхідність перегляду підходів до 

управління підприємствами МЕТ шляхом здійснення організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення 

оперативності їх реакції на зміни зовнішнього середовища. 

Одним з найбільш дієвих заходів є реструктуризація підприємств МЕТ, 

здійснення якої має проводитися шляхом теоретичного обґрунтування та 

практичного впровадження організаційно-економічного механізму такої 

реструктуризації. Такий підхід сприятиме стабілізації фінансового та 

технічного стану підприємств МЕТ, реструктуризації боргів, створенню 

привабливих умов для залучення інвестицій в галузь, удосконаленню систем 

управління, забезпеченню підвищення якості транспортних послуг та приведе 

до поступового перетворення електротранспортних підприємств на повноцінні 

суб’єкти економічних відносин та учасників конкурентної боротьби.  

Викладене вище дозволяє зробити висновок про те, що вирішення 

проблем реструктуризації підприємств міського електротранспорту є 

надзвичайно актуальним практичним завданням не лише для цих підприємств, 

а й для міст України, оскільки міський електричний транспорт є одним з 

найважливіших елементів сучасного міста як соціально-економічної системи. 

Проблемам функціонування та розвитку підприємств міського 

електричного транспорту присвячені роботи таких дослідників: О.І. Амоша, 

І.О. Башинська, К.В. Гнедіна, О.Л. Дивінець, О.М. Зборовська, В.В. 

Костецький, С.В. Телятник та ін. Теоретичні та практичні аспекти 

реструктуризації суб’єктів господарювання та підвищення якості управління 

досліджували такі автори: Є.В. Андрієвська, С.О. Ареф’єв, О.А. Єрмоленко, 

Т.В. Калита, П.В. Комарецька, Ж.Л. Крисько, О.М. Лала, В.С. Ніценко, Д.О. 

Семенова, Т.В. Смиковчук та ін. 

Визнаючи високу теоретичну обґрунтованість та практичну цінність 

результатів робіт згаданих науковців, варто відзначити, що проблеми 

реструктуризації підприємств МЕТ залишаються досить актуальними і 

потребують подальшого дослідження.  
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Отже, теоретико-методичне та прикладне значення вирішення 

окреслених проблем зумовило актуальність обраної теми, визначило мету, 

завдання й напрям дослідження. 

Зв'язок роботи за науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є ініціативною й одночасно складовою частиною 

науково-дослідних робіт Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова в межах державних бюджетних та 

госпрозрахункових тематик: «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

реструктуризації підприємств міського електричного транспорту» (2018 р., № 

3000/18) – здобувачем запропонована модель взаємодії підприємств МЕТ із 

суб’єктами зовнішнього оточення у процесі інформаційного забезпечення їх 

діяльності та розроблені рекомендації щодо інформаційного забезпечення 

реструктуризації підприємств МЕТ; «Підприємство як стратегічний фактор 

розвитку бізнес-середовища регіону» (2018 р., номер державної реєстрації № 

0116U005497) – здобувачем розроблена концепція стратегічного розвитку 

міського пасажирського електротранспорту регіону. 

Мета дисертаційної роботи – розробка теоретико-методологічних 

положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємств міського 

електричного транспорту з метою підвищення ефективності їх 

функціонування. 

Досягнення поставленої мети в дослідженні поставлені та вирішені такі 

завдання: 

− узагальнено сучасні проблеми діяльності підприємств МЕТ України з 

врахуванням світового досвіду проведення реструктуризації підприємств МЕТ;  

− досліджено та систематизовано понятійний апарат щодо здійснення 

реструктуризації підприємств МЕТ та сформульовано авторське визначення 

ключових понять; 

− здійснено аналіз сучасного стану та перспектив розвитку підприємств 

МЕТ України;  
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− розроблено пропозиції щодо удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення їх реструктуризації;  

− удосконалено організаційне забезпечення системи управління 

реструктуризацією підприємств МЕТ; 

− запропоновано аналітико-прикладне забезпечення оцінки ефективності 

та результативності діяльності підрозділів, що функціонують або створюються 

у процесі реструктуризації підприємств МЕТ; 

− розроблено організаційно-економічний механізм реструктуризації 

підприємств МЕТ;  

− обґрунтовано та розроблено науково-практичний підхід до визначення 

пріоритетності реструктуризації підприємств МЕТ.  

Об’єкт дослідження – процес формування організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств МЕТ у сучасних умовах 

господарювання. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і 

практичних засад підвищення ефективності функціонування підприємств 

міського електричного транспорту на основі їх реструктуризації. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

стали наукові праці вітчизняних учених і зарубіжних учених-економістів, 

законодавчі й нормативні акти України у сфері формування організаційно-

економічного механізму реструктуризації підприємств МЕТ. У ході дослідження 

використано такі загальні і спеціальні методи наукового дослідження: аналізу, 

порівняння і синтезу (для порівняння теоретичних підходів до тлумачення 

ключових понять за темою дослідження та формулювання авторських визначень, 

а також для аналізу показників, що характеризують функціонування 

електротранспортних підприємств та формування системи показників для 

реалізації економічної складової організаційно-економічного механізму 

реструктуризації підприємств МЕТ); діалектичні методи пізнання та 

узагальнення еволюційних закономірностей (для оцінки загальних тенденцій, що 

визначають поточний стан та перспективи розвитку підприємств МЕТ); 



8 

абстракції та системного аналізу (для характеристики організаційно-

економічного механізму реструктуризації підприємств міського електричного 

транспорту та обґрунтування організаційних заходів щодо покращення системи 

управління цих підприємств); кластерного аналізу (для обґрунтування науково-

практичного підходу до пріоритетності реструктуризації підприємств МЕТ). 

Інформаційною базою наукового дослідження є теоретичні положення, 

що містяться в монографіях, фахових та інших наукових виданнях, матеріалах 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій; законодавчі та 

інші нормативні акти України й інших країн, електронні ресурси мережі Internet, 

статистичні дані Державної служби статистики України, а також аналітичні дані 

підприємств міського електричного транспорту. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим 

результатом дисертаційної роботи є розвиток теоретико-методичних положень 

та розробка практичних рекомендацій щодо формування організаційно-

економічного механізму реструктуризації підприємств МЕТ у сучасних умовах 

господарювання. Основні результати проведеного наукового дослідження, що 

визначають його наукову новизну, полягають у такому: 

удосконалено: 

− організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ, що, на відміну від існуючих, визначається як сукупність методів, 

економічних та  організаційних заходів з управління реструктуризацією 

підприємств МЕТ, що реалізуються, шляхом виконання організаційних 

(розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів підприємств 

МЕТ, розробка і реалізація пропозицій щодо покращення системи управління 

підприємств МЕТ, оцінка системи управління підприємств МЕТ за 

результатами реструктуризації із застосуванням розроблених критеріїв оцінки) 

та економічних (розробка економічного проекту реструктуризації підприємств 

МЕТ; фінансування та матеріальне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ; визначення економічного ефекту та ефективності від проведення 

реструктуризації підприємств МЕТ) функцій, що дозволяє забезпечити 
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комплексний підхід до реструктуризації електротранспортних підприємств; 

− аналітико-прикладне забезпечення оцінки ефективності та 

результативності діяльності структурних підрозділів, які, на відміну від 

існуючих, функціонують або створюються у процесі реструктуризації 

підприємств МЕТ шляхом формування системи показників, що дозволяє 

здійснити економічне обґрунтування доцільності проведення реструктуризації 

підприємств МЕТ та оцінити функціонування структурних одиниць 

підприємств МЕТ за результатами реструктуризації із використанням 

показників результативності їх роботи та забезпечує реалізацію економічної 

складової організаційно-економічного механізму реструктуризації 

електротранспортних підприємств; 

− науково-практичний підхід до визначення пріоритетності 

реструктуризації підприємств МЕТ, що, на відміну від існуючих, базується на 

здійсненні оцінки фінансового, кадрового та технічного забезпечення 

діяльності підприємств МЕТ з використанням, відповідно, показників 

покриття витрат цих підприємств за рахунок бюджетних коштів, недостатності 

кадрів та вибуття одиниць рухомого складу, що дозволяє шляхом переведення 

значень обраних показників у бали із застосуванням аналітичних процедур 

виявити підприємства МЕТ із найгіршими характеристиками, які і є об’єктами 

першочергової реструктуризації; 

дістали подальшого розвитку: 

− організаційне забезпечення системи управління реструктуризацією 

підприємств МЕТ шляхом обґрунтування організаційної реструктуризації 

технічних підрозділів підприємств МЕТ із застосуванням аналітичного 

інструментарію оцінки отриманого відхилення фактичного показника їх 

результативності від нормативного значення; створення відділу забезпечення 

якості транспортних послуг у структурі підприємств МЕТ, що, на відміну від 

існуючого відділу експлуатації рухомого складу, дозволяє розширити функції 

взаємодії з пасажирами, як споживачами послуг; створення у структурі 

підприємств МЕТ відділу реклами, що зменшить залежність цих підприємств 
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від бюджетного фінансування їх діяльності; розформування відділу збору 

виручки від реалізації послуг у разі використання підприємствами МЕТ 

автоматизованої системи оплати проїзду; 

− інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ шляхом створення аналітичного центру для оперативної обробки 

інформації та підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що 

стосуються покращення системи управління підприємств МЕТ; 

− категоріальний апарат щодо визначення поняття «реструктуризація 

підприємств міського електричного транспорту», що являє собою комплекс 

заходів з удосконалення системи управління підприємств МЕТ з метою 

забезпечення прибутковості їх діяльності, оновлення рухомого складу, 

підвищення якості надання транспортних послуг та досягнення стратегічних 

цілей.  

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні висновки 

дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних положень і рекомендацій, 

придатних для практичного застосування в напрямку організаційно-

економічного забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ з метою 

підвищення ефективності їх діяльності, забезпечення належної якості надання 

транспортних послуг, покращення системи управління та досягнення інших 

цілей. 

Значущість і цінність одержаних у дисертації результатів підтверджено 

практичними впровадженнями: результати дослідження були використані 

Київською міською державною адміністрацією при розробці «Програм 

економічно і соціального розвитку м. Києва» на 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

роки, а також Проекту Комплексної міської цільової програми розвитку 

транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки (довідка № 008-1764 від 

09.10.2018 р.); результати дисертаційного дослідження використані 

Харківською міською радою при розробці «Програми підвищення безпеки 

дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки», «Програми розвитку 

міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2015 роки», «Програми 
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сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення 

міста Харкова на 2017-2020 роки», «Правил користування міським 

електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду» (довідка № 08-21/2650/2-18 від 25.09.2018 р.); результати 

дисертаційного дослідження були використані Корпорацією підприємств 

міського електричного транспорту України «Укрелектротранс» при розробці 

науково-дослідницької теми № 2654/13 (м. Київ, довідка № 161 від 03.10.2018 

р.); методика розрахунків показників роботи підприємства для обґрунтування 

доцільності здійснення реструктуризації підприємства використано КП 

«Сєверодонецьке тролейбусне управління (акт № 01-09 від 27.09.2018 р.); 

організаційне забезпечення щодо створення тимчасового аналітичного центру 

для оцінки результатів проведення реструктуризації на підприємстві та 

використання АСОП замість відділу збору виручки впроваджено на Івано-

Франківське КП «Електроавтотранс» (акт № 2 від 01.10.2018); механізм 

узгодження дій структурних підрозділів та рекомендації щодо покращення 

управління підприємством впроваджено на Криворізькому КП «Міський 

тролейбус» (акт № 3 від 02.10.2018 р.). Також результати дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова при викладанні 

дисциплін «Економіка і організація виробництва» та «Економіка в системах 

електричної інженерії» (довідка від 16.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у 

розробці організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту, що складається з організаційної та 

економічної складових і реалізується шляхом здійснення організаційних заходів, 

спрямованих на покращення систем управління підприємств МЕТ та 

застосування системи показників для економічного обґрунтування процесу 

реструктуризації цих підприємств, а також для оцінки роботи їх структурних 

одиниць, що були створені у процесі проведення реструктуризації. Усі 

результати дисертаційного дослідження отримані автором особисто. З наукових 
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робіт, виконаних у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і 

положення, що є результатом власної роботи автора та відображають його 

індивідуальний внесок. 

Апробація теми дисертації. Основні результати проведеного дослідження 

були представлені автором в доповідях, викликали зацікавленість та одержали 

схвалення на наукових, науково-технічних та науково-практичних конференціях: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Управление инновациями: 

теория, методология, практика» (м. Новосибірськ, 17 липня 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Научные исследования. Теория и 

практика» (м. Вроцлав, Польща, 29-31 серпня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми забезпечення сталого 

економічного розвитку» (м. Київ, 12-13 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку» 

(м. Одеса, 21-22 грудня 2012 р.); ІV Міжнародній науково-технічній конференції 

«Современные направления развития информационно-коммуникационных 

технологий и средств управления» (м. Харків, 4-5 грудня 2014 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні напрями правового забезпечення 

інноваційної та інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 14 листопада 2014 

р.); V Міжнародній науково-технічній конференції «Современные направления 

развития информационно-коммуникационных технологий и средств управления» 

(м. Харків, 23-24 квітня 2015 р.); Ш Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми інформатизації» (м. Черкаси, 12-13 листопада 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Innovation management in 

marketing: modern trends and strategic imperatives» (Познань, Польща, 12-13 

квітня 2018 р.); IV Міжнародній конференції «Інноваційні підходи і сучасна 

наука» (м. Київ, 30 березня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні напрямки розвитку ринкової економіки на засадах 

конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (м. Запоріжжя, 6 квітня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні, політичні 
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та культурологічні аспекти Європейської інтеграції України в умовах нових 

глобалізаційних викликів» (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 29 

наукових працях (з яких 19 – одноосібні) загальним обсягом 20,56 друк. арк. 

(особисто автору належить 10,14 друк. арк.), в тому числі 1 монографія 

загальним обсягом 13,00 друк. арк. (особисто автору належить 4,00 друк. арк.), 16 

статей загальним обсягом 5,72 друк. арк. (особисто автору належить 4,49 друк. 

арк.), 12 праць апробаційного характеру загальним обсягом 1,84 друк. арк. 

(особисто автору належить 1,65 друк. арк.).   

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 220 найменувань на 24 сторінках. 

Основний текст містить 184 сторінки, включає 16 таблиць, 39 рисунків, 7 

додатків на 37 сторінках. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  

ПІДПРИЄМСТВ МЕТ 

 

1.1 Характеристика основних проблем підприємств МЕТ 

 

Міський електричний транспорт становить надзвичайно важливу 

складову економіки сучасного міста, оскільки якість транспортних послуг 

значною мірою впливає не лише на умови життя людей, а й на репутацію 

великих міст. Однак, електротранспортні підприємства у своїй діяльності 

стикаються з проблемами, що в умовах ринкової економіки потребують 

невідкладного вирішення. Проблеми підприємств електричного транспорту 

значною мірою обумовлені особливостями та умовами господарської 

діяльності, що визначають галузеву специфіку цих підприємств. Розглянемо їх 

більш детально (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Особливості підприємств міського електричного транспорту 
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місцевого самоврядування. Така підпорядкованість обумовлює 

несамостійність електротранспортних підприємств у таких питаннях як 

обґрунтування тарифів на транспортні послуги, формування доходів, витрат та 

фінансових результатів, фінансування оновлення рухомого складу та ін. 

Найбільш характерним прикладом такого контролю є встановлення органами 

місцевого самоврядування нормативів планової рентабельності витрат 

електротранспортних підприємств.  

2. Використання специфічного екологічно чистого транспорту. Міський 

електричний транспорт вважається доволі специфічним, оскільки його 

використання не є шкідливим для навколишнього середовища. З іншого боку, 

надання транспортних послуг із використанням трамваїв та тролейбусів 

пов’язане з певними просторовими обмеженнями, бо зміна руху транспортних 

засобів можлива лише у межах транспортної мережі, а для започаткування 

нових маршрутів необхідні значні витрати. Разом з тим, реалізація проектів, 

що забезпечують покращення екологічної ситуації, є однією з найбільш 

важливих сучасних тенденцій розвитку міст європейських країн, що також є 

вагомим аргументом на користь забезпечення належного функціонування 

міського електричного транспорту в Україні. 

3. Залежність від зовнішнього фінансування. Підприємства МЕТ не лише 

підпорядковані органам місцевого самоврядування, а й залежать від 

фінансування, що виділяється з місцевих бюджетів. Більшість 

електротранспортних підприємств є збитковими, що обумовлено 

особливостями визначення транспортних тарифів. Тому оновлення рухомого 

складу цих підприємств можливе лише у разі належного фінансування їх 

модернізації, про що йдеться у роботі [53]. Описана залежність посилюється і 

тим, що держава компенсує підприємствам МЕТ витрати на перевезення 

пільгового контингенту, і ці кошти надходять із значним запізненням.  

4. Соціальна спрямованість діяльності. Підприємства міського 

електричного транспорту не лише характеризуються досить низькою вартістю 

проїзду, а й обслуговують значну кількість пасажирів, які відповідно до 
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чинного законодавства мають право на пільговий проїзд, що говорить про 

соціальну орієнтованість діяльності цих підприємств. Порівняно низька 

вартість проїзду досягається шляхом врахування мінімальної величини витрат 

при визначенні тарифів, а перевезення пільгового контингенту традиційно 

покладається на підприємства МЕТ, що за умов відсутності належного 

контролю в цій сфері приводить до повільного зростання кількості громадян, 

які користуються транспортними послугами на безоплатній основі. 

Враховуючи викладене вище, міський електричний транспорт цілком можна 

вважати соціальним, що ускладнює використання економічно обґрунтованих 

тарифів на пасажирські перевезення.  

Найбільш важливі проблеми електротранспортних підприємств, на нашу 

думку, обумовлені переліченими вище особливостями їх діяльності. Для 

конкретизації та систематизації цих проблем важливо врахувати погляди 

дослідників, викладені у наукових роботах, що присвячені проблематиці 

функціонування та розвитку підприємств МЕТ. Такий підхід дозволить не 

визначити найбільш актуальні проблеми електротранспортних підприємств, а 

й дасть можливість отримати уявлення щодо першочерговості їх вирішення 

(що особливо важливо в умовах обмеженості фінансових ресурсів великих 

міст).  

Наприклад, І.О. Башинська та В.Ю. Філіпов [4] акцентують увагу на 

необхідності врахування європейського досвіду з метою вирішення ключових 

проблем підприємств МЕТ (таких як низький комфорт у транспорті; 

неможливість заздалегідь спланувати поїздку через відсутність графіку руху 

транспорту та високий рівень можливого травматизму).  

В.О. Вдовиченко [10] досліджує вплив оптимізаційних управлінських 

дій організації взаємодії суб’єктів у межах транспортно-пересадочних вузлів 

міського громадського транспорту на питому вагу непродуктивних простоїв 

транспортних засобів у зупиночних пунктах. При цьому увага акцентується на 

виникненні конфліктних ситуацій у процесі взаємодії суб’єктів міського 

громадського пасажирського транспорту. При цьому конфліктною вважається 
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ситуація, коли декілька транспортних засобів одночасно прибувають в один 

пункт призначення. Для вирішення поставлених завдань автором 

використовуються методи логістики. Таким чином, автор наголошує на 

першочерговому вирішенні проблем, що стосуються організації надання 

транспортних послуг.  

К.В. Гнедіна у роботі [12] також акцентує увагу на таких проблемах 

електротранспортних підприємств як вкрай високий рівень зносу рухомого 

складу (майже 90 %); недостатнє оновлення рухомого складу через обмежені 

фінансові можливості місцевих бюджетів; аварійний стан третини загальної 

транспортної мережі; погіршення регулярності та культури обслуговування 

пасажирів; зростання обсягів пільгових перевезень на тлі зменшення їх 

загальних обсягів; недостатня компенсація витрат підприємств МЕТ на 

перевезення пільгового контингенту; неврегульованість ринку транспортних 

перевезень та низька інвестиційна привабливість підприємств МЕТ, 

необґрунтованість транспортних тарифів, а також збитковість 

електротранспортних підприємств, як результат ігнорування перелічених 

проблем. Для покращення стану електротранспортних підприємств автором 

пропонується створення уповноваженими органами умов для рівноцінної 

конкуренції на ринку міських пасажирських перевезень, регулювання ними 

граничних величин тарифів на проїзд для різних перевізників; скасування 

пільг на проїзд усім громадянам, за винятком тих, хто безпосередньо потребує 

соціального захисту; забезпечення координації роботи міського 

електротранспорту з автоперевізниками з метою усунення дублювання 

трамвайних і тролейбусних маршрутів; вдосконалення методики  формування 

електротранспортних тарифів; оптимізація чисельності працівників; 

підвищення якості технічного обслуговування і ремонту рухомого складу та 

об’єктів міського електротранспорту та інші заходи. 

О.В. Димченко та А.С. Круду виділяють такі основні проблеми МЕТ: 

зношеність основних фондів підприємств; незадовільний технічний рівень 

рухомого складу та об’єктів інфраструктури; посилення значення інших видів 
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транспорту та зростання конкуренції; збитковість підприємств МЕТ через 

необґрунтованість транспортних тарифів та високу питому вагу перевезення 

осіб, що мають право пільгового проїзду у міському електричному транспорті 

[107, с. 5–6]. Варто зазначити, що перелічені проблеми пов’язані між собою – 

необґрунтованість тарифів обумовлює відсутність у електротранспортних 

підприємств вільних коштів,  для поступового оновлення рухомого складу та 

забезпечення належного технічного стану транспортної мережі, що, у свою 

чергу, негативно впливає на якість і своєчасність надання транспортних послуг 

і обумовлює неспроможність підприємств МЕТ вести конкурентну боротьбу з 

приватними перевізниками, що використовують автомобільний транспорт для 

надання транспортних послуг. Підвищення обсягів перевезення пільгового 

контингенту, на нашу думку, обумовлене тим, що платоспроможні пасажири 

все частіше обирають автомобільний транспорт, якщо має місце дублювання 

маршрутів.  

М.М. Осипова, Н.В. Доброва, та М.С. Нечепуренко [51], як і інші 

вітчизняні науковці, звертають особливу увагу на зношеність основних засобів 

(фондів) електротранспортних підприємств; незадовільний стан транспортної 

мережі (що, за свідченням авторів, приводить до поступового зменшення її 

довжини); недосконалість системи тарифів, що не враховує фактичної 

собівартості перевезень; неврегульованість ринку міських пасажирських 

перевезень; значний перелік пільгових категорій населення та недосконалість 

методики визначення кількості громадян, що мають право безкоштовного 

проїзду у трамваях та тролейбусах. Крім того, авторами відзначається нестача 

водіїв та кондукторів для підприємств МЕТ. Загальна рекомендація цих 

дослідників полягає у тому, щоб використовувати європейський досвід у сфері 

організації пасажирських перевезень, що, на їх думку, передбачає 

перетворення підприємств МЕТ на акціонерні товариства; використання ліній 

швидкісних трамваїв; впровадження і використання електронної системи 

розкладів руху та продажу квитків; автоматизацію оплати проїзду; введення 

єдиного тарифу на різні види електричного транспорту; модернізацію 
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існуючих транспортних заходів замість придбання нових; використання 

державно-приватного партнерства для оновлення рухомого складу; 

монетизацію пільг та ін. 

На думку О.С. Філіпової [68], основними проблемами 

електротранспортних підприємств є зниження обсягів транспортної роботи на 

тлі зниження якості та безпечності обслуговування пасажирів; недостатнє 

фінансування підприємств МЕТ; зменшення парку рухомого складу 

електротранспортних підприємств та погіршення технічного стану 

транспортної техніки. До того ж, на думку автора, необхідно звернути увагу на 

обмеженість застосування електричного транспорту у населених пунктах з 

незначною кількістю населення, відсутність належної інфраструктури та 

програм з розвитку електротранспортної галузі; відсутність ефективного 

управління та недосконалість структури управління, а також наявність 

конфліктів між приватними та комунальними перевізниками. З метою 

покращення ситуації у роботі [68] обґрунтовується необхідність реформування 

електротранспортних підприємств за такими напрямами: впровадження 

державно-приватного партнерства, застосування лізингу як способу оновлення 

транспортної техніки, впровадження автоматизованої системи оплати проїзду 

(АСОП); реструктуризація транспортних підприємств з їх перетворенням на 

акціонерні товариства та ін. До переваг авторського підходу необхідно 

віднести аналіз проблем реструктуризації підприємств міського 

електротранспорту та комплексну характеристику їх проблем, що 

ускладнюють їх функціонування. 

Отже, у роботах вітчизняних дослідників містяться досить слушні та 

обґрунтовані рекомендації щодо покращення діяльності та забезпечення 

економічної ефективності функціонування підприємств міського електричного 

транспорту. Проте, у процесі аналізу проблем галузі та обґрунтування шляхів 

подолання кризової ситуації, що склалася, необхідно враховувати обмеженість 

фінансових та матеріальних ресурсів, які можуть бути використані для 

забезпечення розвитку підприємств міського електричного транспорту. У 
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таких умовах важливо не лише виявити проблеми, а й обґрунтувати 

пріоритетність їх вирішення. Це завдання може бути вирішене із 

застосуванням різних підходів. 

1. Забезпечення першочергового вирішення найбільш актуальних 

проблем. У даному випадку актуальними будемо вважати ті проблеми, які 

найчастіше згадуються у наукових публікаціях. Для розуміння актуальності 

проблем електротранспортних підприємств необхідно їх узагальнити  

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  

Згадування проблем підприємств МЕТ у розглянутих наукових працях 
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Знос рухомого складу   + + + + 

Незадовільний стан транспортної мережі   + + + + 

Нерегулярність надання послуг +  +    

Низька якість послуг +  +   + 

Низька культура обслуговування пасажирів   +    

Зменшення обсягів перевезень   +   + 

Зростання обсягів пільгових перевезень  

(або значна кількість категорій) 

  + + +  

Брак державного фінансування  

(у т.ч. компенсацій) 

     + 

Необґрунтованість тарифів    + +  

Низька інвестиційна привабливість підприємств МЕТ   +    

Неврегульованість транспортного ринку   +  +  

Збитковість підприємств МЕТ   + +   

Конфліктні ситуації  +    + 

Відсутність інфраструктури      + 

Недосконалість управління      + 
 

Враховуючи висвітлення проблем підприємств МЕТ у наукових роботах, 

можна зазначити, що найбільш актуальними з них є проблеми технічного та 

економічного характеру, такі як брак фінансування та висока зношеність 

рухомого складу. Якщо використовувати описаний підхід, починати необхідно 

саме із вирішення фінансових проблем електротранспортних підприємств – 
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перегляду та економічного обґрунтування тарифів, монетизації пільг, 

акціонування та ін., що дозволить у перспективі вирішити технічні та 

організаційні проблеми. Але такий підхід не можна вважати комплексним, бо 

він не враховує змін у системі управління, як ключової умови успішного 

реформування галузі. 

2. Забезпечення першочергового вирішення проблем, що обумовлені 

недосконалістю системи управління.  

У разі проведення комплексних реформ галузі міського 

електротранспорту необхідно враховувати не лише наявність та необхідність 

вирішення проблем економічного та технічного характеру, а, в першу чергу, 

зосередити ресурси та зусилля на тому, щоб знайти нові ефективні підходи до 

управління міським електричним транспортом як на рівні окремих 

підприємств, так і галузі в цілому. 

Такий підхід, на відміну від попереднього, враховує не актуальність 

проблем МЕТ, а можливість найбільш раціонального їх вирішення, оскільки 

саме від якості управління, обґрунтованості та своєчасності реалізації 

управлінських рішень і залежить ефективність функціонування такої складної 

системи як міський електричний транспорт. Деякі дослідники розглядають 

акціонерну форму власності як спосіб удосконалення системи управління, але 

з цим можна погодитися лише частково, бо перетворення підприємств МЕТ на 

акціонерні товариства за своєю суттю є способом залучення акціонерного 

капіталу та формою взаємодії органів місцевого самоврядування та приватних 

інвесторів. Отже, акціонування належить до економічних інструментів 

вирішення проблем МЕТ, тоді як удосконалення системи управління 

передбачає поступове впровадження якісно нового рівня взаємодії керівників 

та підрозділів на основі більш прогресивних цінностей. Іншими словами, якщо 

змінити організаційну форму підприємств МЕТ, але спиратися на застарілі 

уявлення про цілі, методи та результати управління, то реформування галузі 

МЕТ не буде ефективним. І навпаки – якщо використовувати комунальну 
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форму власності, але поступово змінити цінності управлінського персоналу – 

можна досягти неабияких результатів.  

Проблеми економічного та технічного характеру є досить важливими, 

але виникають вони через недосконалість системи управління, що приводить 

до усвідомлення першочерговості вирішення проблем підприємств МЕТ, 

пов’язаних з реалізацією управлінського потенціалу. За таких умов етапи 

реформування підприємств МЕТ доцільно сформулювати так, як показано 

нижче (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Етапи реформування підприємств МЕТ 
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яке вже згадувалося вище, що приведе до появи таких органів керування як 

правління, ревізійна комісія та загальні збори акціонерів, тому можна вважати, 

що реструктуризація є одним з наслідків зміни організаційно-правової форми 

суб’єктів господарювання). Однак, зміни у структурі управління можуть бути 

здійснені й без зміни організаційно-правової форми підприємства.  

Передумовами необхідності реструктуризації підприємств є 

усвідомлення того факту, що існуюча система управління не дозволяє 

підприємству ефективно вирішувати поставлені завдання і тому потребує 

проведення певних трансформацій. Зміст та пріоритетність вирішення завдань 

підприємства, у свою чергу, залежать від проблем, які необхідно вирішити для 

забезпечення власного розвитку. Отже, усвідомлення доцільності 

реструктуризації підприємства відбувається за такою схемою (рис. 1.3).  

 

 

 

  

 

Рис. 1.3 – Стадії обґрунтування доцільності проведення реструктуризації 

підприємства  
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цінностей для полегшення проведення реструктуризації електротранспортних 

підприємств. Мається на увазі застосування методів формування 

корпоративної культури, але за умов незмінності існуючої форми власності.  

З огляду на основні проблеми підприємств МЕТ, доцільно навести такі 

аргументи на користь їх реструктуризації. 

1. Обґрунтування необхідності реструктуризації дозволить оцінити 

поточні можливості діючої системи управління підприємств МЕТ та 

розробити заходи з покращення ситуації. 

2. Реструктуризація підприємств МЕТ передбачає поступове 

впровадження прогресивних цінностей з метою зменшення або нівелювання 

спротиву змінам серед працівників цих підприємств (що особливо стосується 

управлінського персоналу). 

3. Реструктуризація передбачає розформування деяких існуючих 

відділів та створення нових, залежно від завдань, які потрібно виконати для 

забезпечення розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів 

зовнішнього середовища. 

4. У результаті проведення реструктуризації відбувається поступове 

підвищення якості управління підприємствами, що, у свою чергу, дозволяє 

ефективно вирішити завдання, пов’язані з фінансовим забезпеченням 

діяльності підприємств МЕТ, оновленням рухомого складу та підвищенням 

якості та безпеки транспортних послуг.  

5. Підвищення якості транспортних послуг, як один з найбільш 

важливих наслідків реструктуризації підприємств МЕТ, приведе до 

покращення їх репутації серед пасажирів, що сприятиме зростанню доходів від 

надання послуг навіть за умов підвищення тарифів до економічно 

обґрунтованого рівня.  

Отже, за результатами аналізу основних проблем функціонування та 

розвитку електротранспортних підприємств можна обґрунтовано 

стверджувати, що реструктуризація таких підприємств є одним з найбільш 
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дієвих способів подолання кризової ситуації, що склалася у галузі міського 

електричного транспорту.  

Далі у роботі буде розглянуті особливості та етапи проведення 

реструктуризації з урахуванням специфіки електротранспортних підприємств.  

 

1.2 Сутність, етапи та види реструктуризації електротранспортних 

підприємств 

 

Реструктуризація становить складний і багатоаспектний процес, що 

передбачає трансформацію управлінської системи суб’єктів господарювання. 

Науковцями запропоновано декілька підходів щодо сутності цього поняття. 

Аналіз цих поглядів допоможе встановити значення терміну 

«реструктуризація підприємств міського електричного транспорту», що є 

ключовим для цієї роботи і буде вживатися досить часто.  

У контексті визначення сутності поняття «реструктуризація» заслуговує 

на увагу дослідження С.О. Ареф’єва [3], який не лише детально аналізує 

підходи до визначення сутності реструктуризації, а й пропонує розмежовувати 

це поняття із близькими за змістом термінами. Так, на думку дослідника, 

трансформація є елементом реформування, тоді як реорганізація, 

реструктуризація та реінжиніринг є складовими трансформації і відображають 

різні аспекти цього процесу. Різниця між переліченими поняттями 

пояснюється автором таким чином: «Основна спрямованість реорганізації 

виходить зі зміни організаційної структури, зміни системи зв’язків та зміни 

управлінських форм. Основна спрямованість реструктуризації направлена на 

вихід з кризи, підвищення ефективності господарської діяльності, запобігання 

кризовим явищам, підвищення конкурентоспроможності, нарощування 

стійкості підприємства. Разом з тим, реінжиніринг включає такі 

спрямованості, як технічне переоснащення, технологічний ріст, підвищення 

рівня кваліфікації трудових ресурсів, курс на автоматизацію, підвищення 

доданої вартості» [3]. Коментуючи таку позицію, варто зазначити, що зміна 
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структури передбачається якраз реструктуризацією, на що вказує найбільш 

широке трактування цього терміну. Однак, тлумачення автором сутності 

реорганізації є доволі логічним, тому терміни «реорганізація» та 

«реструктуризація» доцільно вважати синонімами, як такі, що описують зміни 

організаційної структури управління підприємством.  

Що стосується трансформації, це настільки широке поняття, що його 

можна використовувати для максимально широкого спектра змін, що 

відбуваються на підприємстві.  

За результатами порівняння різних підходів до визначення сутності 

реструктуризації, С.О. Ареф’єв визначає її як процес реалізації комплексу 

заходів організаційно-економічного, фінансового, соціального, техніко-

технологічного характеру, спрямованих на формування та збереження 

стійкості підприємства на кожному етапі його функціонування [3]. На нашу 

думку, підхід автора має ознаки невизначеності, бо сприйняття сутності 

реорганізації залежить від того, що автор розуміє під стійкістю підприємства. 

Далі узагальнимо визначення реструктуризації, що сформульовані 

вітчизняними дослідниками (табл. 1.2). Залежно від змісту наведених 

визначень реструктуризації, їх можна розділити на групи. Наприклад, Ж. 

Крисько [37], Б.М. Мізюк [45], В.С. Ніценко [47] та І.О. Щербань [70] у своїх 

роботах визначають реструктуризацію як зміну структури або структур 

підприємства і спираються на буквальне значення терміну, що розглядається. 

При цьому, Б.М. Мізюк [45] та І.О. Щербань [70] формулюють найбільш 

загальне зі згаданих визначень, тоді як інші автори наголошують, що зміни 

структури відбуваються під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів (що 

цілком узгоджується з необхідністю підприємства пристосовуватися до умов 

діяльності, що постійно змінюються). 

Перевагою визначення Ж. Крисько [37] можна вважати виділення 

зростання вартості бізнесу як мети діяльності підприємства, що досягається 

через підвищення його конкурентоспроможності. 
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Таблиця 1.2   

Визначення терміну «реструктуризація» 

Автор Визначення 

Є.В. Андрієвська  складний і тривалий процес, який вимагає значних фінансових і 

матеріальних витрат, планування поетапності всієї необхідної роботи [2] 

С.О. Ареф’єв процес реалізації комплексу заходів організаційно-економічного, 

фінансового, соціального, техніко-технологічного характеру, 

спрямованих на формування та збереження стійкості підприємства на 

кожному етапі його функціонування [3] 

М. Білик система організаційно-економічних та інших заходів, спрямованих на 

реформування господарської діяльності підприємства та досягнення 

стратегічних цілей його розвитку шляхом здійснення необхідних 

структурних перетворень, адаптованих до зміни факторів зовнішнього 

середовища його функціонування [5] 

Л.М. Варава,  

Г.В. Кравченко 

процес взаємопов’язаних між собою змін у виробничо-організаційній, 

фінансовій, технічній, маркетинговій і, як результат, управлінській 

сферах, що мають на меті удосконалення існуючої системи управління 

підприємством, спрямованої на зростання рівня його 

конкурентоспроможності за рахунок використання його внутрішнього 

потенціалу та забезпечення швидкої адаптації до мінливих умов 

зовнішнього середовища організації [9] 

П.В. Комарецька  комплекс організаційно-господарських, фінансово-економічних, 

правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію 

підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правові 

форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, 

збільшенню обсягів конкурентоспроможної продукції, підвищенню 

ефективності виробництва та задоволення вимог  

кредиторів [35] 

Ж. Крисько  зміна структури економічного суб’єкта (активів, власності, фінансів, 

управління) незалежно від його стану під впливом чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища для підвищення 

конкурентоспроможності з подальшим зростанням вартості бізнесу [37] 

Б.М. Мізюк зміна структури чого-небудь з визначеними параметрів (терміну, 

призначення, величини, пільг, виплат, проявів, тощо) у зв’язку з 

умовами, що змінилися, і з метою вирішення проблеми [45] 

В.С. Ніценко зміна структури підприємства (іншими словами порядку, положення її 

елементів), а також елементів, що формують його бізнес, під впливом 

чинників або зовнішнього, або внутрішнього середовища [47] 

Д.О. Семенова, 

О.С. Вовк 

елемент технології виявлення поточних і перспективних резервів 

розвитку підприємства, використання яких дозволяє підвищити 

ефективність його діяльності на користь власників даного підприємства 

[62] 

Т.В. Смиковчук процес структурних перетворень на підприємстві шляхом здійснення 

заходів організаційно-економічного, техніко-технологічного, 

фінансового та правового характеру, що обумовлений змінами факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування підприємства і 

спрямований на покращення показників його діяльності та, як наслідок, 

зростання ринкової вартості [65] 

І.О. Щербань комплексне перетворення підприємства, пов’язане з зміною властивих 

йому структур [70] 
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Схожих поглядів дотримується Т.В. Смиковчук [65], що також акцентує 

увагу на необхідності підвищення вартості підприємства в результаті 

проведення реструктуризації (що, як і у попередньому випадку, виступає 

інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємства). Деякі 

автори, замість того, щоб спиратися на буквальне тлумачення 

реструктуризації, характеризують цей процес з використанням суміжних 

понять. Наприклад, на думку М. Білик [5], реструктуризація є комплексом 

заходів, спрямованих на реформування діяльності підприємства та досягнення 

стратегічних цілей. Але діяльність підприємства не може бути об’єктом 

реформування, оскільки вона розкладається на бізнес-процеси, які, у свою 

чергу, підлягають реінжинірингу. Аналогічної точки зору дотримується П.В. 

Комарецька [35], яка стверджує, що реструктуризація спрямована на 

реорганізацію підприємства. Як вже зазначалося, автори цієї роботи вважають, 

що поняття «реструктуризація» та «реорганізація» можуть вважатися 

синонімами, як такі, що описують зміни організаційної структури 

підприємства. Підходи окремих науковців до визначення реструктуризації 

відзначаються, на жаль, загальним тлумаченням цього терміну, або навпаки – 

оригінальністю власної позиції. Так, Є.В. Андрієвська наголошує, що 

реструктуризація – це «складний і тривалий процес, який вимагає значних 

фінансових і матеріальних витрат, планування поетапності всієї необхідної 

роботи» [2]. Але те саме можна сказати про будь-який процес, що є важливим 

для підприємства. Тобто, наведене визначення, на нашу думку, не достатньо 

розкриває специфіку реструктуризації. Разом з тим, Д.О. Семенова та О.С. 

Вовк [62] вбачають у реструктуризації елемент технології виявлення резервів 

підприємства. Таке визначення є досить оригінальним, але зазвичай резерви 

розвитку можна виявити й іншими способами, які не передбачають можливого 

спротиву змінам з боку працівників підприємства. Найбільш вичерпне 

визначення реструктуризації серед усіх, що розглядалися, сформулювали Л.М. 

Варава та Г.В. Кравченко [9]. Їх підхід до визначення цього поняття ілюструє 

реструктуризацію як комплекс змін та дозволяє зрозуміти, що метою 
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реструктуризації є удосконалення системи управління, з чим складно не 

погодитися, яке забезпечує адаптацію підприємства до динамічних умов 

зовнішнього середовища.  

Для більш повного уявлення підходів згаданих дослідників до 

визначення реструктуризації (у більшості випадків цей термін застосовують 

саме до підприємства), доцільно навести класифікацію проаналізованих 

раніше визначень за ознаками та ключовими словами (табл. 1.3).  

Як бачимо, більшість дослідників схильні розглядати реструктуризацію 

як процес, що ініціюється на підприємстві для досягнення певних цілей. Але 

такий підхід не дозволяє виділити складові цього процесу, оскільки автори, як 

правило, не виділяють окремих процесів, що відбуваються під час проведення 

реструктуризації підприємств.  

Підхід, за яким реструктуризація є комплексом заходів, позбавлений 

описаного вище недоліку, бо заходи можуть бути досить різними за змістом 

(що підкреслює комплексний і системний характер реструктуризації), а також 

потребують детального обґрунтування з урахуванням галузевої специфіки 

підприємств (що вкрай важливо для підприємств МЕТ).  

Тлумачення реструктуризації як зміни структури підприємств або інших 

об’єктів є досить формальним, оскільки обумовлене значенням терміну, що 

розглядається. До того ж, подібний підхід не розкриває можливостей 

підвищення результативності системи управління, що не пов’язані із змінами у 

структурі управління. Тобто, подібне трактування, на нашу думку, звужує 

сферу практичного застосування реструктуризації для досягнення цілей 

суб’єктів господарювання. Реструктуризація як система заходів досить близька 

за значенням до комплексу заходів, тому що передбачається, що реалізація 

заходів із реструктуризації є впорядкованою за цілями, засобами їх досягнення 

та іншими ознаками.  

Застосування реструктуризації як складової технології виявлення 

резервів також знижує практичну цінність цього процесу для підприємств, 
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Таблиця 1.3 

Аналіз підходів до визначення поняття «реструктуризація» 

 

Умовні позначення: В – витрати на реструктуризацію; С – стійкість підприємства як мета 

реструктуризації; СЦ – реструктуризація, орієнтована на досягнення стратегічних цілей 

підприємства; КЗ – реструктуризація здійснюється задля забезпечення або підвищення 

конкурентоспроможності; РО – одним з результатів реструктуризації підприємства є його 

реорганізація; ВБ – реструктуризація проводиться для підвищення вартості бізнесу 

(ринкової вартості підприємства); П – визначення параметрів або покращення показників 

діяльності підприємства як етап або результат реструктуризації; ФС – врахування факторів 

середовища; Р – виявлення резервів підприємства як мета реструктуризації; Е – підвищення 

ефективності підприємства як мета реструктуризації.  

 

оскільки виявлення резервів має супроводжуватися їх раціональним 

використанням з метою здобуття та реалізації конкурентних переваг або 

досягнення інших цілей суб’єктів господарювання.   

Отже, на основі врахування специфіки діяльності підприємств  міського 

електричного транспорту та результатів розгляду проблем цієї галузі (див. п. 

1.1) та з урахуванням підходів до визначення реструктуризації підприємств, 

що були розглянуті вище, доцільно визначити поняття «реструктуризація 

підприємств міського електричного транспорту».  

Реструктуризація підприємств міського електричного транспорту – це 

комплекс заходів з удосконалення системи управління підприємств МЕТ з 
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метою забезпечення прибутковості їх діяльності, оновлення рухомого складу, 

підвищення якості надання транспортних послуг та досягнення стратегічних 

цілей.  

Визначившись із ключовим терміном цієї роботи, доцільно перейти до 

розгляду основних етапів та напрямів реструктуризації підприємств міського 

електричного транспорту.  

Реструктуризація передбачає удосконалення системи управління та 

реалізується поступово у декілька етапів, що будуть розглянуті нижче.  

Схематично етапи реструктуризації підприємств представлені нижче 

(рис. 1.4.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.4 – Етапи реструктуризації підприємств 

 

Охарактеризуємо етапи реструктуризації підприємств більш детально.  

Оцінка поточного стану системи управління. Реалізація цього етапу 

досягається різними способами. Приведемо три із них. 

1. Застосування методів управлінської діагностики – передбачає 

обґрунтування системи показників, що в узагальненому вигляді 

характеризують діяльність певного відділу або конкретного керівника 

підприємства МЕТ. Далі проводиться визначення цих показників та основі 

ЕТАПИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  

1. Оцінка поточного стану системи управління 

методами управлінської 

діагностики 

експертними  

методами  

комбінованими 

методами 

2. Планування реалізації заходів із реструктуризації підприємства 

4. Здійснення заходів із реструктуризації підприємства 

3. Оцінка результативності покращеної системи управління 
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отриманих результатів формулюються висновки про ефективність роботи 

відділів підприємства. Фактичні результати порівнюють із заздалегідь 

визначеними нормативними значеннями. Відхилення від нормативних значень 

представляються у вигляді абсолютних або відносних показників. На основі 

отриманих результатів приймається рішення щодо реструктуризації 

підприємства шляхом ліквідації його певних структурних одиниць або 

створення нових. 

2. Застосування експертних методів оцінки ефективності роботи відділів 

або конкретних керівників підприємств МЕТ – передбачає розробку анкет та 

опитування залучених експертів з подальшою обробкою отриманих 

результатів.  

3. Застосування комбінованих методів оцінки ефективності 

функціонування системи управління – реалізується шляхом поєднання 

кількісних та експертних методів у процесі оцінки ефективності системи 

управління електротранспортних підприємств.  

Планування реалізації заходів з реструктуризації підприємства. При 

цьому особлива увага приділяється матеріальному, фінансовому та кадровому 

забезпеченню функціонування нових відділів підприємств МЕТ. В окремих 

випадках також визначається економічний ефект від проведення 

реструктуризації (як буде показано далі, визначення такого ефекту в умовах 

високої невизначеності діяльності може бути досить проблематичним). 

Здійснення заходів з реструктуризації підприємства – ліквідація 

відділів, що не дозволяють ефективно вирішувати важливі для підприємства 

проблеми та створення нових у разі виникнення такої проблеми. Як вже 

зазначалося раніше, реалізація цього етапу реструктуризації пов’язана із 

подоланням можливого опору працівників змінам, що пропонуються. Але ця 

проблема вирішується методами, розробленими спеціалістами з корпоративної 

культури. 

Оцінка результативності роботи покращеної системи управління. На 

цьому етапі функціонування системи управління підприємства МЕТ 
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оцінюється через певний період часу. При цьому також можуть бути 

застосовані методи, що й на першому етапі. Логіка повторної оцінки роботи 

системи управління полягає в тому, щоб у процесі порівняння отриманих 

результатів пересвідчитися у тому, що реструктуризація дійсно була 

результативною. У разі отримання незадовільних результатів деякі заходи, що 

проводилися в межах реструктуризації, можуть бути проведені знову.  

Для великих підприємств, функціонування яких впливає на якість і 

своєчасність надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів, 

важливо постійно адаптуватися до змін зовнішніх і внутрішніх чинників, що 

визначають успішність їх діяльності та міру досягнення запланованих цілей. 

Досягнення цієї мети передбачає здійснення моніторингу якості 

функціонування системи управління та покращення цієї системи у разі 

потреби (у тому числі й із застосуванням реструктуризації).  

Переходячи до розгляду видів реструктуризації, варто відзначити, що їх 

перелік залежить від ознак цього процесу, що найчастіше розглядаються у 

науковій літературі (рис. 1.5).  

1. Залежно від вирішуваних завдань виділяють оперативну та 

стратегічну реструктуризацію. Перша орієнтована на вирішення тактичних 

завдань та здійснюється протягом періоду, що не перевищує рік, а в 

середньому триває декілька місяців (що цілком логічно з огляду на 

необхідність оперативного реагування на зміни умов діяльності). Зокрема, 

оперативна реструктуризація здійснюється для покращення якості управління, 

зростання доходів та фінансових результатів, оптимізації витрат підприємства 

та досягнення інших суто тактичних цілей. Стратегічна реструктуризація 

передбачає досягнення цілей підприємства протягом досить тривалого періоду 

та проводиться з метою впровадження змін в усіх сферах його діяльності. 
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Рис. 1.5 – Види реструктуризації підприємств 

 

Метою такої реструктуризації може бути досягнення таких стратегічних цілей, 

як значне покращення якості послуг, впровадження інновацій, технічне 

переоснащення, модернізація тощо.  

2. Залежно від мети здійснення виділяють санаційну, адаптаційну та 

випереджувальну реструктуризацію. Санаційна реструктуризація 

застосовується для подолання наслідків фінансової кризи та покращення 

фінансового стану підприємства. Найчастіше об’єктами такої реструктуризації 

стають підприємства у стані банкрутства. Підприємства міського електричного 

транспорту за специфікою діяльності залежать від зовнішнього фінансування, 

що й визначає їх поточний фінансовий стан. Для покращення ситуації 

необхідно перетворити підприємства МЕТ на повноцінні суб’єкти конкуренції 

і за таких умов застосовувати до них санаційну реструктуризацію у разі 

посилення кризових явищ та негативних тенденцій розвитку. Адаптаційна 

реструктуризація здійснюється для вирішення поточних проблем діяльності 

підприємств. Розглядаючи реструктуризацію як спосіб підвищення якості 

управління, ми мали на увазі саме адаптаційний варіант цього процесу, як 
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найбільш прийнятний для електротранспортних підприємств з огляду на 

проблеми їх розвитку та функціонування. Випереджувальна реструктуризація 

застосовується для попередження проблем підприємства й пов’язана із 

прогнозуванням наслідків дії факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Застосування такої реструктуризації значно ускладнене 

нестабільністю  факторів, що впливають на процеси та результати діяльності 

електротранспортних підприємств.  

3. За функціональною ознакою розрізняють виробничу, маркетингову та 

фінансову реструктуризацію, а також реструктуризацію системи 

управління підприємством. Раніше вже відзначалося, що остання з них є 

найважливішим видом реструктуризації, оскільки підвищення ефективності 

функціонування управлінської системи забезпечує успішність функціонування 

підприємства і за іншими напрямками. До того ж і надання транспортних 

послуг, і матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності 

підприємств МЕТ контролюються органами місцевого самоврядування і 

залежать від змісту положень законодавства, що затверджуються на рівні міст, 

де функціонує електротранспорт. В умовах таких обмежень підвищення 

ефективності управління є найважливішою та пріоритетною метою 

реструктуризації електротранспортних підприємств.  

Отже, успішна реалізація описаних вище етапів реструктуризації 

приводить до змін у системі управління підприємством, появи нових 

структурних одиниць, перерозподілу повноважень та підвищення 

обґрунтованості та ефективності виконання управлінських рішень, що мають 

переважно тактичний характер і спрямовані на забезпечення виходу 

електротранспортних підприємств з економічної кризи.  

Далі у роботі будуть розглядатися особливості нормативного 

забезпечення процесу реструктуризації суб’єктів господарювання. 
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1.3 Особливості оцінки системи управління підприємств з метою їх 

реструктуризації 

 

Зважаючи на важливість реструктуризації електротранспортних 

підприємств для підвищення ефективності їх діяльності, необхідно 

конкретизувати етапи проведення цього процесу шляхом розгляду конкретних 

методів реструктуризації, що застосовуються з метою покращення 

управлінської системи цих підприємств.  

Для обґрунтування  рішення про необхідність реструктуризації доцільно 

керуватися логікою, що наведена нижче у вигляді простого алгоритму (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6 – Алгоритм обґрунтування рішення про реструктуризацію 

підприємства МЕТ 
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Як вже зазначалося, перший етап реструктуризації передбачає 

застосування методів управлінської діагностики для оцінки поточного стану 

системи управління підприємством МЕТ.  

Управлінська діагностика – це комплекс методів оцінки, моніторингу та 

удосконалення системи управління підприємством. Мета управлінської 

діагностики полягає у забезпеченні відповідності системи управління і 

стратегічних цілей та тактичних завдань, що формулюються керівництвом і 

досягаються на підприємстві.  

У процесі управлінської діагностики особлива увага приділяється оцінці 

результатів діяльності підрозділів підприємства та окремих його працівників. 

При цьому здійснення діагностичних процедур проходить у декілька етапів. 

1. Аналіз роботи підрозділів підприємства за попередні періоди – 

передбачає порівняння результатів роботи підприємства і його структурних 

одиниць у динаміці з метою виявлення позитивних та негативних тенденцій.  

2. Встановлення критеріїв ефективності для підрозділів підприємства – 

проводиться з урахуванням специфіки роботи кожного підрозділу і 

особливостей визначення його результатів. При цьому для кожного підрозділу 

встановлюються нормативні значення критеріїв ефективності.  

3. Порівняння фактичних значень критеріїв з нормативними – 

проводиться за результатами роботи підприємства за рік. Значні відхилення 

фактичних показників від встановлених, як правило, свідчать про 

нереалізований потенціал того чи іншого підрозділу і в окремих випадках 

можуть привести до зміни керівництва.  

4. Обґрунтування організаційних заходів з удосконалення управлінської 

системи – передбачає використання результатів діагностики для визначення 

підрозділів, які потребують реорганізації, зміни керівництва або інших 

управлінських заходів з підвищення їх ефективності.  

Враховуючи, що управлінська діагностика здійснюється комплексно і 

охоплює не тільки систему управління в цілому, а й її окремі структурні 

елементи, необхідно виділити кілька рівнів діагностики. 



38 

1. Діагностика організаційної структури управління – передбачає 

встановлення відповідності організаційної структури та управлінської системи 

цілям і завданням, що вирішуються на підприємстві. Інструментами 

коригування системи є реорганізаційні заходи, що обґрунтовуються за 

підсумками аналізу результатів діяльності підприємства. 

2. Діагностика управління окремими підрозділами і структурними 

одиницями підприємства – здійснюється з урахуванням перерахованих вище 

етапів. У цьому випадку критерієм ефективності управління є результати 

роботи підрозділу (структурної одиниці) підприємства. 

3. Діагностика менеджменту підприємства – проводиться з метою 

встановити, чи відповідають менеджери підприємства посадам, які вони 

посідають, за рівнем кваліфікації та особистими якостями.   

Головним завданням діагностики структури управління підприємством 

є визначення рівня її оптимальності з урахуванням управлінських завдань 

кожного підрозділу. Одним із шляхів вирішення цього завдання є розрахунок 

показника організаційної відокремленості, що є критерієм оптимальності 

структури управління і розраховується із урахуванням сили зв’язку між 

завданнями. При цьому вважається, що оптимальна система характеризується 

мінімально необхідною взаємодією між структурними одиницями та 

мінімальною силою зв’язку між завданнями. Виконання цієї умови забезпечує 

гнучкість управлінської системи підприємства. Зв'язок між завданнями 

вимірюють на основі граничних значень, що наведені нижче (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4  

Значення коефіцієнта зв’язку між управлінськими завданнями 
 

Зв'язок між 

завданнями 

Умови реалізації завдань при порушенні 

зв’язку між ними 

Коефіцієнт зв’язку 

Максимальний Відсутність умов 1 

Високий Вкрай небажані умови 0,9-0,8 

Важливий Небажані умови 0,6-0,7 

Звичайний Рідкі конфлікти в системі управління 0,3-0,5 

Слабкий Рідкі конфлікти в системі управління 0,1-0,2 

Відсутній Відсутність зміни умов 0 
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Показник організаційної відокремленості розраховують для оцінки 

перерозподілу завдань в управлінській системі, виходячи із співвідношення: 

 

   (1.1) 

, 

 

де n – число структурних одиниць в системі управління; 

z i – кількість зв’язків в і-тому підрозділі; 

w ij – зважене значення j-тої сили зв’язку в і-тому підрозділі; 

Z – загальне число зв’язків у системі управління; 

w k – зважене значення k-тої сили зв’язку в системі управління. 

Чим ближче значення цього показника до одиниці, тим ближче система 

до оптимальної з урахуванням зменшення взаємодії структурних одиниць до 

мінімально необхідного рівня [11].  

Переходячи до розгляду особливостей діагностики управління окремими 

підрозділами підприємства, варто зазначити, що практичне вирішення 

вказаного завдання ускладнюється тим, що не всі підрозділи підприємства 

(тобто результати їх діяльності) можна оцінити кількісно. До того ж є 

показники, що характеризують діяльність підприємства в цілому. Враховуючи 

ці обмеження, необхідно враховувати не тільки підрозділи, але й  

сфери діяльності підприємства. Для прикладу наведемо деякі показники, які 

можуть застосовуватися як критерії оцінки діяльності окремих підрозділів 

підприємств міського електричного транспорту (табл. 1.5).  

При цьому слід враховувати, що показники, які характеризують 

результати діяльності підприємства в цілому, доцільно застосовувати для 

оцінки дій вищого керівництва, як це практикується в корпоративному 

управлінні (при переобранні вищих керівних органів акціонерних товариств 

серед іншого враховується також динаміка фінансових результатів). 
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Таблиця 1.5 

Показники ефективності роботи підприємства МЕТ 

Сфера діяльності Показники 

Надання послуг Показники технічного стану рухомого складу, кількість 

ремонтів, показники регулярності руху транспорту, 

комфортність перевезення пасажирів (визначається із 

застосуванням експертних оцінок) 

Фінансування діяльності 

підприємств МЕТ 

Розмір тарифів, відшкодування за перевезення пільгового 

контингенту пасажирів,  рівень оплати за транспортні 

послуги, зовнішня фінансова допомога та ін. 

Кадрова політика Показники використання робочого часу, частка працівників 

з вищою фаховою освітою, показники руху робочої сили, 

частка витрат на навчання персоналу та підвищення 

кваліфікації тощо 

Підприємство в цілому  Рентабельність реалізації послуг, темпи зростання 

(зниження) чистого прибутку, операційні витрати на 

одиницю операційного доходу та ін. 
 

Наведений перелік критеріїв оцінки ефективності роботи підрозділів 

підприємства містить тільки найпоширеніші показники, але, як правило, 

керівництво самостійно формує критерії оцінки, враховуючи галузеву 

специфіку підприємств МЕТ, особливості управлінської структури та інші 

фактори.  

Співставлення заздалегідь встановлених значень із фактичними є одним з 

основних прийомів управлінської діагностики, оскільки дозволяє керівництву 

отримати узагальнену інформацію про ефективність роботи окремих підрозділів 

і системи управління в цілому.  

Діяльність окремих підрозділів підприємства складно піддається 

кількісній оцінці. Як приклад можна навести відділи, що відповідають за 

інформаційне забезпечення діяльності підприємства (бухгалтерія, планово-

економічний відділ тощо). Оцінку діяльності цих відділів проводять на основі 

оперативності та якості виконання завдань працівниками у межах їх 

компетенції та службових обов’язків із урахуванням фахового рівня.  

 Отже, до переваг застосування критеріїв ефективності роботи підрозділів 

підприємства можна віднести: 
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 1) можливість формування чітких критеріїв реструктуризації 

підприємства шляхом розформування/створення структурних одиниць; 

 2) діагностика діяльності відділів підприємств є інструментом контролю, 

оскільки значні відхилення встановлених і фактичних показників свідчать про 

зниження результатів і необхідність розробки заходів по підвищенню 

ефективності роботи підприємства; 

 3) результати проведення управлінської діагностики ефективності роботи 

відділів і підрозділів підприємства враховують при обґрунтуванні 

управлінських рішень, що передбачають зміну керівництва або здійснення 

інших необхідних заходів.  

 У процесі реструктуризації електротранспортних підприємств може 

виникнути необхідність оцінки не структурних одиниць підприємства, а 

конкретних керівників відділів, залежно від їх професійних якостей (це 

стосується як керівників, що обіймають певні посади, так і тих, які претендують 

на такі посади, що особливо актуально у випадку створення нових структурних 

одиниць).  

Для досягнення цієї мети можуть використовуватися експертні методи 

оцінки управлінців (наприклад, у тих випадках, коли є декілька претендентів на 

певну посаду).  

Існує значна кількість підходів до оцінки керівників структурних 

одиниць, але, на нашу думку, досить обґрунтованим є підхід А.М. Лисанової та 

М.П. Кірєєвої [40], які пропонують оцінювати керівників функціональних 

підрозділів підприємств шляхом залучення в якості експертів їх колег, що 

поділені на групи підлеглих, колег та начальників. У такого підходу є певні 

переваги. По-перше, підприємству не потрібно залучати сторонніх експертів 

для оцінки конкретного керівника відділу підприємства, оскільки працівники, 

що працюють з претендентом на посаду, краще за всіх знають його можливості. 

По-друге, розділення респондентів за ієрархічною ознакою також є досить 

обґрунтованим рішенням, оскільки оцінки представників якоїсь однієї з цих 

груп були б надто суб’єктивні.  
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Оцінка якостей керівника проводиться за п’ятибальною шкалою з 

виділенням груп якостей. 

1. Особисті – зовнішній вигляд, культурний рівень, емоційність, 

відповідальність, лідерство та авторитет у колективі. 

2. Професійні – знання законодавства та фаху, зацікавленість у 

високих результатах праці, вміння виділити головне, професіоналізм та 

здатність до практичного застосування знань. 

3. Організаторські – організаційні здібності, об’єктивна оцінка 

роботи підлеглих, здатність до створення позитивного соціально-

психологічного клімату у колективі, комунікабельність та вимогливість. 

4. Ділові – працездатність, оперативність, надійність, 

цілеспрямованість, пунктуальність.  

Оцінка проводиться за п’ятибальною шкалою, залежно від груп 

показників, що представлені в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6  

Групи експертів та якості керівника для оцінки експертним методом 

Групи 

респондентів 

Якості керівника 

Особисті Професійні Організаторські Ділові 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 … Fl 

Підлеглі         

1         

…         

n         

середній бал 

групи  

        

Колеги         

1         

…         

m         

середній бал 

групи  

        

Керівники         

1         

…         

k         

середній бал 

групи 

        

Сума балів         

Середній бал         
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Описаний підхід передбачає визначення середньої оцінки за кожною із 

виділених якостей керівника підрозділу. 

Далі кожній якості може бути присвоєна вагомість, що дає можливість 

визначити інтегральний показник, що в свою чергу дає узагальнене уявлення 

про якості керівника підрозділу підприємства: 

 

де ІК – інтегральний показник якостей керівника структурного підрозділу, 

частка одиниці; 

WК – вагомість якостей керівника, заздалегідь визначена експертами, 

частка одиниці; 

БК – оцінки якостей керівника, виставлені експертами, бали; 

Бmax – максимально можлива оцінка певної характеристики керівника, 

бали; 

n – кількість характеристик керівника, що оцінюються експертами.  

Опитування експертів проводиться із забезпеченням конфіденційності їх 

думок. При цьому застосовують заздалегідь розроблені анкети.  

Важливим етапом методу є оцінка результатів опитування. На основі 

обробки думок експертів визначається коефіцієнт конкордації, що ілюструє, 

наскільки оцінки експертів узгоджені між собою. Для визначення коефіцієнта 

конкордації (W) використовують співвідношення: 

2

1 1

2 3

1
12 1

2

m n

ij

j i

x m n

W
m n n

,                    (1.3) 

де m – кількість експертів; 

n – кількість об’єктів (факторів), що оцінюються; 

x ij – оцінка i-того фактора j-м експертом. 

Чим ближче значення коефіцієнта конкордації до 1, тим більшу 

узгодженість думок демонструють експерти.  
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Узгодженість думок експертів під час оцінки керівників підприємства є 

надзвичайно важливою характеристикою, оскільки саме від рішень і дій 

управлінців здебільшого залежить вибір засобів забезпечення розвитку 

підприємства.  

Розглянуті вище методи застосовуються для оцінки поточного стану 

управлінської системи до реструктуризації та визначення її стану за 

підсумками певного періоду після реструктуризації (див п. 1.2 цієї роботи). 

При цьому пропонується дотримуватися наступних рекомендацій. 

1. Методика визначення показників, що характеризують відділи та їх 

керівників, не повинна відрізнятися до та після проведення реструктуризації. 

Це забезпечить коректне порівняння отриманих результатів.   

2. Функціонування відділів та робота керівників підприємства 

оцінюються окремо і за різними методиками. Але, в той же час, негативні 

результати оцінки функціонування того чи іншого відділу 

електротранспортного підприємства повинні знижувати довіру до керівника з 

боку експертів.  

На етапі планування реструктуризації підприємства визначаються 

витрати на створення нових відділів та економічний ефект від функціонування 

цих відділів (а також економія від розформування структурних одиниць, що 

проілюстрували низьку ефективність роботи). Визначення витрат не становить 

труднощів, а от розрахунок економічних вигід від функціонування нових 

відділів є досить складним завданням. Проблеми визначення економічного 

ефекту від реструктуризації будуть розглянуті далі. 
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1.4 Особливості визначення економічного ефекту від реструктуризації 

підприємств МЕТ 

 

Необхідність адаптації підприємств до зовнішнього оточення вимагає 

обґрунтування та реалізації заходів із реструктуризації їх системи для забез- 

печення власного розвитку. У процесі обґрунтування рішення про доцільність 

реструктуризації можна зробити висновки про стан системи управління та 

запропонувати заходи, що передбачають ліквідацію певних структурних 

одиниць та створення інших з частковим перерозподілом повноважень та сфер 

відповідальності.  

Але реструктуризація являє собою комплекс процесів, що приводять до 

суттєвих змін у роботі підприємств. Тому висновки про стан системи 

управління мають доповнюватися результатами обґрунтування економічного 

ефекту та ефективності від проведення реструктуризації. У процесі такого 

обґрунтування виникають певні проблеми, що будуть розглянуті нижче.  

У широкому розумінні економічний ефект становить різницю між 

економічними вигодами та витратами ресурсів, а ефективність є відносним 

вираженням абсолютного показника економічного ефекту (рис. 1.7).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7 – Зв'язок між ефектом та ефективністю 

 

Економічні вигоди – Витрати ресурсів 

Економічні вигоди / Витрати ресурсів Ефект / Витрати ресурсів 

Ефект 

або 

Ефективність  
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Аналогічну схему можна побудувати і для показника результативності з 

урахуванням основних відмінностей між поняттями ефективності та 

результативності, що закладені у стандарті ISO 9000:2007 (рис. 1.8). 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1.8 – Загальна схема визначення результативності підприємства 

При цьому, на відміну від ефекту, результат є більш загальним: 

керівництво підприємства самостійно визначає бажані результати, що 

обумовлює досить поширене використання поняття результативності у 

менеджменті та стратегічному управлінні.  

Однак, поняття ефективності та результативності можуть бути логічно 

пов’язані, але лише тоді, коли йдеться про порівняння фактичного та 

очікуваного економічного ефекту (рис. 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 – Використання ефекту для визначення результативності підприємства 

 

Ще одним варіантом визначення результативності є визначення її як 

різниці очікуваної та фактичної ефективності підприємства.  

Фактичні результати / Заплановані результати 

Результативність  

або 

Фактичні результати / Фактичні результати конкурентів 

Очікувані економічні вигоди – очікувані 

витрати ресурсів 

Очікуваний ефект 

Фактичний ефект / Очікуваний ефект 

Фактичні економічні вигоди – фактичні 

витрати ресурсів 

Фактичний ефект 

Результативність  
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 Оскільки реструктуризація передбачає витрачання ресурсів, 

зосередимося саме на особливостях визначення економічного ефекту від 

реструктуризації. Для прикладу розглянемо випадок створення нового відділу 

у структурі електротранспортного підприємства.  

Обґрунтування розміру витрат у цьому випадку є складним, але цілком 

реальним завданням, оскільки для цього достатньо визначити витрати за 

економічними елементами (до яких відносять матеріальні витрати, 

амортизацію основних засобів, заробітну плату з нарахуваннями та інші 

витрати).  

Головна проблема визначення економічного ефекту від створення 

нового відділу стосується обґрунтування розміру майбутніх економічних 

вигод, що будуть отримані підприємством в результаті реалізації такого 

задуму.  

 Складність визначення економічних вигод від функціонування того чи 

іншого відділу підприємства (або виду ресурсів, що використовувалися) 

обумовлена тим, що економічні вигоди від здійснення діяльності вимірюються 

чистим прибутком або чистими грошовими потоками, що отримані в 

результаті взаємодії усіх структурних одиниць підприємства. Тоді як 

виключення будь-якого з відділів з процесу взаємодії може привести до 

значних збитків підприємства. Крім того, економічні вигоди отримуються 

підприємством у процесі залучення та використання різних ресурсів, і саме 

поєднання раціонального використання ресурсів та ефективної взаємодії 

структурних одиниць забезпечує отримання економічних вигод за умов 

використання сприятливих зовнішніх умов функціонування підприємства та 

вирішення проблем, що виникають у процесі його поточної діяльності.  

Для кращого розуміння проблеми, про яку йдеться, необхідно 

представити підприємство як один складний бізнес-процес з ресурсами на 

вході та послугами на виході (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10 – Підприємство МЕТ як складний бізнес-процес 

 

Варто зауважити, що у даному випадку ресурсами вважаються лише ті, 

які повністю використовуються у процесі надання послуг, а все інше 

відноситься до умов їх надання і може бути віднесене до матеріально-

технічного забезпечення. 

Як бачимо, визначення частки економічних вигод, що припадають на 

певний відділ підприємства, є досить складним, але воно може бути вирішене, 

якщо критерієм розподілу економічних вигод вважати витрати ресурсів на їх 

отримання. При цьому необхідно враховувати припущення: 

1) економічні вигоди від функціонування підприємства створюються 

з використанням ресурсів (що за визначенням є активами) та передбачають 

використання знань, вмінь і навичок персоналу підприємства, що у сукупності 

становлять його інтелектуальний капітал;  

2) вартість використання основних засобів та інших необоротних 

активів визначається як величина їх річної амортизації; вартість оборотних 

активів не враховується, оскільки їх розподілення між відділами підприємства 

досить складно обґрунтувати, що пояснюється специфікою активів цього виду; 

3) вартість залучення інтелектуального капіталу пропонується 

визначати як суму річної заробітної плати працівників та витрат на 

підвищення їх кваліфікації, здійснених протягом року.  

ПІДПРИЄМСТВО МЕТ  Ресурси Послуги  

Система управління  

Матеріально-технічне 
забезпечення 

діяльності 
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Ідея визначення економічних вигід полягає у тому, щоб розрахувати 

їхню величину, що припадає на певний відділ або структурну одиницю 

підприємства МЕТ, але для цього необхідно попередньо розподілити витрати 

між відділами.  

З урахуванням викладеного вище, для визначення коефіцієнту 

розподілення економічних вигід підприємства між його різними структурними 

одиницями пропонується співвідношення: 

 

 

 

де КЕВ – коефіцієнт для визначення економічних вигод, що припадають на 

відділ підприємства, частка одиниці; 

АВ – річна амортизація основних засобів та необоротних активів, що 

відносяться до відділу підприємства, тис. грн.; 

ЗПВ – заробітна плата працівників відділу підприємства, тис. грн.; 

ВНВ – річні витрати на навчання працівників відділу, тис. грн.; 

А – річна амортизація підприємства, тис. грн.; 

ЗП – річна заробітна плата підприємства, тис. грн.; 

ВН – річні витрати на навчання персоналу підприємства, тис. грн. 

Результати розрахунку коефіцієнтів для кожного з відділів підприємства 

дозволяють визначити розмір економічних вигід від їх функціонування. Як 

правило, економічні вигоди підприємства вимірюються чистим прибутком або 

чистими грошовими потоками. На нашу думку, більш прогресивним є 

використання чистих грошових потоків, оскільки ці показники більш точно 

характеризують кошти, що опиняються у розпорядженні підприємства за 

результатами діяльності протягом певного періоду. Сукупний розмір чистих 

грошових потоків підприємства визначається на основі річної звітної 

інформації форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» як сума грошового 

потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства: 
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де ЧГП – річний чистий грошовий потік підприємства, тис. грн.; 

 ЧГПОД – чистий грошовий потік підприємства від операційної 

діяльності, тис. грн.; 

ЧГПІД – чистий грошовий потік підприємства від інвестиційної 

діяльності, тис. грн.; 

ЧГПФД – чистий грошовий потік підприємства від фінансової діяльності, 

тис. грн. 

Таким чином, застосувавши формули (1.4, 1.5) отримаємо 

співвідношення для визначення економічних вигод, що припадають на певний 

відділ підприємства: 

 

 

 

де ЕВВ – економічні вигоди, що припадають на певний відділ підприємства, 

тис. грн.; 

КЕВ – коефіцієнт для визначення економічних вигод, що припадають на 

відділ підприємства, частка одиниці; 

ЧГП – річний чистий грошовий потік підприємства, тис. грн. 

Наведені вище рекомендації стосуються визначення розміру 

економічних вигод від функціонування певного відділу або структурної 

одиниці підприємства без урахування створення нового відділу. Для того, щоб 

врахувати наслідки реструктуризації, необхідно: 

а) визначити розмір складових співвідношення (1.4) з урахуванням 

витрат на створення нового відділу (включно з можливими витратами на 

підвищення кваліфікації персоналу); 

б) врахувати зміну співвідношення цих складових у процесі визначення 

коефіцієнту розподілу чистих грошових потоків підприємства; 
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в) врахувати зміни елементів грошового потоку підприємства у зв’язку зі 

створенням нового відділу.  

Останнє з перелічених завдань є найбільш складним, оскільки 

розрахунок змін грошового потоку передбачає порівняння: очікуваної 

сукупної величини майбутніх грошових потоків підприємства за умов 

відсутності реструктуризації та аналогічного показника за умов проведення 

реструктуризації.  

Подібний підхід пояснюється, перш за все, тим, що для коректного 

порівняння перелічених показників вони мають бути приведені до одного 

моменту часу, а результати обґрунтування необхідності реструктуризації та 

визначення економічного ефекту від її проведення потрібні до моменту її 

початку. Іншими словами, визначення додаткових грошових потоків від 

реструктуризації підприємства означає здійснення таких етапів: прогнозування 

грошових потоків з урахуванням реструктуризації і без її проведення; 

визначення теперішньої вартості таких грошових потоків шляхом 

дисконтування; порівняння грошових потоків (рис. 1.11). 

 

 

Рис. 1.11 – Визначення додаткових грошових потоків від реструктуризації 

підприємства 

У процесі визначення і дисконтування очікуваних грошових потоків 

електротранспортних підприємств необхідно дотримуватися таких 

рекомендацій. 
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По-перше, ставку дисконтування краще визначати методом 

кумулятивної побудови, оскільки електротранспортні підприємства не 

використовують позикового капіталу (що означає неможливість використання 

середньої зваженої вартості капіталу як ставки дисконтування) з урахуванням 

індексу інфляції. 

По-друге, оскільки чистий грошовий потік підприємства складається з 

чистих грошових потоків від трьох видів діяльності підприємств МЕТ, 

перспективну величину кожного з цих грошових потоків варто визначати 

окремо з подальшим узагальненням отриманих результатів. Для розрахунку 

перспективних значень грошових потоків можуть бути використані методи 

прогнозування економічних показників – екстраполяція, метод 

експоненціального згладжування, трендовий аналіз та інші.  

Проблема визначення грошового потоку з урахуванням реструктуризації 

електротранспортних підприємств є однією з найважливіших, оскільки 

розрахунок цього показника дозволяє обґрунтувати доцільність проведення 

реструктуризації з урахуванням економічних методів. З іншого боку, 

особливості визначення грошового потоку з урахуванням реструктуризації 

залежать від ряду факторів. Серед них: 

1. Специфіка та характер діяльності відділів, що створюються. Якщо 

реструктуризація електротранспортних підприємств передбачає введення 

нових маршрутів або значне покращення якості послуг, що передбачає 

зростання обсягів перевезення пасажирів, визначення чистих грошових 

потоків від різних видів діяльності підприємства виглядає досить простим 

завданням. Це ж стосується розширення діяльності з розміщення внутрішньої 

та зовнішньої реклами на транспорті. Однак, якщо реструктуризація не 

пов’язана безпосередньо із наданням транспортних послуг, визначення 

грошових потоків значно ускладнюється.  

2. Масштаби діяльності підприємства щодо скорочення структурних 

одиниць, функціонування яких не є ефективним. Очевидно, що внаслідок такої 

діяльності підприємство отримує економію матеріальних та фінансових 
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ресурсів і може спрямувати ці кошти на створення нових структурних 

одиниць.  

3. Витрати, пов’язані зі створенням та функціонуванням нових 

відділів. Цей фактор є вкрай важливим, оскільки визначення перспективних 

чистих грошових потоків з урахуванням реструктуризації передбачає 

прогнозування додаткових доходів та витрат, що будуть здійснені у процесі 

реструктуризації.  

4. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства. Цей фактор 

враховується лише у випадку комплексної реструктуризації, що передбачає не 

лише трансформацію системи управління, а й одночасне суттєве підвищення 

якості послуг у результаті масштабного оновлення рухомого складу.  

Перелічені фактори перетворюють визначення чистих грошових потоків 

з урахуванням реструктуризації на практичне завдання, що є індивідуальним 

для кожного електротранспортного підприємства, яке пояснює відсутність 

універсальних рекомендацій у цій сфері.  

Але, у разі визначення чистого грошового потоку підприємства з 

урахуванням реструктуризації, критерієм доцільності ініціювання цього 

процесу буде позитивна різниця між сумарною величиною дисконтованих 

грошових потоків підприємства без урахування реструктуризації та за умов 

здійснення його процесу: 

 

 

 

де ЧГПР, ЧГП – відповідно, очікувані чисті грошові потоки підприємства за 

умов здійснення реструктуризації та без її проведення, тис. грн.; 

 r – ставка дисконтування, частка одиниці; 

 n – види діяльності підприємства (n = 3). 

 За умов визначення чистого грошового потоку з урахуванням 

реструктуризації, співвідношення для визначення економічних вигод від 
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функціонування відділу або відділів, що створені в результаті 

реструктуризації, набуває вигляду:  

 

 

 

де ЕВНВ – економічні вигоди від функціонування нових відділів 

підприємства, тис. грн.; 

 АНВ, ЗПНВ та ВННВ – відповідно амортизація необоротних активів, 

заробітна плата робітників та витрати на навчання, що пов’язані з 

функціонуванням нових відділів транспортних підприємств, тис. грн.;  

 А, ЗП, НВ – відповідно амортизація необоротних активів, заробітна 

плата робітників та витрати на навчання без урахування результатів 

реструктуризації підприємства, тис. грн.; 

ЧГПР, ЧГП – відповідно очікувані чисті грошові потоки підприємства за 

умов здійснення реструктуризації та без її проведення, тис. грн. 

Отже, практична реалізація наведених вище рекомендацій дозволяє 

обґрунтувати необхідність проведення реструктуризації та визначити 

економічні вигоди з урахуванням успішного функціонування нових відділів 

підприємства протягом року з моменту їх створення.  

 

 

1.5 Загальна характеристика організаційно-економічного механізму 

реструктуризації підприємств МЕТ 

 

Як вже зазначалося раніше, з огляду на кризовий стан 

електротранспортних підприємств їх реструктуризація становить один з 

найбільш дієвих способів забезпечення розвитку галузі МЕТ. Однак 

реструктуризація є комплексним процесом, і тому її проведення передбачає 

обґрунтування та впровадження спеціального механізму. Але, перш ніж 
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переходити до характеристики механізму реструктуризації, доцільно 

визначити його сутність, охарактеризувати складові та встановити найбільш 

суттєві зв’язки  між ними (що дозволяє розглядати механізм реструктуризації 

підприємств МЕТ з позицій системного аналізу).  

Для встановлення сутності механізму реструктуризації підприємств 

МЕТ необхідно послідовно розглянути значення складових логічної 

послідовності таких понять: механізм, економічний механізм та організаційно-

економічний механізм. Це дозволить встановити зв'язок між переліченими 

поняттями та проаналізувати походження терміну, що розглядається.  

Термін «механізм» має декілька загальновідомих значень. Відповідно до 

словника С.І. Ожегова, це поняття набуває таких значень: а) внутрішній 

пристрій машини, прибору або апарату, що задіює їх; б) система, що визначає 

порядок певного виду діяльності; в) послідовність станів, що визначають 

певну дію або явище [49]. Перше з наведених визначень суто технічне, але 

інші є досить універсальними і можуть застосовуватися для опису 

функціонування як економічних так і інших систем. З викладеного вище також 

випливає, що механізм сам по собі є системою, тобто включає певні елементи. 

До того ж, згідно з другим варіантом визначення цього терміну, оскільки 

механізм визначає порядок певного виду діяльності, головною метою 

застосування механізму є її впорядкування, отже, забезпечення найбільш 

раціонального способу здійснення в конкретних умовах.  

Далі визначимося з поняттям «економічний механізм». Існують різні 

варіанти цього терміну. Так, Г.Я. Ільницька визначає економічний механізм як 

основну частину господарського механізму підприємства, що включає 

економічні методи, способи, форми та інструменти впливу на економічні 

відносини і процеси [29]. Це визначення, на нашу думку є надто загальним і 

тому не описує мету застосування економічного механізму (що у для кожного 

підприємства може бути різною). В той же час, розуміння механізму, як 

сукупності методів, способів, форм та інструментів впливу досить точно 

відображає призначення економічного механізму.  
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На думку Й.С. Завадського економічний механізм слід визначати як 

складовий елемент господарського механізму, що включає економічні стимули 

(державні економічні стимули виробництва й матеріальні стимули праці) та 

важелі (планування, госпрозрахунок, фінансування, умови реалізації 

продукції, виробничо-технічне обслуговування, умови господарювання, різні 

ліміти, собівартість продукції, рентабельність виробництва тощо) [22]. 

Наведене визначення більш конкретне, але практично не відрізняється за 

змістом, оскільки система стимулів також може вважатися інструментом 

впливу на економічні процеси та явища.  

Поняття економічного механізму отримало й інші варіанти тлумачення у 

науковій літературі. Так, І.С. Плющ [58] зазначає, що економічний механізм 

включає сукупність економічних важелів і регуляторів виробництва, яка 

заснована на інтересах та відповідальності; С.В. Захарін [25] вважає, що 

основною функцією економічного механізму, як одного з цільових важелів 

підприємства, є отримання прибутку шляхом випуску та реалізації 

конкурентоспроможної продукції; В.П. Кудряшов [38] переконаний, що 

основним інструментом економічного механізму є диверсифікація; О.П. 

Брижак звертає увагу на застосування економічного механізму в управлінні 

підприємством для моделювання прийняття економічних рішень, розробки 

засобів їх аналізу та реалізації та зменшення ризику від їх прийняття [180, с. 

77]. 

 Враховуючи викладене вище, будемо вважати економічний механізм 

сукупністю економічних методів, засобів та інструментів, що дозволяють 

підприємству впливати на економічні відносини процесу для досягнення цілей 

тактичного та стратегічного характеру, що досить близько за змістом до 

визначення Г.Я. Ільницької [29]. Відсутність конкретних методів та цілей у 

цьому визначенні економічного механізму обумовлена, перш за все, тим, що 

кожне підприємство є незалежним суб’єктом господарювання і самостійно 

обирає як пріоритетні цілі так і найбільш раціональні способи їх досягнення.  
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 У сучасних наукових публікаціях також іноді зустрічається поняття 

«організаційно-економічний механізм». Наприклад, І.П. Біла визначає 

організаційно-економічний механізм як систему формування цілей та 

стимулів, що дозволяють перетворювати у процесі трудової діяльності 

динаміку матеріальних та духовних потреб суспільства на динаміку засобів 

виробництва та кінцевих результатів виробництва, які спрямовані на повне та 

ефективне задоволення цих потреб [179]. Схожих поглядів дотримуються      

Ю. Лисенко та П. Єгорова, що розглядають організаційно-економічний 

механізм як систему формування цілей і стимулів, що дозволяє перетворювати 

в процесі трудової діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів 

суспільства на рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, 

спрямованих на задоволення платоспроможного попиту споживачів [41]. На 

думку Г.В. Козаченко, організаційно-економічний механізм є інструментом 

управління, що становить сукупність управлінських елементів і способів 

їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової підтримки, 

шляхом використання яких з урахуванням особливостей діяльності 

підприємства забезпечується досягнення певної мети [34]. 

Отже, порівняно з економічним механізмом, організаційно-економічний 

механізм орієнтований на досягнення цілей підприємства із застосуванням 

методів управління. Крім того, з цього терміну випливає, що у складі 

означеного механізму доцільно виділити організаційну та економічну 

складові. Тобто, порівняно з економічним механізмом, застосування 

організаційно-економічного відкриває перед суб’єктами більше можливостей, 

оскільки економічна складова такого механізму відповідає за проектування, 

ресурсне забезпечення та ефективність застосування механізму, а 

організаційна дозволяє отримати уявлення про те, яким саме чином залучені 

матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інші ресурси будуть 

використовуватися в процесі функціонування підприємства.  

З огляду на наведене раніше визначення економічного механізму, 

організаційно-економічний механізм можна визначити як поєднання методів, 
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засобів та інструментів впливу на економічні відносини та процеси 

підприємства з організаційними здібностями його управлінського персоналу 

для досягнення тактичних та стратегічних цілей. 

Варто зазначити, що застосування терміну «організаційно-економічний 

механізм» є досить обмеженим, оскільки це поняття є загальним і передбачає 

розгляд організаційно-економічного механізму окремо від його призначення. 

Тому більш розповсюдженим сьогодні є дослідження сутності та особливостей 

функціонування організаційно-економічних механізмів  функціонування, 

управління, розвитку підприємств.  

Так, А.А. Малицький [43], О.С. Літвінов та С.М. Капталан [108] у своїх 

дослідженнях аналізують сутність організаційно-економічного механізму 

управління; В.В. Боковець та Н.Л. Замкова досліджують організаційно-

економічний механізм управління корпорацією [6]; Ю.А. Плугіна у роботі [57] 

наводить визначення організаційно-економічного механізму управління 

розвитком підприємств залізничного транспорту; Н.М. Пантелєєва 

обґрунтовує організаційно-економічний механізм управління інноваціями у 

банківській сфері [56]; О.Є. Джур опікується проблемами удосконалення 

організаційно-економічного механізму управління підприємствами космічної 

галузі [14]. Також у науковій літературі як об’єкти застосування організаційно-

економічного механізму згадується забезпечення або підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та оцінка їх ринкової вартості, оскільки 

ці процеси дійсно є важливими в сучасних умовах господарювання. 

На особливу увагу заслуговують наукові роботи, де визначається 

організаційно-економічний механізм реструктуризації або управління 

реструктуризацією суб’єктів господарювання. Наприклад, К.Л. Ларіонова та 

Т.В. Донченко пропонуючи організаційно-економічний механізм управління 

інноваційною реструктуризацією підприємства, наводять основні принципи 

його функціонування, визначають об’єкт та суб’єкти, а також умовно 

виділяють організаційну та економічну складову механізму, що є досить 

логічним. При цьому з опису механізму випливає, що його застосування має 
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на меті підвищення інноваційного потенціалу, конкурентоспроможності та 

фінансової стійкості підприємства [141]. На нашу думку, така 

багатофункціональність описаного авторами механізму приводить до 

розпорошення зусиль і ресурсів (для кожної мети застосування згаданого 

механізму доцільно розробити окремий організаційно-економічний механізм). 

В той же час, увага вітчизняних дослідників до проблем реструктуризації є 

позитивним явищем. Т.В. Колесник та С.В. Мазур досліджуючи процеси 

реструктуризації аграрних підприємств [158] пропонують застосовувати 

організаційно-економічний, управлінський та фінансовий механізми 

реструктуризації і наводять структуру кожного з них, однак структурні 

елементи за змістом нагадують функції і могли б успішно реалізовуватися в 

межах єдиного механізму реструктуризації. Н.Г. Комар у роботі [164] 

узагальнив підходи до визначення, цілі, принципи та методи проведення 

реструктуризації на основі аналізу робіт інших науковців, але не запропонував 

механізму реструктуризації, навівши лише основні концептуальні положення 

формування такого механізму, що і обумовлює загальний характер наведеного 

матеріалу та переважно аналітичний зміст цієї наукової роботи. Отже, за 

результатами аналізу наукових робіт, що присвячені питанням формування та 

функціонування економічних, організаційно-економічних та інших механізмів, 

доцільно зазначити, що предметами дослідження досить часто виступають 

різні види організаційно-економічних механізмів управління, тоді як питанням 

формування і функціонування організаційно-економічних механізмів 

реструктуризації не приділяється належної уваги. Результати аналізу підходів 

науковців до визначення понять, що розглядалися вище, дали можливість 

сформулювати визначення терміну «Організаційно-економічний механізм 

реструктуризації підприємств міського електричного транспорту»:  

Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ – сукупність методів, економічних та  організаційних заходів з 

управління реструктуризацією підприємств МЕТ, що реалізуються, шляхом 

виконання організаційних (розробка і застосування критеріїв оцінки роботи 
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підрозділів підприємств МЕТ, розробка і реалізація пропозицій щодо 

покращення системи управління підприємств МЕТ, оцінка системи управління 

підприємств МЕТ за результатами реструктуризації із застосуванням 

розроблених критеріїв оцінки) та економічних (розробка економічного 

проекту реструктуризації підприємств МЕТ; фінансування та матеріальне 

забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ; визначення економічного 

ефекту та ефективності від проведення реструктуризації підприємств МЕТ) 

функцій, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до реструктуризації 

електротранспортних підприємств. 

Викладене вище дозволяє проілюструвати логічний зв'язок між 

організаційно-економічним механізмом реструктуризації МЕТ та суміжними 

поняттями (рис. 1.12).  

Метою практичного застосування механізму реструктуризації 

електротранспортних підприємств є обґрунтування та впровадження 

комплексу заходів, що забезпечують здійснення реструктуризації підприємств 

МЕТ для підвищення ефективності їх господарської діяльності. 

На нашу думку, функціонування механізму, про який йде мова, має 

базуватися на таких принципах: 

1. Комплексність – цей принцип передбачає побудову механізму на 

основі врахування усіх процесів і явищ, що мають відношення до 

реструктуризації підприємств МЕТ і визначають умови її проведення та 

результати.  

2. Системність – означає, що організаційно-економічний механізм 

реструктуризації підприємств МЕТ функціонує на засадах системного підходу, 

що дозволяє говорити про тісний зв'язок між його елементами і 

впорядкованість процесу їх взаємодії.  

3. Прозорість інформації – інформація, що стосується реструктуризації 

підприємств МЕТ, має бути відкритою і достовірною, оскільки від цього 

залежить обґрунтованість відповідних управлінських рішень. 
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Рис. 1.12 – Зв'язок організаційно-економічного механізму реструктуризації 

МЕТ із суміжними поняттями 

 

4. Врахування інтересів усіх зацікавлених сторін – у нашому випадку 

дотримання цього принципу означає забезпечення взаємодії підприємств МЕТ 

та органів місцевого самоврядування у процесі проведення реструктуризації. 

Особливу увагу необхідно приділити врахуванню інтересів працівників 

підприємства (що у процесі реструктуризації можуть бути направлені на 

підвищення кваліфікації, переведені на інші посади або звільнені через низьку 

чи недостатню кваліфікацію).  

5. Забезпечення розвитку підприємств МЕТ – цей принцип передбачає, 

що застосування організаційно-економічного механізму не лише приводить до 

конкретних результатів (забезпечення прибутковості підприємств МЕТ, 

покращення технічного стану рухомого складу, підвищення якості управління, 
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позитивних соціальних наслідків та ін.), а й забезпечує розвиток 

електротранспортних підприємств у стратегічній перспективі.   

Також необхідно зазначити, що застосування механізму реструктуризації 

доцільне лише у кризових умовах. Це означає, що, з одного боку, на 

закінчення процесу реструктуризації використання механізму припиняється, а 

з іншого – у майбутньому можливе проведення повторної реструктуризації 

(рішення про яку ухвалюється залежно від результатів роботи як підприємства 

в цілому, так і його окремих відділів). 

Далі доцільно перейти до визначення та характеристики основних 

елементів організаційно-економічного механізму реструктуризації 

електротранспортних підприємств, враховуючи таке: 

1. Організаційно-економічний механізм реструктуризації 

електротранспортних підприємств пропонується розглядати як єдність його 

організаційної та економічної складових. Таке розділення обумовлене тим, що 

організаційна та економічна складова означеного механізму виконують різні 

функції в процесі реструктуризації електротранспортних підприємств.  

2. Інформаційна складова у нашому випадку не виділяється в окрему 

підсистему механізму реструктуризації, оскільки обмін інформацією та її 

використання у тій чи іншій мірі супроводжують усі процеси, що відбуваються 

на підприємствах МЕТ. Це також стосується і процесу їх реструктуризації. 

Тому належне інформаційне забезпечення реструктуризації є не елементом 

відповідного механізму, а необхідною умовою його практичного застосування.  

Як вже зазначалося, використання механізму реструктуризації 

передбачає вплив на економічні процеси, характерні для підприємств МЕТ із 

застосуванням відповідних методів та використанням організаційних 

можливостей персоналу таких підприємств, але здійснення цього впливу 

відбувається шляхом реалізації конкретних функцій, що і забезпечує 

проведення реструктуризації на належному рівні. Для організаційної та 

економічної складової ці функції будуть різними, але крім елементів 

організаційно-економічного механізму, кожна з них в межах певного етапу 
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здійснення реструктуризації. Розподілення функцій в розрізі складових 

організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємств МЕТ та 

основних етапів її проведення наведено нижче (рис. 1.13).  

 

Рис. 1.13 – Розподілення функцій організаційно-економічного механізму 

реструктуризації підприємств МЕТ залежно від етапів реструктуризації 

 

Розглянемо наведені функції механізму більш детально. 

1. Розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів 

підприємств МЕТ. Реалізація цієї функції дозволяє керівництву підприємства 

МЕТ отримати уявлення про стан системи управління, який досягається 
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шляхом розробки показників, що в узагальненому вигляді характеризують 

функціонування найбільш важливих підрозділів підприємства. Показники 

доцільно визначати, перш за все, для тих структурних одиниць, 

функціонування яких відображає галузеву специфіку підприємств МЕТ 

(прикладом таких структурних одиниць є відділ експлуатації рухомого складу, 

відділ ремонту рухомого складу, відділ збору виручки та ін.). 

2. Розробка пропозицій щодо покращення системи управління 

підприємств МЕТ. Такі пропозиції розробляються з урахуванням інформації, 

що стосується функціонування підрозділів електротранспортних підприємств і 

можуть передбачати перерозподіл повноважень керівництва відділів та 

підрозділів, створення нових відділів та підрозділів або розформування 

існуючих, якщо буде встановлено, що їх наявність не сприяє вирішенню 

поточних проблем підприємств МЕТ. 

3. Розробка економічного проекту реструктуризації підприємств 

МЕТ. Визначення очікуваних витрат ресурсів та економних вигод від 

здійснення реструктуризації є вкрай важливим процесом, який ускладнюється 

наявністю проблем, пов’язаних з визначенням величини грошових потоків, 

доходів або фінансових результатів, що генеруються за рахунок 

функціонування існуючого відділу підприємства або створеного в результаті 

проведення реструктуризації. Однак, покращення системи управління можна 

констатувати і на основі підвищення результативних показників, що 

характеризують підприємство в цілому. Для економічного обґрунтування 

реструктуризації конкретного підприємства МЕТ, як правило, застосовують 

методи бізнес-планування та проектного аналізу. 

Необхідно зазначити, що економічне обґрунтування доцільності 

проведення реструктуризації та пропозиції щодо покращення системи 

управління електротранспортних підприємств потребують узгодження з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, оскільки 

підприємства МЕТ поки що не є самостійними суб’єктами господарської 

діяльності.  
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4. Здійснення заходів щодо покращення системи управління. Ця 

функція є однією з ключових функцій організаційно-економічного механізму 

реструктуризації, оскільки саме від реалізації заходів, що стосуються 

покращення системи управління залежить ефективність функціонування та 

інтенсивність розвитку підприємств МЕТ, що в результаті впливає і на 

перспективи галузі у цілому. Таким чином, функціонування механізму 

реструктуризації для кожного конкретного підприємства залежить від умов 

його господарської діяльності, змісту запропонованих заходів, кваліфікації 

управлінського персоналу, взаємодії з органами державної влади та місцевого 

самоврядування тощо. 

5. Фінансування та матеріальне забезпечення процесу 

реструктуризації. Практична реалізація заходів з реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту потребує використання ресурсів. При 

цьому використання матеріальних та фінансових ресурсів здійснюється в 

межах економічної складової механізму реструктуризації підприємств МЕТ, 

тоді як залучення інтелектуальних ресурсів, на нашу думку є організаційним 

питанням, оскільки зростання чисельності працівників є одним із наслідків 

реструктуризації, якщо її проведення спрямоване на забезпечення 

довгострокового розвитку підприємств МЕТ.  

6. Оцінка системи управління підприємств МЕТ за результатами 

реструктуризації. Реалізація цієї функції дозволяє зробити висновок про 

результати реструктуризації. При цьому оцінка стану системи управління 

проводиться по закінченні певного періоду після реструктуризації (рік або 

півріччя). Такий підхід дозволить зробити обґрунтовані висновки не лише про 

доцільність проведення реструктуризації підприємств МЕТ, а й про 

функціонування відділів, що були створені під час реструктуризації. Також за 

результатами оцінки може бути прийняте рішення про відновлення процедури 

реструктуризації електротранспортних підприємств у разі потреби. 

7. Визначення економічного ефекту від проведення реструктуризації. 

Розрахунок такого ефекту передбачає порівняння показників діяльності 
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підприємства до та після реструктуризації відповідно до економічного 

обґрунтування доцільності цього процесу. При цьому важливо забезпечити 

незмінність методики розрахунку економічних показників та врахування 

впливу інфляції на розмір доходу, прибутку або грошових потоків 

електротранспортних підприємств.  

З урахуванням наведеного вище, необхідно проілюструвати 

функціонування організаційно-економічного механізму реструктуризації 

підприємств МЕТ у графічному вигляді (рис. 1.14).  

 

 

Рис. 1.14 – Принципова схема організаційно-економічного механізму 

реструктуризації підприємств МЕТ 

 

Умовні позначення: О1 – розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів підприємств 

МЕТ; О2 – розробка пропозицій, щодо покращення системи управління підприємств МЕТ; О3 – 

реалізація пропозицій щодо покращення системи управління підприємств МЕТ; О4 – оцінка системи 

управління підприємств МЕТ за результатами реструктуризації із застосуванням розроблених 

раніше критеріїв оцінки; Е1 – розробка економічного проекту реструктуризації підприємств МЕТ; 

Е3 – фінансування та матеріальне забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ; Е4 – визначення 

економічного ефекту від проведення реструктуризації підприємств МЕТ; У – узгодження 

економічного проекту та заходів з реструктуризації з органами державної влади та місцевого 

самоврядування.  

 

Оскільки у процесі реалізації різних функцій механізму іноді задіяні ті 

самі суб’єкти, для організаційних та економічних функцій механізму 



67 

використані різні позначення (належність функції до організаційної або 

економічної складової механізму реструктуризації позначаються літерами «О» 

та «Е», а номер відповідає певному етапу реструктуризації, пунктирними 

лініями позначені заходи після проведення реструктуризації). 

Наведений організаційно-економічний механізм ілюструє взаємодію 

його основних суб’єктів у процесі реалізації організаційних та економічних 

функцій. Важливим моментом проведення реструктуризації є те, що 

управлінці, відповідальні за проведення реструктуризації, призначаються з 

працівників підприємства і не є сторонніми особами (як у випадку із 

санацією). Така позиція пояснюється тим, що працівники також зацікавлені в 

успішному проведенні реструктуризації, оскільки з підвищенням ефективності 

діяльності підприємств МЕТ буде поступово покращуватися і добробут 

працівників. 

 Таким чином, застосування механізму реструктуризації підприємств 

міського електричного транспорту з урахуванням сформульованих принципів 

його формування та описаних функцій дозволить поступово підвищити 

ефективність функціонування підприємств МЕТ.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

За результатами дослідження теоретичних аспектів реструктуризації 

підприємств міського електричного транспорту доцільно сформулювати такі 

висновки:  

1. У дисертаційній роботі було проаналізовано наукові роботи, 

присвячені дослідженню проблем функціонування та розвитку 

електротранспортних підприємств. За результатами аналізу виявлено, що 

вітчизняні та зарубіжні науковці найбільш важливими вважають проблеми, які 

виникають через високий рівень зносу рухомого складу підприємств МЕТ та 

незадовільний стан транспортних мереж великих міст. У той же час, проблеми 
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незадовільної якості транспортних послуг, залежності підприємств МЕТ від 

обсягів бюджетного фінансування їх діяльності та низької ефективності 

діяльності як окремих відділів підприємств МЕТ, так і цих підприємств в 

цілому, не отримали належного висвітлення у науковій літературі та 

потребують більш ретельного дослідження. За підсумками аналізу основних 

проблем підприємств МЕТ у дисертаційній роботі сформульовано висновок 

про необхідність реструктуризації таких підприємств. 

2. За результатами аналізу теоретичних підходів до визначення терміну 

«реструктуризація» та врахування галузевої специфіки електротранспортних 

підприємств, у дисертаційній роботі сформульоване визначення поняття 

«реструктуризація підприємств міського електричного транспорту», що 

становить комплекс заходів з удосконалення системи управління підприємств 

МЕТ з метою забезпечення прибутковості їх діяльності, оновлення рухомого 

складу, підвищення якості надання транспортних послуг та досягнення 

стратегічних цілей.  

3. Також у роботі висвітлювалися питання оцінки системи управління 

підприємств МЕТ з метою обґрунтування заходів щодо реструктуризації цих 

підприємств. При цьому значна увага приділялася проблемам визначення 

економічного ефекту, що очікується підприємством за результатами 

функціонування структурних одиниць, створених у процесі реструктуризації. 

При цьому визначено, що для розподілення економічних вигід між 

функціонуючими та новоствореними відділами та підрозділами підприємств 

МЕТ краще використовувати витрати, пов’язані з функціонуванням цих 

відділів (оскільки очікувані витрати можуть бути визначені в розрізі 

економічних елементів, а використання інших критеріїв для розподілення 

економічних вигід характеризується досить високим рівнем суб’єктивності 

результатів). 

4. На основі аналізу сутності суміжних категорій організаційно-

економічний механізм реструктуризації підприємств МЕТ визначено як 

сукупність методів, економічних та організаційних заходів з управління 
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реструктуризацією підприємств МЕТ, що реалізуються, шляхом виконання 

організаційних (розробка і застосування критеріїв оцінки роботи підрозділів 

підприємств МЕТ, розробка і реалізація пропозицій щодо покращення системи 

управління підприємств МЕТ, оцінка системи управління підприємств МЕТ за 

результатами реструктуризації із застосуванням розроблених критеріїв оцінки) 

та економічних (розробка економічного проекту реструктуризації підприємств 

МЕТ; фінансування та матеріальне забезпечення реструктуризації підприємств 

МЕТ; визначення економічного ефекту та ефективності від проведення 

реструктуризації підприємств МЕТ) функцій, що дозволяє забезпечити 

комплексний підхід до реструктуризації електротранспортних підприємств. 

Також у дисертаційній роботі охарактеризовано функції означеного 

механізму, кожна з яких за змістом є організаційною або економічною. При 

цьому, реалізація функцій організаційно-економічного механізму 

узгоджується з етапами реструктуризації підприємств МЕТ, що підвищує 

практичну цінність використання означеного механізму. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕТ 

 

2.1 Аналіз поточного стану підприємств МЕТ 

 

Сьогодні досить розповсюдженою є думка про те, що галузь МЕТ 

знаходиться у кризовому стані, що підтверджується і ключовими показниками 

діяльності окремих електротранспортних підприємств. Тому, перш ніж 

проводити аналіз використання підприємствами МЕТ рухомого складу, а 

також інформаційних та фінансових ресурсів, необхідно охарактеризувати 

загальні тенденції, що обумовлюють функціонування та розвиток означених 

підприємств. Крім аналізу явищ і процесів, що визначають збитковість 

підприємств МЕТ, їх залежність від дотацій та субвенцій з бюджетів різних 

рівнів, високий рівень фізичного зносу рухомого складу та застосування 

традиційних способів розрахунків з пасажирами, на наш погляд, необхідно 

виявити тенденції, що характеризують ступінь виконання 

електротранспортними підприємствами свого основного завдання – здійснення 

пасажирських перевезень. Такий аналіз дозволить визначити інтенсивність та 

обсяги пасажирських перевезень. Для цього пропонується використовувати 

показники, що є специфічними та розроблені для транспортних підприємств. 

Крім того, важливо уникати застосування вартісних показників, щоб уникнути 

можливого впливу інфляційних процесів на отримані результати.  

Одним з найбільш розповсюджених показників, що характеризує 

надання населенню транспортних послуг, вважається транспортна робота. 

Показник транспортної роботи враховує не лише обсяги перевезення 

пасажирів або вантажів у натуральному вираженні, а й загальну відстань 

перевезення. Спосіб визначення транспортної роботи залежить від специфіки 

транспортних підприємств. Для підприємств МЕТ транспортна робота 

визначається як сукупна відстань перевезення всіх пасажирів за певний період, 
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і, як правило, вимірюється у тисячах пасажиро-кілометрів. Такий підхід до 

вимірювання обсягів надання послуг має певні переваги порівняно з кількістю 

перевезених пасажирів, оскільки врахування відстані перевезень забезпечує 

більш високу точність результатів аналізу. Показник транспортної роботи для 

підприємств МЕТ визначають за формулою: 

 

 

де ТР – транспортна робота, тис. пас.-км.; 

 di – довжина i-того маршруту, км; 

pi – обсяг пасажирських перевезень, що припадає на і-тий транспортний 

маршрут, тис. пас.; 

n – кількість маршрутів транспортної мережі (загальна або в розрізі 

підприємств). 

Динаміка загальних показників транспортної роботи представлена нижче 

(рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 – Загальні обсяги транспортної роботи підприємств МЕТ 
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Значення загальних показників транспортної роботи підприємств МЕТ 

дозволяють констатувати зниження інтенсивності функціонування 

транспортних підприємств протягом 2014-2017 рр., що може бути обумовлене 

погіршенням якості транспортних послуг на тлі розповсюдження 

альтернативних видів транспорту внаслідок діяльності приватних 

перевізників.  

Аналізуючи зміни показника транспортної роботи електротранспортних 

підприємств (див. додаток А, табл. А.1), варто зазначити, що обсяги 

транспортної роботи переважної більшості підприємств МЕТ можна вважати 

порівняно стабільними, оскільки ці підприємства можуть підвищувати власні 

показники лише за рахунок зростання кількості пасажирів (довжина маршрутів 

або лишається незмінною, або зменшується з технічних причин). Тому зміни 

транспортної роботи будуть узгоджуватися у часі з динамікою кількості 

перевезених пасажирів [44].  

Однак, серед електротранспортних підприємств можна виділити такі, що 

характеризуються зростанням обсягів транспортної роботи – до них належать, 

насамперед, підприємства міст Біла Церква, Дніпро, Житомир, Краматорськ, 

Луцьк, Миколаїв, Слов’янськ та Черкаси. Особливо відчутним було зростання 

транспортної роботи підприємства «Миколаївелектротранс» – з 2984,1 тис. 

пас.-км. у 2014 р. до 4422,6 у 2017 р. Це може свідчити про введення в дію 

нових транспортних маршрутів у м. Миколаєві.  

Також характерне деяке зниження транспортної роботи підприємств 

МЕТ, що функціонують у окремих великих містах України. Так, для м. Києва 

за період, що аналізується, загальний обсяг зниження становить 422,7 тис. 

пас.-км.; для м. Вінниці – 391,4;  для м. Кривий Ріг, де функціонують декілька 

підприємств МЕТ, загальне зниження роботи за період, про який йдеться, 

становить 1388,4 тис. пас.-км. Особливе занепокоєння викликає ситуація у м. 

Запоріжжі, де обсяги транспортної роботи знизилися з 7192,9 до 5510,9 тис. 

пас.-км. (що у відносному вираженні становить близько 23,4 %).  
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Для отримання більш повного уявлення про зміни обсягів транспортної 

роботи підприємств МЕТ, необхідно розглянути зміни структурних 

показників, що в узагальненому вигляді характеризують вплив кожного 

підприємства на обсяги надання послуг (див. табл. А.2 додатку А). Результати 

аналізу свідчать, що лідерами з надання транспортних послуг сьогодні є 

електротранспортні підприємства міст Києва (27 % від загального обсягу 

транспортної роботи), Дніпра (8,4–10 %), Одеси (7,8–8,2 %), Кривого Рогу 

(7,8–6,9 %) та Вінниці (6,7–6,6 %). При цьому зниження обсягів транспортної 

роботи спостерігалося лише у останніх двох випадках. Також, міський 

електричний транспорт досить активно використовується у Львові, 

Хмельницькому, Чернігові та Чернівцях, де абсолютні та структурні 

показники, що характеризують обсяги транспортної роботи, близькі до 

середніх. Електротранспортні підприємства згаданих міст відзначаються 

стабільністю функціонування і не демонструють значного зростання або 

зниження транспортної роботи. Переважна більшість електротранспортних 

підприємств характеризуються досить низькими структурними показниками 

транспортної роботи, але в сукупності вони надають приблизно третину від 

загального обсягу послуг.  

За результатами аналізу змін транспортної роботи електротранспортних 

підприємств доцільно зауважити таке. 

По-перше, загальні обсяги транспортної роботи електротранспортних 

підприємств поступово знижуються, що свідчить про кризовий стан галузі  

обумовлений зростанням зносу рухомого складу, погіршенням якості послуг 

та преференціями пасажирів, які обирають альтернативні види транспорту.  

По-друге, для окремих великих міст України характерне деяке зниження 

інтенсивності надання послуг, що обумовлене зростанням конкуренції з 

приватними перевізниками та поступовим зростанням рівня життя населення. 

Покращення ситуації можливе за рахунок відкриття нових транспортних 

маршрутів та покращення якості послуг у межах заходів з модернізації та 

реструктуризації підприємств МЕТ. 
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По-третє, найбільш стабільно функціонують підприємства МЕТ, що 

характеризуються середніми значеннями обсягів транспортної роботи (вони не 

мають ресурсів для оновлення рухомого складу або введення нових 

маршрутів, але в той же час, їх ресурсів достатньо для підтримання 

стабільності функціонування). 

Ще одним специфічним показником, що характеризує діяльність 

підприємств МЕТ, вважається середньодобовий пробіг одиниці рухомого 

складу. Визначення цього показника дозволяє зробити узагальнені висновки 

про інтенсивність використання рухомого складу в одиницю часу. 

Особливістю цього показника є те, що він збільшується із зростанням 

швидкості транспортних засобів і опосередковано відображає здатність 

підприємства забезпечити своєчасність надання послуг (низький показник 

середньодобового пробігу за умов наявності розгалуженої транспортної 

мережі може свідчити про використання застарілих моделей транспортної 

техніки з надто низькою швидкістю руху). Варто також зазначити, що цей 

показник не може набувати екстремальних значень, тому що залежить від 

швидкості руху електротранспорту та встановленого графіку перевезення 

пасажирів. Отже, надто високі показники середньодобового пробігу можуть 

свідчити як про своєчасне задоволення потреб пасажирів, так і про 

нераціональний розподіл одиниць рухомого складу між різними ділянками 

транспортної мережі (що економічно невигідно для електротранспортних 

підприємств).  

Проаналізуємо зміни середньодобового пробігу одиниці рухомого 

складу (див. табл. А.3 додатку А). Динаміка цього показника цілком 

узгоджується із зростанням обсягів транспортної роботи у 2015 р. з 

поступовим зниженням у подальшому (рис. 2.2). 

Оскільки значне зростання середньодобового пробігу майже у півтора 

рази у 2015 р. порівняно з попереднім роком, об’єктивно не може бути 

пояснене введенням в дію нових транспортних ліній, найбільш ймовірною 
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причиною цього зростання є скорочення одиниць рухомого складу 

підприємств МЕТ. 

 

Рис. 2.2 – Середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу підприємств 

МЕТ 

 

Значна кількість електротранспортних підприємств характеризуються 

максимальним значенням середньодобового пробігу саме у 2015 р. Наприклад, 

підприємство «Бахмутелектротранс» протягом 2015 р. збільшило 

середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу на 111,5 км; «Білоцерківське 

тролейбусне управління» відзначилося збільшенням пробігу за цей же період 

на 93,7 км. Також значне зростання згаданого показника характерне цього 

року для підприємств міст Вінниці (54 км), Краматорська (39,8 км), Луцька 

(63,2 км), Слов’янська (57 км), Тернополя (47 км), Чернігова (35,1 км) та 

Кривого Рогу (де загальне зростання пробігу для двох підприємств міста 

склало 95,4 км на одиницю рухомого складу).  

У подальшому величина середньодобового пробігу більшості 

підприємств стабілізувалася, на що вказує значне зменшення цього показника 

у подальшому. Разом з тим, є підприємства, що демонструють неабияке 
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зростання середньодобового пробігу протягом 2014-2017 рр. Йдеться, перш за 

все, про підприємства міст Кам’янське та Слов’янська, де відбулося зростання 

пробігу відповідно з 63,3 до 144,9 км та з 61,1 до 128,4 км на одиницю 

рухомого складу. Однією з найбільш ймовірних причин такого зростання є 

вибуття транспортної техніки за умов відносної стабільності обсягів надання 

послуг, переліку маршрутів та інтенсивності руху транспорту. Отже, вибуття 

одиниць рухомого складу без належного їх оновлення приводить до 

скорочення термінів використання та прискореного зношення наявних 

одиниць рухомого складу.  

Таким чином, зміни показника середньодобового пробігу на одиницю 

рухомого складу не можуть тлумачитися однозначно, тому результати його 

визначення пропонується вважати допоміжними, оскільки буває досить 

проблематично встановити його нормативне (планове) значення, через такі 

суперечності: 

1) порівняно високе значення середньодобового пробігу може 

свідчити про значну потребу підприємства у новій техніці, а може означати 

прагнення підприємства підвищити інтенсивність руху транспорту для 

забезпечення своєчасного надання населенню транспортних послуг; 

2) досить низьке значення середньодобового пробігу може вказувати 

на раціональне використання підприємством наявної техніки для уповільнення 

процесів її зношення, але може свідчити й про неспроможність підприємства 

забезпечити своєчасне надання послуг через використання застарілої техніки, 

проведення ремонтів, низьку кваліфікацію персоналу тощо. 

Іншим досить розповсюдженим показником, що використовується для 

аналізу діяльності підприємств МЕТ, вважається обсяг середньодобових 

перевезень на одиницю рухомого складу на лінії. Для визначення цього 

показника враховують лише техніку, що безпосередньо задіяна у процесі 

надання транспортних послуг, і не враховують таку, що перебуває у ремонті. 

Практична цінність цього показника полягає у тому, що він, як і попередній, 

вказує на інтенсивність використання рухомого складу підприємств МЕТ.  
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Обсяг середньодобових перевезень на одиницю рухомого складу на лінії 

може бути визначений з використанням співвідношення: 

 
 

 
 

 

де СДРС(Л) – обсяг середньодобових перевезень на одиницю рухомого 

складу на лінії, осіб; 

ОПП – обсяг пасажирських перевезень, осіб; 

РСЛ – рухомий склад на лінії, од.; 

ДР – кількість днів на рік. 

Серед факторів, що впливають на значення цього показника, можна 

назвати чисельність населення міста, розгалуженість транспортної мережі 

МЕТ, активність приватних перевізників та дублювання трамвайних та 

тролейбусних маршрутів з іншими транспортними маршрутами. Але 

найголовнішим фактором у цьому випадку є вибір пасажирів, що визначається 

зручністю та комфортністю користування МЕТ та здатністю підприємств МЕТ 

надавати якісні транспортні послуги. Загальні для підприємств МЕТ значення 

середньодобових перевезень на одиницю рухомого складу наведені нижче 

(рис. 2.3). Зазначимо, що тенденції змін цього показника дещо збігаються з 

попереднім, що додатково підтверджує його зростання у 2015 р. фізичним 

зносом рухомого складу електротранспортних підприємств.  

Переходячи до аналізу динаміки середньодобових перевезень пасажирів 

на одиницю рухомого складу на лінії, необхідно відзначити, що, аналогічно до 

попереднього показника, ми спостерігаємо зростання цих значень для деяких 

підприємств у 2015 р. з подальшим зниженням у наступні періоди. 

Наприклад, досить відчутне зростання обсягів перевезень характерне для 

підприємств міст Бахмута, Вінниці, Кам’янського, Кропивницького, 

Краматорська, Кременчука, Маріуполя та Рівного. 


