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Рис. 2.3 – Середньодобові перевезення пасажирів на одиницю рухомого складу  

 

Протягом останніх двох років періоду ми спостерігаємо стабілізацію 

обсягу середньодобових перевезень, що можна розцінювати як позитивну 

тенденцію, оскільки його значне зростання говорить про скорочення рухомого 

складу. Підтвердженням цього є зниження середньодобових перевезень 

підприємства «Київпастранс», що є найбільшим в Україні, і має достатньо 

передумов для оновлення рухомого складу. Протягом 2014–2017 рр. обсяг 

середньодобових перевезень цього підприємства знизився з 1570 до 900 км. 

Натомість, Слав’янське та Чернігівське тролейбусні управління, а також 

Сумське КП «Електроавторанс» та деякі інші електротранспортні 

підприємства демонструють зростання обсягів перевезень на одиницю 

рухомого складу. Отже, зростання обсягів пасажирських перевезень свідчить 

про нарощення обсягів надання послуг, але зростання перевезень у розрахунку 

на одиницю рухомого складу є небажаним (якщо воно не пояснюється 

модернізацією підприємств МЕТ та введенням у дію нових транспортних 

маршрутів).  

Ще однією цікавою особливістю показника середньодобових перевезень 

на одиницю рухомого складу є те, що його помірне зниження свідчить про 
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покращення рівня комфортності пасажирів у процесі надання послуг (що 

особливо відчувається у години-пік).  

Отже, стабілізація і деяке зниження обсягу середньодобових перевезень 

можна вважати цілком нормальним явищем, що пов’язане з методикою 

визначення цього показника.  

Заключним етапом аналізу діяльності підприємств МЕТ є розгляд 

динаміки кількості працівників на одиницю рухомого складу в русі за період, 

що досліджується. Цей показник в узагальненому вигляді характеризує 

кадрове забезпечення діяльності підприємств МЕТ, що безпосередньо 

пов’язане з наданням транспортних послуг населенню, і визначається як 

відношення середньої чисельності працівників підприємства к кількості 

одиниць рухомого складу, що використовуються для надання транспортних 

послуг (технічні вагони та рухомий склад, що ремонтується, не враховуються).  

 Динаміка цього показника за 2014–2017 рр. вказує на повільне зниження 

кількості працівників на одиницю рухомого складу (рис. 2.4). Але, на відміну 

від показників, розглянутих раніше, не спостерігається значне зростання 

середніх значень у 2015 р. Ймовірно це пов’язано з тим, що зниження 

кількості одиниць рухомого складу супроводжується пропорційним 

скороченням працівників, що здійснюють технічне обслуговування 

транспортної техніки, тому співвідношення цих показників залишається 

стабільним. 

Зокрема, протягом 2014–2015 рр. кількість працівників на одиницю 

рухомого складу в русі залишалося незмінним і становило 10,8.  

Крім змін кількості одиниць рухомого складу коливання кількості 

працівників може бути обумовлене звільненням працівників, зміною місця їх 

роботи; ставлення суспільства до міського електричного транспорту та 

небажанням молоді пов’язувати кар’єру з підприємствами МЕТ; змінами умов 

праці персоналу; низьким рівнем заробітної плати та ін.  
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Рис. 2.4 – Кількість працівників на одиницю рухомого складу в русі 

 

Не варто забувати також про перспективи введення автоматизованої 

системи оплати проїзду АСОП, що поступово приведе до скорочення кількості 

кондукторів та відмови від їх послуг.  

За умов відсутності конкретних рекомендацій та практичних дій щодо 

модернізації галузі МЕТ, стабільність показників, що визначаються у 

розрахунку на одиницю рухомого складу, є також ознакою стабільності 

функціонування електротранспортних підприємств, але ігнорування проблем, 

з якими стикаються ці підприємства, приведе до посилення кризових явищ та 

зменшення ролі електричного транспорту у процесі надання транспортних 

послуг. 

Тому найбільш раціональний сценарій підвищення ефективності 

діяльності підприємств міського електричного транспорту пов'язаний з 

модернізацією цих підприємств та покращенням системи управління із 

застосуванням пропозицій щодо їх реструктуризації  

Однією з важливих умов проведення модернізації та реструктуризації є 

систематичне визначення розглянутих показників (що відображають галузеву 

специфіку діяльності підприємств МЕТ) та інтерпретація отриманих 

результатів з урахуванням конкретних умов діяльності кожного з підприємств 
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МЕТ. Етапи аналізу поточного стану підприємств МЕТ представлені нижче 

(рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5 – Етапи аналізу поточного стану підприємств МЕТ 

 

Необхідно зазначити, що результати аналізу поточного стану МЕТ не 

можуть вважатися комплексними, оскільки відображають галузеву специфіку 

електротранспортних підприємств. Тому вони мають бути доповнені тими 

показниками, що розраховуються переважною більшістю підприємств та 

відображають особливості використання основних засобів (у випадку МЕТ 

йдеться про рухомий склад) та фінансування поточної діяльності.  

Саме ці аспекти діяльності електротранспортних підприємств і будуть 

розглянуті далі у цій роботі.  
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2.2 Аналіз використання рухомого складу підприємств МЕТ  

 

 

Стан рухомого складу електротранспортних підприємств викликає 

занепокоєння як науковців, так і спеціалістів-практиків, що досліджують 

проблеми функціонування та розвитку підприємств МЕТ та пропонують 

шляхи їх вирішення. Як було проілюстровано раніше (див. п. 1.1 цієї роботи), 

на високий рівень фізичного зносу трамвайних та тролейбусних вагонів вказує 

більшість дослідників, що опікуються проблемами підвищення ефективності 

діяльності електротранспортних підприємств.  

Відображенням ситуації із технічним забезпеченням діяльності 

підприємств МЕТ є і незначне зростання кількості одиниць рухомого складу 

протягом останніх років (табл. 2.1).  

Як показують розрахунки, за період 2014–2017 рр. загальна кількість 

трамвайних вагонів лишилася на рівні 2321 од., що також підтверджується 

відносними показниками. Зростання кількості тролейбусів протягом трьох 

років було порівняно незначним (73 одиниці, або приблизно 24 тролейбуси на 

рік, що у масштабі держави є досить незначною величиною), про що свідчить 

темп приросту на рівні 0,68 %. При цьому не можна говорити про відсутність 

оновлення трамвайних вагонів, оскільки фізично зношена техніка буда 

замінена новою. 

Таблиця 2.1  

Зміни загальної кількості одиниць рухомого складу електротранспортних 

підприємств, 2014-2017 рр. (станом на кінець року), од. 
 

Період та відхилення, роки 
Вид електричного транспорту 

Трамвай, вагонів Тролейбус, од. 

2014 2321 3551 

2015 2313 3598 

Відхилення 2015–2014 –8 47 

2016 2310 3666 

Відхилення 2016–2015 -3 68 

2017 2321 3624 

Відхилення 2017–2016 11 –42 

Середній темп приросту, % – 0,68 
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Проте, масштаби такого оновлення все одно варто вважити 

недостатніми, особливо враховуючи потребу електротранспортних 

підприємств у новій техніці.  

Оскільки одиниці рухомого складу використовуються конкретними 

електротранспортними підприємствами, можна визначити показники їх складу 

та структури за цією ознакою (див. додаток Б). Аналіз наявності рухомого 

складу електротранспортних підприємств показує, що найбільше трамвайних 

вагонів використовувалося протягом 2014–2017 рр. у містах Київ, Дніпро та 

Одеса. При цьому у м. Києві кількість одиниць транспорту цього виду  зросла 

з 418 до 456 (що становить 18,01 та 19,65 % усієї кількості наявних 

трамвайних вагонів); аналогічний показник для м. Дніпро протягом цих трьох 

років зменшився з 260 до 259 (відповідно 11,2–11,6 %), тоді як у м. Одесі 

відзначається певне оновлення трамваїв – їх кількість протягом періоду, що 

аналізується, зросла з 217 до 228 одиниць (що у відносному вираженні 

становить 9,35–9,82 %). Разом з тим, є підприємства, що використовують 

менше близько 1 % або менше від загальної кількості трамвайних вагонів. 

Така ситуація склалася на електротранспортних підприємствах міст Бахмута, 

Горлівки, Дружківки, Конотопу, Костянтинівки та Краматорська. Як свідчать 

результати проведеного аналізу, кількість трамвайних вагонів підприємств 

перелічених міст лишається стабільною протягом трьох останніх років, що 

може свідчити про використання фізично зношеної техніки протягом 

тривалого часу (за 2014–2017 рр. з перелічених населених пунктів лише парк 

м. Дружківка було частково оновлено шляхом введення у дію 1 трамвайного 

вагону у 2016 р.). 

Варто також зазначити, що у деяких населених пунктах має місце 

зниження кількості трамвайних вагонів внаслідок їх зношення. Така ситуація 

особливо характерна для електротранспортних підприємств міст Вінниці та 

Миколаєва, а також для КП «Салтівське трамвайне депо» (м. Харків). Останнє 

з перелічених підприємств протягом розглянутого періоду з різних причин 
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втратило 14 трамвайних вагонів, що компенсувалося подальшим оновленням 

рухомого складу 10 трамвайними вагонами у 2017 р.  

Отже, м. Київ є лідером як за кількістю трамваїв, так і за обсягами їх 

оновлення (для отримання більш повного уявлення про процеси оновлення та 

вибуття одиниць рухомого складу, необхідно визначати відповідні економічні 

показники, що і буде зроблено далі).  

Ситуація з оновленням тролейбусів дещо краща порівняно з 

трамвайними вагонами, але все ж характеризується досить схожими 

тенденціями. Як і у попередньому випадку, найбільше тролейбусів 

використовується у столиці. Протягом періоду, що аналізується, їх кількість 

збільшилася з 540 до 584 одиниць (15,2–16,1 % загальної кількості 

тролейбусів). Значна кількість одиниць наземного електричного транспорту 

цього виду використовується також електротранспортними підприємствами 

міст Вінниця, Житомир, Хмельницький, Донецьк, Одеса та Харків. Кількість 

тролейбусів підприємств згаданих міст перевищує 100 одиниць у кожному. 

Однак, досить значна їх кількість (231 од.) знаходиться на території АР Крим. 

Це говорить про те, що великі міста з розвиненою інфраструктурою мають не 

лише значну потребу у розвитку електротранспорту, а й можливості для такого 

розвитку. Наприклад, електротранспортне підприємство м. Дніпра демонструє 

поступове оновлення тролейбусів (протягом останніх років їх кількість 

збільшилася на 14 одиниць). Але рекордні обсяги придбання тролейбусів 

відзначаються у м. Миколаєві, де кількість тролейбусів збільшилася більше 

ніж вдвічі (з 30 до 61 одиниці, але здебільше за рахунок проведення 

капітальних ремонтів власними силами).  

Варто зазначити, що рухомий склад багатьох підприємств МЕТ 

характеризується стабільністю, що свідчить або про понаднормове 

використання існуючої техніки, або про поступове оновлення рухомого складу 

для компенсації вибуття трамваїв та тролейбусів через фізичний знос. Але 

другий сценарій можуть дозволити собі лише підприємства відносно великих 
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міст, де органи місцевого самоврядування фінансують придбання нових 

транспортних засобів.  

Для отримання більш повної картини щодо забезпечення 

електротранспортних підприємств транспортними засобами, необхідно 

оцінити показники руху основних засобів, до яких зазвичай відносять 

коефіцієнти їх надходження та вибуття.  

Аналіз руху основних засобів переважної більшості підприємств 

передбачає розрахунок коефіцієнтів їх оновлення та вибуття. 

Коефіцієнт надходження основних засобів – характеризує ступінь 

оновлення основних засобів підприємства і визначається як співвідношення 

первісної вартості основних засобів, що надійшли на підприємство протягом 

року, та первісної вартості основних засобів станом на кінець року [105, 155]. 

Коефіцієнт вибуття – характеризує процес вибуття основних засобів 

підприємства і розраховується як відношення первісної вартості основних 

засобів, що вибули протягом року, та первісної вартості основних засобів 

підприємства станом на початок року: 

 

,              (2.3, 2.4) 

 

де  ПВНАД – первісна вартість засобів, що надійшли за рік, тис. грн.; 

ПВКР – первісна вартість основних засобів на кінець року, тис. грн.; 

ПВВИБ – первісна вартість основних засобів, що вибули за рік, тис. грн.;     

ПВПР  – первісна вартість основних засобів на початок року, тис. грн. 

Наведені вище співвідношення застосовуються для характеристики усіх 

основних засобів підприємства за умови їх вартісної оцінки, а у нашому 

випадку йдеться про рухомий склад електротранспортних підприємств. До 

того ж, використання вартісних показників означає, що на отримані результати 

впливає інфляція (вартість нових основних засобів збільшується залежно від 

моменту їх придбання).  
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Оскільки у вигляді (2.3, 2.4.) формули для визначення показників 

надходження та вибуття основних засобів не відображають специфіку 

електротранспортних підприємств, для їх коректного використання 

пропонується замість вартості основних засобів використовувати одиниці 

рухомого складу підприємств МЕТ. Такий підхід дозволить уникнути впливу 

інфляції на отримані результати та дасть можливість характеризувати процеси 

вибуття та надходження саме рухомого складу. 

З урахуванням викладеного вище, формули для визначення коефіцієнтів 

надходження та вибуття рухомого складу електротранспортних підприємств 

набувають такого вигляду: 

 

 ; ,  (2.5, 2.6) 

 

де  КНАД(РС) – коефіцієнт надходження рухомого складу, відсотки; 

РСНАД – кількість одиниць рухомого складу, що надійшли протягом року, 

од.; 

РСКР – кількість одиниць рухомого складу, станом на кінець року, од.; 

КВИБ(РС) – коефіцієнт вибуття рухомого складу, відсотки; 

РСВИБ – кількість одиниць рухомого складу, що вибули протягом року, од.; 

РСПР – кількість одиниць рухомого складу, станом на початок року, од. 

Формули (2.5, 2.6) доцільно застосовувати для характеристики процесів 

надходження та вибуття тролейбусів та трамвайних вагонів як для усіх 

електротранспортних підприємств, так і для кожного з них. Крім того, на 

основі використання показників надходження та вибуття можна визначити 

показник оновлення рухомого складу (КОНОВЛ(РС)), який у відносному 

вираженні характеризує частку нових одиниць рухомого складу порівняно з їх 

наявністю на кінець року: 
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Визначимо показники надходження, вибуття та оновлення рухомого 

складу, залежно від виду транспорту (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Загальні обсяги надходження та вибуття рухомого складу 

електротранспортних підприємств, 2015–2017 рр., од. 

 

Показники 

 

Вид транспорту 

Період 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Наявність на 

початок року 

трамвай 2321 2313 2310 

тролейбус 3551 3598 3666 

Надійшло  

за рік 

трамвай 48 39 58 

тролейбус 150 142 130 

Вибуло  

за рік 

трамвай 56 42 47 

тролейбус 103 74 172 

Наявність  на 

кінець року 

трамвай 2313 2310 2321 

тролейбус 3598 3666 3624 

 

Використання наведених даних дає можливість визначити коефіцієнти 

надходження, вибуття та оновлення, що в узагальненому вигляді 

характеризують електротранспортні підприємства (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Показники надходження, вибуття та оновлення рухомого складу 

електротранспортних підприємств, 2015–2017 рр., відсотки 

 

Результати розрахунків показують, що у 2015–2016 рр. вибуття трамваїв 

проходило інтенсивніше, ніж надходження (на що вказують від’ємні значення 

 

Показники 

 

Вид транспорту 

Період 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Коефіцієнт 

надходження 

трамвай 2,075 1,688 2,499 

тролейбус 4,169 3,873 3,587 

Коефіцієнт 

вибуття 

трамвай 2,413 1,816 2,035 

тролейбус 2,901 2,057 4,692 

Коефіцієнт 

оновлення 

трамвай -0,346 -0,13 0,474 

тролейбус 1,306 1,855 -1,159 
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показників оновлення для транспорту цього виду). Однак, протягом 2017 р. 

ситуація стабілізувалася, і кількість трамвайних вагонів зросла до початкового 

рівня.  

З тролейбусами тенденції протилежні – оновлення рухомого складу 

протягом 2015–2016 рр. нівелюється фізичним зносом транспортної техніки 

(як вже зазначалося раніше, середньорічні темпи оновлення рухомого складу 

підприємств МЕТ не перевищують 1 %). Разом з тим, можна зазначити, що 

оновлення тролейбусного парку відбувається дещо швидше порівняно з 

трамвайним, хоча загальну ситуацію з оновленням рухомого складу 

підприємств МЕТ можна вважати кризовою. 

Показники надходження, вибуття та оновлення можуть бути визначені 

для окремих електротранспортних підприємств і використовуватися для 

обґрунтування необхідності першочергового виділення коштів на 

модернізацію рухомого складу. Використання інформації, що знаходиться у 

відкритому доступі, дозволило здійснити розрахунки цих показників (див. 

додатки Б, В). 

Аналіз коефіцієнтів, що характеризують зміни кількості рухомого складу 

електротранспортних підприємств, дозволяє дійти висновку, що з 26 

підприємств, що використовують трамвай для надання транспортних послуг, 

лише половина відображає надходження або вибуття транспортних засобів. 

При цьому, процеси надходження техніки супроводжуються її вибуттям у 

наступних періодах, і навпаки. Тому для узагальнення процесів надходження і 

вибуття доцільно використовувати коефіцієнт оновлення. Залежно від змін 

цього показника підприємства, що експлуатують трамваї, можна розділити на 

такі групи. 

1. Підприємства, рухомий склад яких оновлюється протягом періоду. 

Така ситуація характерна для м. Києва, де протягом останніх років кількість 

трамваїв зросла, відповідно, на 1,415, 3,196 та 3,947 %, а вибуття трамваїв не 

зафіксовано. Аналогічні процеси відбуваються на Комунальному підприємстві 

«Одесміськелектротранс», де протягом 2015–2016 рр. обсяги оновлення 
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трамвайних вагонів були зафіксовані на рівні відповідно 4,405 та 0,439 % (на 

відміну від першого розглянутого прикладу, Одеське підприємство 

демонструє значне зниження інтенсивності оновлення парку трамваїв). 

2. Підприємства, де процеси вибуття та оновлення чергуються й 

приблизно рівнозначні за інтенсивністю. Такі підприємства функціонують у 

містах Харкові (КП «Салтівське трамвайне депо»), Дружківці, Маріуполі, 

Львові. Чергування процесів оновлення та вибуття свідчать про спроби 

підприємств поступово змінити рухомий склад.  

3. Найскладнішою є ситуація, коли вибуття одиниць рухомого складу не 

супроводжується їх оновленням. Це можна проілюструвати на прикладі 

електротранспортних підприємств Вінниці, Житомира, Запоріжжя та 

Конотопа. Загальною рисою цих підприємств є те, що досить високі відносні 

показники вибуття пояснюються не лише списанням техніки, а й незначною 

кількістю трамвайних вагонів, що використовуються.  

Переходячи до аналізу оновлення тролейбусів, варто зазначити, що 

представлене вище ділення на групи може бути застосоване й до підприємств, 

що використовують тролейбуси (див. додаток Д, табл. Д.2).  

Лідером з оновлення тролейбусів також є м. Київ, хоча протягом 2017 р. 

відмічається негативне значення показника оновлення (– 0,856 %, що не можна 

вважати негативною тенденцією для КП «Київпастранс»).  

Якщо використовувати виділені раніше групи електротранспортних 

підприємств, можна зробити такі висновки щодо оновлення тролейбусів: 

1. До першої групи можна віднести підприємства міст Маріуполь, 

Миколаїв, Суми та Тернопіль. Не можна сказати, що показники оновлення 

тролейбусів у даному випадку є високими, але обсяги надходження 

перевищують обсяги вибуття, що говорить про ефективну взаємодію 

підприємств МЕТ і влади у цій сфері. Найбільший показник надходження 

тролейбусів належить підприємству м. Миколаїв, він становить 

46 %, тоді як Суми та Маріуполь характеризуються максимальним для них 

рівнем оновлення 8 %. Для Тернопільського підприємства МЕТ цей показник 
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становить 3 %. Варто також зазначити, що оновлення тролейбусів протягом 

2015-2017 рр. характерне лише для Тернопільського підприємства МЕТ.  

2. До другої групи належить переважна більшість підприємств, що 

використовують тролейбуси для надання транспортних послуг.  Серед них 

можна виділити ті, що функціонують у містах Дніпро,  Івано-Франківськ, Київ, 

Рівне, Черкаси та деякі інші. Особливо варто відзначити стабільність роботи 

Київського та Рівненського підприємств (максимальний для них показник 

оновлення рухомого складу – 6 та 13 % від загальної кількості тролейбусів).  

3. Третя група представлена підприємствами міст Бахмут, Харцизьк 

та Чернівці, де фінансування розвитку МЕТ, ймовірно, знаходиться на досить 

низькому рівні.  

Далі переходимо до аналізу фізичного зносу рухомого складу 

підприємств МЕТ. Результати аналізу діяльності підприємств МЕТ свідчать 

про поступовий знос рухомого складу [53], що підтверджується 

статистичними даними в цілому по Україні (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6 – Динаміка фізичного зносу рухомого складу підприємств МЕТ 

України, % 

 

Як бачимо, протягом останніх років має місце уповільнення фізичного 

зносу рухомого складу підприємств МЕТ, але рівень цього показника 
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лишається надто високим й пояснюється вкрай низькими показниками 

оновлення рухомого складу, що було проаналізоване вище (що, у свою чергу, 

обумовлене недостатністю бюджетних коштів для фінансування розвитку 

МЕТ). 

Для більш повного аналізу процесів використання підприємствами МЕТ 

рухомого складу, необхідно розглянути вік трамваїв та тролейбусів станом на 

кінець 2017 р. з урахуванням службових вагонів (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4   

Розподіл рухомого складу залежно від фактичного терміну його використання, 

станом на кінець 2017 р. 

 

Проведені розрахунки підтверджують той факт, що тролейбуси в цілому 

оновлюються інтенсивніше порівняно з трамвайними вагонами. Майже 39 % 

трамвайних вагонів використовуються понад 35 років, а ще 32,57 % мають вік 

31–35 років, тоді як для тролейбусів аналогічні показники становлять лише 

6,76 та 3,37 %. Тобто, приблизно 70 % трамвайних вагонів станом на кінець 

2017 р. експлуатуються більше 30 років, а питома вага тролейбусів з таким 

терміном фактичного використання становить приблизно десяту частину 

тролейбусного парку. В той же час, питома вага тролейбусів з терміном 

використання менше 5 років становить 8,86 %, а для трамвайних вагонів 

аналогічний показник визначено на рівні 2,3 %.  

Отже, ситуація з оновленням трамвайних вагонів значно гірша порівняно 

з тролейбусами, що змушує підприємства використовувати застарілу й фізично 

Термін фактичного 

використання рухомого 

складу, років 

Рухомий склад, од. 

Трамвай Тролейбус 

од. відсотки од. відсотки 

Менше 5 60 2,3 333 8,86 

6-10 65 2,49 634 16,87 

11-15 64 2,45 634 16,87 

16-20 47 1,8 253 6,73 

21-25 112 4,29 427 11,36 

26-30 396 15,15 1097 29,18 

31-35 851 32,57 254 6,76 

Більше 35 1018 38,95 127 3,37 

Всього  2613 100 3759 100 
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зношену техніку, що, крім іншого, знижує рівень безпеки надання 

транспортних послуг. Той факт, що тролейбуси є більш розповсюдженим 

видом електричного транспорту, не може служити виправданням для ситуації, 

що склалася. Результати аналізу свідчать, що подальше ігнорування вкрай 

високого зносу рухомого складу транспортних підприємств у майбутньому 

може привести до погіршення якості надання транспортних послуг 

підприємствами МЕТ, що поступово приведе до зниження довіри пасажирів, 

які обиратимуть для пересування містами альтернативні види транспорту.  

Для обґрунтування заходів щодо вирішення проблем, пов’язаних зі 

значним зносом рухомого складу електротранспортних підприємств, 

розглянемо найбільш поширені способи забезпечення підприємств 

транспортною технікою та перспективи її застосування у діяльності 

підприємств міського електричного транспорту.  

Оскільки оновлення рухомого складу підприємств МЕТ ускладнюється 

через відсутність фінансування, пропозиції, що обґрунтовуються для 

вирішення описаної проблеми, являють собою різні способи залучення 

капіталу.  

За результатами аналізу робіт вітчизняних науковців можна виділити 

такі способи фінансування процесів оновлення та модернізації МЕТ: лізинг, 

перехід до акціонерної форми власності та залучення коштів приватних 

інвесторів, випуск довгострокових облігацій, посилення державної підтримки 

галузі, а також різні комбінації перелічених рекомендацій.  

1. Лізинг – за своєю суттю є орендою основних засобів на тривалий 

або порівняно незначний термін. У першому випадку лізинг називається 

фінансовим і передбачає перехід права власності до орендаря по закінченні 

терміну угоди, оскільки строк використання основних засобів близький до 

терміну угоди. Оперативний лізинг передбачає надання у використання 

унікальної техніки на незначний термін, але лізингові ставки у такому випадку 

дещо вищі порівняно з першим варіантом. На нашу думку, така пропозиція 

неприйнятна, оскільки: 
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а) лізингові компанії, як правило, не надають права користування 

тролейбусами, отже такі компанії доведеться створювати; 

б) для того, щоб сплачувати лізингові платежі необхідно суттєво 

підвищити нормативи рентабельності витрат електротранспортних 

підприємств, що зведе нанівець виконання електричним транспортом його 

соціальних функцій та потягне значне підвищення тарифів; 

в) лізингова компанія є посередником між виробником транспортних 

засобів та суб’єктами господарювання, що їх використовують, (тоді як 

специфіка МЕТ, як суспільно важливого виду транспорту, не дозволяє 

говорити про таке посередництво, як про економічно вигідне для 

електротранспортних підприємств). 

Отже, застосування лізингу для вирішення проблем підприємств МЕТ є 

економічно недоцільним і таким, що приведе до зростання напруженості у 

суспільстві.  

2. Акціонування – пов’язане з реструктуризацією системи управління 

підприємств МЕТ, бо передбачає створення приватних або публічних 

акціонерних товариств на базі існуючих електротранспортних підприємств, що 

нині мають комунальну форму власності. Прибічники такого варіанту 

реструктуризації, як правило, переконані, що приватні інвестори забезпечать 

належне фінансування діяльності електротранспортних підприємств, що дасть 

можливість підвищити інтенсивність оновлення рухомого складу та 

покращити якість надання транспортних послуг. Ідея залучення приватних 

коштів для покращення роботи електротранспортних підприємств досить 

слушна, але вона може бути реалізована і без зміни організаційно-правової 

форми (наприклад, в межах державно-приватного партнерства). До того ж, 

функціонування акціонерних товариств у сучасних умовах пов’язане з такими 

негативними явищами, як невиплата дивідендів та ігнорування прав власників, 

рейдерство, а також відсутність можливості вільного придбання акцій та 

встановлення цін на них з використанням ринкових механізмів (тому 

вітчизняні публічні акціонерні товариства не є такими у повній мірі). З огляду 
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на викладене вище, перетворення підприємств МЕТ на акціонерні товариства 

може частково вирішити проблеми фінансування оновлення рухомого складу 

цих підприємств, але пов’язане з появою нових проблем, що характерні для 

корпоративного сектору економіки в сучасних умовах господарювання.  

3. Випуск облігацій – йдеться про державні облігації, оскільки такий 

підхід дозволить не змінювати організаційно-правову форму підприємств 

МЕТ. Випуск та реалізація облігацій для вирішення проблем, що виникають на 

регіональному рівні і потребують залучення значних коштів, є досить 

поширеним у європейських країнах, і може бути застосований для 

забезпечення оновлення рухомого складу підприємств міського електричного 

транспорту в нашій країні. Фінансування діяльності транспортних підприємств 

за рахунок випуску й реалізації облігацій характеризується рядом 

особливостей: 

а) облігації випускаються і розповсюджуються на території певного 

регіону, а інвесторами виступають жителі цього регіону;  

б) використання облігацій, як способу залучення коштів, передбачає, що 

в момент закінчення терміну дії облігації емітент (у даному випадку – органи 

місцевого самоврядування або інші представники влади) повертає власникам 

вкладені кошти та доходи за облігаціями, що залежать від номінальної 

вартості та кількості придбаних облігацій та ставки доходності; 

в) повернення внесків громадян у розвиток електричного транспорту 

гарантується державою, а проведення емісії облігацій, як і виплата доходів, 

фінансується з місцевих бюджетів; 

г) ставки доходності можуть бути знижені до мінімального рівня, або 

облігації можуть бути безвідсотковими, якщо перетворити придбання 

облігацій на суто соціальне явище (підтримуючи розвиток електричного 

транспорту громадяни виявляють свою позицію з даного питання, показуючи, 

що вони зацікавлені в отриманні якісних транспортних послуг). 

Головною проблемою, що ускладнює застосування випуску облігацій 

для фінансування оновлення електротранспорту, є недовіра значної кількості 



95 

населення до органів місцевої влади та існування можливості зловживань та 

нецільового використання зібраних коштів. Однак, описаний спосіб може бути 

застосований за умов належної медійної підтримки та усвідомлення 

мешканцями певного міста або регіону необхідності спільного вирішення 

проблем розвитку, як міського електричного транспорту, так і інших соціально 

важливих галузей економіки.  

4. Модернізація електротранспортних підприємств із залученням 

бюджетних коштів – передбачає інтенсивне оновлення рухомого складу 

підприємств МЕТ за рахунок впровадження інновацій та встановлення 

економічно обґрунтованих тарифів, розрахованих з урахуванням необхідності 

фінансування модернізації. При цьому оновлення рухомого складу 

електротранспортних підприємств спільно фінансується державою (місцевою 

владою) та пасажирами як споживачами транспортних послуг.  

Крім перелічених способів фінансування оновлення рухомого складу 

підприємств МЕТ існують й інші можливості ефективної взаємодії приватних 

інвесторів та органів місцевого самоврядування. Конкретні умови такої 

взаємодії визначаються інтересами сторін, але для прикладу доцільно навести 

її варіанти. 

1. Фінансування приватними особами придбання нової транспортної 

техніки в обмін на розміщення зовнішньої або внутрішньої реклами на 

транспорті (при цьому тривалість розміщення реклами залежить від обсягів 

фінансування). 

2. Фінансування приватними особами придбання нової транспортної 

техніки в обмін на особливі умови оподаткування (особливо це стосується 

сплати місцевих податків). 

3. Фінансування придбання транспортної техніки великими приватними 

компаніями в межах корпоративної соціальної відповідальності для створення 

та укріплення позитивного іміджу серед населення великих міст. Така акція 

дозволить привернути увагу громадськості не лише до конкретної приватної 

компанії, але й до проблем функціонування підприємств МЕТ. З економічної 
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точки зору це також може бути вигідно, оскільки великі міста відзначаються 

значною кількістю і високою концентрацією потенційних споживачів 

продукції приватних компаній.  

Таким чином, практичне застосування описаних вище способів 

фінансування оновлення рухомого складу електротранспортних підприємств 

приведе до підвищення рівня якості, комфорту, а головне – безпеки здійснення 

пасажирських перевезень та поступового підвищення якості транспортних 

послуг. За умов комбінування найбільш раціональних з цих методів, 

результативність їх застосування значно зростає, що підтверджується досвідом 

розвинутих країн. 

Далі у цій роботі будуть розглядатися питання кадрового, фінансового та 

інформаційного забезпечення функціонування та розвитку 

електротранспортних підприємств.  

 

 

2.3 Нормативне регламентування діяльності підприємств МЕТ 

 

Однією з найважливіших особливостей електротранспортних 

підприємств є їх залежність від зовнішнього фінансування та позиції органів 

місцевого самоврядування у таких важливих питаннях, як встановлення 

тарифів, компенсації за перевезення пільгового контингенту пасажирів, 

встановлення нормативу рентабельності для визначення розміру прибутку 

підприємств МЕТ тощо. 

Тому обґрунтування реструктуризації підприємств МЕТ передбачає 

попередній аналіз норм чинного законодавства, що регламентують 

функціонування цієї галузі. 

Основні положення, що стосуються функціонування МЕТ, викладені у 

Законі України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2004 р. 

Згідно з цим Законом, міський електричний транспорт визначається як 

«складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення 
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громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах 

(лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів» [23].  

Важливо, що замовником транспортних послуг виступають місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та/або 

уповноважені ними юридичні особи, які замовляють транспортні послуги.  

З огляду на це, органи місцевого самоврядування наділені функціями, 

що дозволяють здійснювати повномасштабний контроль за діяльністю 

підприємств МЕТ. 

Функції органів, що реалізують політику у транспортній сфері, можна 

умовно розділити на групи за певними напрямами (рис. 2.7).  

Перевізником, відповідно до норм цього закону, вважається 

підприємство МЕТ, яке укладає угоду із замовником і бере на себе значні 

зобов’язання, серед яких варто особливо виділити: забезпечення належного 

рівня обслуговування пасажирів; утримання рухомого складу та інших 

об’єктів МЕТ у належному стані; забезпечення належного рівня кваліфікації 

працівників та створення для них належних умов праці, інформування 

пасажирів про організацію транспортного обслуговування та інформування 

замовника про результати роботи рухомого складу.  

При цьому замовник не може відмовитися від надання транспортних 

послуг пасажирам, що належать до пільгових категорій, витрати на їх 

перевезення компенсуються за рахунок бюджетних коштів.  

Оновлення рухомого складу також фінансується ззовні у разі наявності 

коштів у місцевих бюджетах.  

Закон, що розглядається, на нашу думку, містить деякі суттєві 

протиріччя, що значно ускладнюють розвиток підприємств МЕТ. Розглянемо 

деякі з них.  

1. Відповідно до ст. 13, перевізник зобов’язаний утримувати рухомий 

склад у належному стані, але разом з тим не має коштів на його оновлення, 

оскільки таке оновлення фінансується з місцевих бюджетів у разі наявності 

коштів. 
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Рис. 2.7 – Функції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

щодо функціонування МЕТ 

 

 

Власних ресурсів для фінансування оновлення рухомого складу перевізник 

також не має, оскільки: 

 а) політика у сфері МЕТ проводиться на засадах беззбиткової роботи 

перевізників (не прибуткової, а саме беззбиткової, тобто про отримання 

Функції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  
за напрямками: 

Розвиток МЕТ  

Розробка регіональних стандартів і 
програм розвитку МЕТ 

Реалізація заходів з розвитку, 
вдосконалення та облаштування 

маршрутної мережі 

Оплата проїзду 

Встановлення тарифів 
на проїзд 

Інші функції 

Інформування пасажирів щодо змін, які 
стосуються надання транспортних 

послуг 

Координація взаємодії МЕТ з іншими 
видами транспорту 

Перевезення пасажирів   

Організація перевезення пасажирів та 
контроль цього процесу 

Створення належних умов для 
здійснення перевезень  

Встановлення тарифів 
на проїзд 

Запровадження 
автоматичної системи 
оплати проїзду (АСОП) 
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прибутків навіть не йдеться, що унеможливлює оновлення рухомого складу за 

кошти перевізника); 

б) тарифна політика встановлення тарифів на проїзд у транспорті 

здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи 

перевізників та забезпечення захисту малозабезпечених громадян, що 

фактично означає неможливість підвищення тарифів перевізником з метою 

підвищення власних фінансових результатів та оновлення рухомого складу для 

належного виконання покладених на нього функцій.  

2. Іншим важливим зобов’язанням перевізника є забезпечення належного 

рівня кваліфікації працівників та створення для них належних умов праці. Але 

належне виконання цих зобов’язань також потребує додаткових коштів, бо 

висока кваліфікація працівників потребує підвищеної оплати їх праці (це саме 

стосується і створення та підтримання умов праці). Підвищення кваліфікації 

працівників також пов’язане з витратами і може здійснюватися лише за умов 

виділення бюджетних коштів на ці цілі.  

3. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування частково 

перекладають свої функції на перевізників, що найбільш наявно проявляється 

у процесі інформування пасажирів щодо надання транспортних послуг. З 

одного боку, інформування пасажирів щодо змін, які стосуються надання 

транспортних послуг, є функцією місцевих органів влади, а з іншого – 

інформування пасажирів про організацію транспортного обслуговування 

покладене на перевізників. Але надання інформації про організацію 

обслуговування передбачає інформування і про зміни, оскільки перевізники у 

даному випадку виступають посередниками між замовником та отримувачами 

транспортних послуг. 

Отже, доцільно зробити висновок про те, що Закон України «Про 

міський електричний транспорт» передбачає досить серйозні зобов’язання для 

перевізників, але ускладнює, а іноді й практично унеможливлю, їх належне 

виконання, оскільки обсяг зобов’язань значно перевищує практичні 



100 

можливості підприємств МЕТ. У цьому і полягає ключове протиріччя 

згаданого закону.  

До негативних наслідків описаної ситуації  можна віднести. 

1. Рівень зношення рухомого складу підприємств МЕТ становить 

понад 80 %, а у деяких регіонах – близько 90 %, що приводить до погіршення 

якості послуг та несвоєчасності їх надання. Крім того, поступово зростає і 

рівень небезпеки користування МЕТ. 

2. Тарифи на пасажирські перевезення не дозволяють перевізникам 

компенсувати витрати на перевезення пасажирів, і вони все більше залежать 

від зовнішнього фінансування. Ситуація ускладнюється тим, що питома вага 

пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, у їх загальній кількості 

постійно зростає, тому що платоспроможні пасажири досить часто обирають 

альтернативні види транспорту (особливо у випадку дублювання маршрутів). 

3. Досить низький рівень оплати праці персоналу 

електротранспортних підприємств (наприклад, середня заробітна плата водія 

тролейбуса по Україні становить приблизно 6 тис. грн.). 

Переходячи до аналізу інших нормативних актів, що регламентують 

функціонування підприємств МЕТ, варто відзначити також Закон України 

«Про транспорт», де наголошується, що місце і роль транспорту у суспільному 

виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної 

підтримки в задоволенні його потреб у транспортних засобах, матеріально-

технічних і паливно-енергетичних ресурсах [24], однак в реальності 

транспортна галузь не отримує належної державної підтримки, на що вказує 

наявність невирішених проблем підприємств МЕТ про які йшлося вище. 

Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. містить 

загальні положення, що стосується усіх існуючих видів транспорту. При 

цьому, як і у попередньому випадку, законодавець декларує захист прав 

споживачів послуг, підтримку державою транспортної галузі та її розвиток з 

використанням досягнень науково-технічного прогресу. Безпосередньо 
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міському електричному транспорту присвячені лише ст. 34 та 35, де 

описується, відповідно, склад та землі міського електричного транспорту.  

Серед інших документів, що стосуються функціонування підприємств 

МЕТ, на особливу увагу заслуговує «Порядок формування тарифів на послуги 

міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)» [59], затверджені 

наказом Міністерства інфраструктури України № 940 від 28 листопада 2013 р. 

Його практична цінність полягає у тому, що він на законодавчому рівні 

закріплює співвідношення для визначення тарифів на транспортні послуги 

підприємств МЕТ: 
 

  

 

де ТМЕТ – тарифи на перевезення пасажирів електротранспортними 

підприємствами, грн. / пас.; 

S – повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів, млн. грн.; 

R – планова рентабельність підприємства, млн. грн.; 

 IC – інвестиційна складова, млн. грн.; 

D – чистий дохід, отриманий підприємствами від інших видів діяльності, 

млн. грн.; 

Q – запланований обсяг загальних пасажирських перевезень, млн. пас. 

Проблеми електротранспортних підприємств багато у чому обумовлені 

діючою методикою нарахування тарифів, яка, на наш погляд, не враховує 

реальної собівартості перевезення пасажирів та не дозволяє перевізникам 

виконувати їх зобов’язання належним чином.  

Аналіз наведеного співвідношення дає можливість визначити 

особливості формування тарифу на транспортні послуги. 

1. Застосування показника планової рентабельності дозволяє 

трансформувати планову собівартість у показник очікуваного доходу від 

надання транспортних послуг. Однак, для переважної більшості 

електротранспортних підприємств планова рентабельність встановлюється на 

рівні 5 %, тому отриманого прибутку не вистачає на фінансування оновлення 
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рухомого складу. В умовах неспроможності місцевих бюджетів виділяти 

достатньо коштів на ремонт або заміну трамвайних та тролейбусних вагонів, 

збільшення нормативу планової рентабельності виглядає цілком логічним та 

економічно виправданим способом вирішення значної кількості проблем 

підприємств МЕТ. Але міський електричний транспорт значною мірою є 

соціальним, тому норматив планової рентабельності витрат збільшено до 10 % 

для Київської області, де доходи громадян дещо вищі порівняно з 

представниками інших регіонів України. Такий підхід обумовлений тим, що ця 

область характеризується найбільш значною потребою у новій транспортній 

техніці.  

2. Доходи від інших видів діяльності (наприклад, від розміщення 

зовнішньої та внутрішньої реклами на транспорті та ін.) зменшують розмір 

тарифу, що фактично знецінює зусилля підприємств у цій сфері. Тобто, якщо 

підприємство МЕТ доклало зусиль і отримало додаткові доходи, воно не може 

використовувати ці кошти для фінансування проведення ремонтів рухомого 

складу або навчання працівників, оскільки наслідком цих додаткових зусиль є 

зменшення тарифу. Отже, доходи підприємства не залежать від його 

ініціативи, що значно знижує мотивацію керівництва підприємств МЕТ щодо 

пошуку джерел додаткових доходів.  

3. Порядок, про який йдеться, передбачає визначення розміру 

інвестиційної складової у такий спосіб: 
 

 
 

 

де  ІС – інвестиційна складова, тис. грн.;  

К – загальна сума коштів для фінансування місцевих програм розвитку 

електротранспорту у прогнозному (плановому) періоді, тис. грн.; 

А – амортизаційні відрахування у прогнозному (плановому) періоді, тис. 

грн.;  
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І – кошти з інших джерел фінансування, передбачені на заходи з 

оновлення парку трамваїв і тролейбусів, крім власних коштів, які 

передбачається отримати у прогнозному (плановому) періоді, тис. грн.  

Представлена вище методика визначення інвестиційної складової на 

перший погляд здається досить логічною, але такому підходу властиві деякі 

суттєві недоліки, серед яких: 

а) використання величини амортизації для зменшення розміру 

інвестиційної складової пояснюється тим, що амортизаційні відрахування 

являють собою власні кошти підприємства, що включають до складу витрат та 

використовуються для придбання нової техніки; в той же час, обсяг 

надходження таких коштів обмежений первісною вартістю придбаної раніше 

техніки (крім того, використання амортизації для коригування розміру 

інвестиційної складової сьогодні втрачає сенс, оскільки значна частина 

підприємств міського електричного транспорту практикує використання 

повністю зношених одиниць рухомого складу); 

б) наведена методика не дозволяє визначити обсяг фінансування заходів 

з розвитку міського електричного транспорту, бо загальна сума коштів для 

фінансового забезпечення реалізації відповідних програм жодним чином не 

обґрунтовується (те ж саме можна сказати і про величину коштів з інших 

джерел фінансування), тому обсяг фінансування розвитку електротранспорту 

на регіональному рівні неможливо передбачити, що значно ускладнює 

планування такого розвитку і знижує практичну цінність рекомендацій з 

визначення розміру інвестиційної складової;  

в) практичне використання наведеної методики визначення 

інвестиційної складової не враховує необхідності комплексної модернізації 

міського електричного транспорту, обмежуючись вирішенням завдання 

часткового оновлення рухомого складу деяких підприємств галузі (зокрема, не 

враховується зростання ціна на транспорту техніку та впровадження 

автоматизованої системи оплати проїзду).  
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4. Тарифи, визначені із застосуванням співвідношення (2.8), 

вважаються нормативними, тоді як на практиці застосовуються занижені 

тарифи, що досягається за рахунок ігнорування розміру планового прибутку 

підприємств та скорочення витрат. 

Отже, діючі сьогодні тарифи є соціально орієнтованими, однак 

позбавляють електротранспортні підприємства можливості проводити 

оновлення рухомого складу з використанням власних коштів. До того ж, за 

таких умов значно посилюється залежність цих підприємств від позиції 

представників органів влади щодо компенсації витрат на перевезення 

підприємствами громадян, які мають право пільгового проїзду.  

 Для покращення ситуації необхідно, перш за все, переглянути діючу 

методику визначення тарифів з урахуванням заходів, що представлені нижче 

(табл. 2.5). На нашу думку, практична реалізація перелічених заходів не лише 

сприятиме удосконаленню тарифної політики, а й значно прискорить вихід 

підприємств МЕТ з кризового стану, що в перспективі приведе до підвищення 

якості послуг та забезпечення своєчасності їх надання, підвищить безпеку 

руху та покращить екологічній стан наших міст. В результаті чого 

підприємства МЕТ зможуть успішно вести конкурентну боротьбу із 

приватними перевізниками, навіть у випадку дублювання транспортних 

маршрутів.  

На регіональному рівні функціонування підприємств МЕТ 

регламентується Правилами користування міським електричним транспортом, 

що затверджуються органами місцевого самоврядування для кожного 

населеного пункту, де функціонують підприємства МЕТ. Ці документи мають 

схожу структуру. Наприклад, правила, розроблені для м. Харкова, мають такі 

розділи.  

1. Загальні положення – розділ містить підстави та шляхи 

дотримання правил перевізниками, а також визначення основних термінів, що 

застосовуються.  
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Таблиця 2.5  

Заходи з удосконалення методики визначення транспортних тарифів для 

підприємств міського електричного транспорту 

№ Рекомендації Очікувані наслідки 

1 Підвищення планової 

рентабельності витрат з 

урахуванням необхідності 

оновлення рухомого складу 

Незначне зростання тарифів, 

підвищення фінансових результатів 

підприємств МЕТ, зростання 

інтенсивності оновлення рухомого 

складу, зменшення фінансової 

залежності від держави, зростання 

мотивації керівників підприємств МЕТ 

щодо залучення додаткових доходів 

2 Виключення з методики 

розрахунку тарифів 

величини інших доходів  

3 Удосконалення методики 

визначення розміру 

інвестиційної складової  

Зростання обсягів фінансування 

підприємств МЕТ за рахунок коштів 

державного бюджету 

4 Монетизація пільг на проїзд 

та впровадження АСОП 

Зростання доходів електротранспортних 

підприємств від надання транспортних 

послуг та підвищення їх фінансових 

результатів внаслідок скорочення 

операційного циклу.  

 

2. Правила поведінки на зупинках – описуються процеси очікування 

транспорту, порядок посадки, а також відповідні заборони.  

3. Порядок проїзду пасажирів – здебільшого цей розділ присвячений 

опису інформації, що призначена для пасажирів, вона розміщується у 

транспортних засобах.  

4. Реєстрація або оплата вартості проїзду – описується порядок 

реєстрації пасажирів, а також форми оплати послуг. Варто відзначити, що у 

правилах міститься заборона щодо готівкової оплати проїзду (що пов’язано з 

необхідністю придбання квитків або користування АСОП).  

5. Обов'язки, права і відповідальність працівників перевізників – 

особлива увага приділяється обов’язкам водія, як представника перевізника 

(значна частина цих обов’язків обумовлена необхідністю забезпечення 
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належного рівня безпеки у процесі надання транспортних послуг). Крім того, 

описуються також обов’язки контролера.  

6. Обов'язки та права пасажирів – як випливає з назви, розділ містить 

детальну характеристику прав та обов’язків пасажирів, (серед яких варто 

зазначити заборони на перебування у нетверезому стані або голосне 

прослуховування музики). 

7. Контроль оплати проїзду пасажирами та їх відповідальність – у 

розділі міститься інформація про адміністративну відповідальність пасажирів 

у разі порушення ними правил користування міським електричним 

транспортом. 

8. Забезпечення пасажирів інформацією – розділ присвячено 

стислому опису електронної системи он-лайн інформування, що створюється у 

м. Харкові.  

Варто зазначити, що для м. Харкова розроблені також «Правила 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

електричному транспорті м. Харкова» [61]. 

Далі у цій роботі будуть розглядатися основні методи, що 

застосовуються у процесі обґрунтування та проведення реструктуризації 

підприємств МЕТ.  

 

 

2.4 Фінансування діяльності підприємств МЕТ 

 

 

Аналіз поточного стану електротранспортних підприємств показав, що 

значна кількість проблем, які ускладнюють їх розвиток, виникають саме через 

нестачу фінансування та диспропорції між витратами, пов’язаними з наданням 

транспортних послуг, та доходами від цього виду діяльності. Раніше вже 

зазначалося, що електротранспортні підприємства функціонують за 

принципом забезпечення беззбитковості їх діяльності, що частково 

пояснюється несамостійністю підприємств МЕТ, як суб’єктів господарювання, 
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та соціальною орієнтованістю їх діяльності (що проявляється у перевезенні 

значної кількості пасажирів, які з різних причин мають право безкоштовного 

користування міським електричним транспортом).   

Аналіз тенденцій, пов’язаних з фінансуванням діяльності підприємств 

МЕТ, варто починати з розгляду змін складу та структури доходів за останні 

роки. Загальна величина доходів електротранспортних підприємств 

визначається за формулою: 
 

 
 

де ДЗАГ – загальна величина доходів електротранспортних підприємств, тис. 

грн.; 

 ДКВ – доходи електротранспортних підприємств від реалізації квитків, 

тис. грн.; 

ДІВ – доходи електротранспортних підприємств від інших видів 

діяльності, тис. грн.; 

ОТР – оплата транспортної роботи відповідно до умов угоди про надання 

населенню транспортних послуг, тис. грн.; 

СДБ – субвенції з державного бюджету, тис. грн.; 

 ДМБ – дотації з місцевих бюджетів, тис. грн. 

Таблиця 2.6  

Склад та структура доходів підприємств МЕТ за 2014–2017 рр. 

Показники Од. 

виміру 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Доходи від  

реалізації квитків  

тис. грн. 656084,4 965772,7 972433,7 1204323,1 

% 38,25 41,09 30,3 27,94 

Доходи від  

інших видів діяльності 

тис. грн. - - 178908,9 132731,3 

% - - 5,57 3,08 

Оплата транспортної 

 роботи за угодою 

тис. грн. - - 74256,7 142771,6 

% - - 2,31 3,31 

Субвенції з  

державного бюджету 

тис. грн. 602557,1 666941,2 - - 

% 35,13 28,38 - - 

Дотації з  

місцевих бюджетів 

тис. грн. 456803,2 717499 1983741,8 2830205,7 

% 26,62 30,53 61,82 65,67 

Всього  тис. грн. 1715444,7 2350212,9 3209341,1 4310031,7 

% 100 100 100 100 
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Аналіз змін доходів не дозволяє зробити висновок про ефективність 

діяльності електротранспортних підприємств, але дає загальне уявлення про 

те, наскільки підприємства галузі сконцентровані на виконанні свого 

головного завдання – наданні транспортних послуг і в якій мірі вони залежать 

від зовнішнього фінансування (значна питома вага дотацій з місцевих 

бюджетів та субвенцій, що надаються місцевим бюджетам для цільового 

фінансування розвитку МЕТ, говорить про неспроможність підприємств галузі 

фінансувати власну діяльність самостійно, і це вказує на міру фінансової 

залежності від органів місцевого самоврядування). 

Розглядаючи зміни складу та структури доходів підприємств МЕТ, варто 

зазначити зниження питомої ваги доходів від реалізації квитків у загальній 

величині доходів підприємств МЕТ. Протягом 2014–2017 рр. цей показник 

знизився більш ніж на 10 %  з 38,2 до 27,94 %. Це відбувається на тлі майже 

дворазового зростання доходів від продажу квитків (з 656 до 1204 млн. грн.). З 

урахуванням незадовільного технічного стану рухомого складу можна 

припустити, що зростання обсягів продажу квитків обумовлене зростанням 

тарифів (що у свою чергу пояснюється зростанням вартості ресурсів, особливо 

електроенергії). З іншого боку, зниження питомої ваги доходів від реалізації 

квитків навіть за умов зростання тарифів говорить про те, що розмір інших 

складових доходів підприємств МЕТ зростає більш інтенсивно. Йдеться, 

насамперед, про неабияке зростання дотацій з місцевих бюджетів та 

державних субвенцій (питома вага інших складових доходів підприємств МЕТ 

є порівняно незначною). При чому, протягом перших двох років періоду 

підприємства МЕТ фінансувалися як з державного так і з місцевих бюджетів (у 

випадку виділення субвенцій місцеві органи є своєрідним посередником між 

державою і об’єктами цільового фінансування). Але починаючи з 2016 р. 

функціонування транспорту фінансується виключно на місцевому рівні. При 

цьому загальний обсяг зовнішнього фінансування постійно зростає – у 2017 р. 

майже дві третини доходів підприємств отримано у вигляді дотацій.  

До позитивних тенденцій варто віднести отримання 
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електротранспортними підприємствами доходів від інших видів діяльності, 

оскільки диверсифікація доходів знижує ризики господарської діяльності. 

Крім того, отримання таких доходів вказує на прагнення підприємств знайти 

альтернативні джерела фінансування.  

Склад та структуру доходів доцільно проаналізувати і в розрізі 

підприємств (див. додаток Д). Найбільш показовою є структура доходів 

підприємств МЕТ, оскільки за цим показником можна визначити найбільш 

дотаційні підприємства і такі, що найменше потребують зовнішньої фінансової 

підтримки. Результати аналізу свідчать, що за показником питомої ваги 

доходів від надання послуг, лідерство належить різним підприємствам, 

залежно від періоду. Так, у 2014 р. лідером за цим показником можна вважати 

Вінницьку транспортну компанію, 64,57 % доходів якої забезпечувалося 

наданням послуг. У 2015 р. досить високим був аналогічний показник 

столичного підприємства «Київпастранс» – 63,2 %. Однак, у 2016–2017 рр. 

Вінницьке підприємство знов продемонструвало порівняно високі показники – 

відповідно по роках – 59,19 та 51,71 % усіх його доходів було отримано 

шляхом надання транспортних послуг. Враховуючи зростання обсягів 

зовнішньої підтримки електротранспортних підприємств це досить високі 

показники.  

Аналіз доходів за джерелами їх утворення дозволяє також виділити 

найбільш дотаційні підприємства. До них належать підприємства Дружківки, 

Костянтинівки, Краматорська, Кривого Рогу та деякі інші.  

Для того, щоб отримати уявлення про ефективність діяльності 

підприємств міського електричного транспорту, необхідно порівняти їх 

доходи з витратами, пов’язаними із наданням транспортних послуг. Таке 

порівняння дозволить зрозуміти, наскільки витрати підприємств МЕТ 

забезпечуються їх доходами. Враховуючи, що значна частина доходів 

підприємств МЕТ отримується у вигляді дотацій, необхідно визначити яка 

саме частка витрат підприємств МЕТ компенсується за рахунок доходів від 
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продажу квитків. Динаміка показників, що характеризують доходи від 

перевезення пасажирів на одиницю витрат, наведена на рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.8 – Доходи електротранспортних підприємств від реалізації квитків на 

одиницю витрат, пов’язаних з наданням транспортних послуг, відсотки 

 

З огляду на те, що підприємства МЕТ фінансуються на місцевому рівні, 

вони не можуть у повній мірі вважатися прибутковими, навіть тоді, коли 

доходи з усіх джерел перевищують витрати операційної діяльності, оскільки в 

нормальних умовах функціонування саме основна діяльність забезпечує 

прибуток суб’єктів господарювання і вони не потребують зовнішніх дотацій. 

Крім того, для підприємств МЕТ перевезення пільгового контингенту не 

пов’язане з економічними вигодами, коли органи місцевого самоврядування 

компенсують витрати на їх перевезення, а частка прибутку при цьому не 

враховується, що цілком узгоджується з принципом беззбитковості роботи 

перевізників, який задекларовано у Законі України «Про міський електричний 

транспорт» [23].  

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок про те, що 

ефективність діяльності підприємств МЕТ, критерій ефективності діяльності 

підприємств МЕТ доцільно визначити як співвідношення суми доходів та 
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витрат від надання транспортних послуг та здійснення іншої діяльності, що 

передбачає отримання доходів: 
 

 
 

де ЕМЕТ – критерій ефективності підприємств МЕТ, частка одиниці; 

 ДТП – доходи електротранспортних підприємств від надання 

транспортних послуг, тис. грн.; 

ДІД – доходи електротранспортних підприємств від інших видів 

діяльності, тис. грн.; 

ВТП – витрати електротранспортних підприємств, пов’язані з наданням 

транспортних послуг, тис. грн.; 

ВІД – витрати електротранспортних підприємств, пов’язані із 

здійсненням інших видів діяльності, тис. грн. 

Виконання умови (2.11) свідчить не лише про ефективність, а й про 

фінансову незалежність підприємств МЕТ від державного фінансування. 

Розрахунки показують, що покращення ситуації можливе лише за умов 

перетворення підприємств МЕТ на повноцінних суб’єктів конкуренції та 

підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.  

Один з найбільш раціональних способів вирішення проблеми 

забезпечення ефективності функціонування підприємств МЕТ, на нашу думку, 

полягає у тому, щоб удосконалити існуючий сьогодні підхід до визначення 

інвестиційної складової, що використовується для розрахунку тарифів на 

пасажирські перевезення міським електричним транспортом.  

Як вже зазначалося вище, методика визначення інвестиційної складової, 

що міститься у Порядку формування тарифів на послуги міського 

електричного транспорту [59], має суттєві недоліки, що ускладнює 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення, 

що, у свою чергу, обумовлює збитковість підприємств МЕТ та приводить до 

поглиблення кризових явищ, характерних для цієї галузі. 
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Для вирішення описаної проблеми пропонується визначати інвестиційну 

складову тарифів на пасажирські перевезення з урахуванням  

а) необхідності модернізації підприємств галузі;  

б) визначення обсягу фінансування модернізації;  

в) зростання вартості одиниць рухомого складу внаслідок інфляції.  

Розглянемо основні етапи обґрунтування та визначення інвестиційної 

складової та тарифів на послуги підприємств МЕТ. 

1. Визначення інвестиційної складової для розрахунку тарифів 

підприємств МЕТ. Для визначення коштів, необхідних для модернізації 

підприємств галузі, треба використовувати кількість і вартість транспортної 

техніки, що потребує заміни, а також витрати на встановлення АСОП. Варто 

зазначити, що АСОП доцільно встановлювати лише на нову техніку, оскільки, 

як вже зазначалося раніше, строк служби трамваїв та тролейбусів, що 

використовуються зараз, майже вичерпано. За таких умов формула для 

визначення загальних обсягів фінансування модернізації підприємств МЕТ 

матиме вигляд: 

 

 

 

де ФММЕТ – загальна сума витрат на фінансування модернізації 

підприємства МЕТ, млн. грн.;  

Кt1, Кt2 – відповідно кількість тролейбусів та трамваїв, що потребують 

заміни, од.; 

Вt1, Вt2 – відповідно орієнтовна вартість придбання одиниці нового 

тролейбуса та трамвая, млн. грн.; 

АСОП – вартість встановлення АСОП, млн. грн.  

Враховуючи, що модернізація підприємств міського електричного 

транспорту становить комплекс заходів, її фінансування необхідно проводити 

поступово, але цей термін не має перевищувати строк експлуатації одиниці 

рухомого складу (інакше вони будуть повністю зношуватися і 
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потребуватимуть заміни). З урахуванням цього будемо вважати, що 

модернізація проводитиметься протягом 10 років. Але впродовж цього терміну 

вартість транспортної техніки зростатиме. Викладене вище дозволяє навести 

формулу для розрахунку інвестиційної складової [16], яка, за задумом авторів 

цієї публікації, дорівнює щорічним витратам на здійснення модернізації з 

урахуванням рівня інфляції: 

 

 

 

де IСМЕТ – інвестиційна складова, необхідна для визначення тарифів на 

пасажирські перевезення, млн. грн. 

ФММЕТ – загальна сума витрат на фінансування модернізації 

підприємства МЕТ, млн. грн.; 

 Inf – річний темп інфляції, частка одиниці;  

t – термін здійснення модернізації підприємств МЕТ, років. 

З метою ілюстрації методики, описаної формулою (2.13), було обрано 

декілька електротранспортних підприємств, що репрезентують різні регіони 

України – КП «Запоріжелектротранс», Івано-Франківське ДКП 

«Електроавтотранс», КП «Київпастранс», КП «Кременчуцьке тролейбусне 

управління», КП «Миколаївелектротранс». 

Далі наведемо результати визначення загальної суми витрат на 

модернізацію перелічених підприємств (табл. 2.7). 

Як бачимо, найбільше коштів потребує столичне КП «Київпастранс», що 

обумовлено масштабами надання послуг та зносом (станом) рухомого складу. 

Деякі підприємства традиційно використовують лише один вид міського 

електричного транспорту. Такі підприємства функціонують у Івано-

Франківську та Кременчуці. Застосування техніки якогось одного виду є 

цілком нормальним явищем, але іноді це свідчить про необхідність значних 

фінансових вкладень у розвиток міської транспортної інфраструктури.  
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Таблиця 2.7  

Розрахунок загальних витрат на модернізацію електротранспортних 

підприємств
1
, 2016 р., млн. грн. 

 

Найменування 

підприємства 

Кt1, 

од. 

Кt2, 

од. 

Vt1, 

млн. 

грн. 

Vt2, 

млн. 

грн. 

АСОП, 

млн. 

грн. 

ФММЕТ, 

млн. 

грн. 

КП «Запоріжелектротранс» 58 50 290 800 44,6 1134,6 

Івано-Франківське ДКП  

«Електроавтотранс» 
17 - 85 - 11,2 96,2 

КП «Київпастранс» 124 146 620 2336 198,7 3154,7 

КП «Кременчуцьке ТУ» 37 -  185 - 17,5 202,5 

КП «Миколаївелектротранс» 22 20 110 320 40,9 470,9 
 

Використовуючи загальну величину витрат, пов’язаних з проведенням 

модернізації підприємств МЕТ, визначимо величину інвестиційної складової 

для підприємств, що перелічені вище, відповідно до формули (2.12). Для цього 

пропонується використовувати індекс інфляції на рівні 13,7 % [27]. Результати 

розрахунків наведемо у графічній формі (рис. 2.9).  

Варто зазначити, що деякі електротранспортні підприємства вже 

використовують інвестиційну складову, але цих коштів недостатньо для 

належного оновлення рухомого складу.  

2. Розрахунок тарифів на послуги підприємств міського електричного 

транспорту. Нагадаємо, що визначення тарифів на перевезення пасажирів 

міським електричним транспортом сьогодні здійснюється з використанням 

відповідного порядку (2.8). 

При цьому використання планової рентабельності у (2.8) перетворює 

планову собівартість на показник очікуваного доходу від здійснення 

перевезень. До інших особливостей визначення тарифів на послуги 

підприємств МЕТ варто віднести такі: 

а) зазвичай планова рентабельність встановлюється на рівні 5 % (для КП 

«Київпастранс» цей показник становить 10 %, але це обумовлено оновленням 

значної кількості одиниць рухомого складу); 

                                                      
1
 У цій таблиці використані позначення формули (2.12). 
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Рис. 2.9 – Результати розрахунку величини інвестиційної складової для 

визначення тарифів електротранспортних підприємств 

 

б) доходи від інших видів діяльності (наприклад, від розміщення 

зовнішньої та внутрішньої реклами на транспорті та ін.) зменшують розмір 

тарифу, що фактично знецінює зусилля підприємств у цій сфері; 

в) тарифи, визначені із застосуванням співвідношення (2.8), вважаються 

нормативними, тоді як на практиці застосовуються занижені тарифи, що 

досягається за рахунок ігнорування розміру планового прибутку підприємств 

та скорочення витрат. 

Отже, діючі сьогодні тарифи є соціально орієнтованими та позбавляють 

електротранспортні підприємства можливості проводити модернізацію 

рухомого складу із використанням власних коштів. До того ж, за таких умов 

значно посилюється залежність цих підприємств від позиції представників 

місцевої влади щодо компенсації витрат на перевезення підприємствами 

громадян, які мають право пільгового проїзду.  

Для покращення описаної ситуації необхідно визначити економічно 

обґрунтовані тарифи на перевезення пасажирів із застосуванням результатів 
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розрахунку інвестиційної складової для згаданих раніше підприємств МЕТ. 

Оскільки величина планової собівартості для підприємств МЕТ встановлена 

нормативно, замість неї доцільно розрахувати показник планового прибутку 

(P). Результати визначення тарифів представлені нижче (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8  

Розрахунок тарифів електротранспортних підприємств з урахуванням 

інвестиційної складової
2
, 2016 р. 

Найменування 

підприємства 

 

Показники 

S, 

млн.  

грн. 

P, 

млн.  

грн. 

ІСМЕТ, 

млн.  

грн. 

D, 

млн. 

грн. 

Q, 

млн.  

пас. 

ТМЕТ, 

грн./ 

пас. 

КП «Запоріжелектротранс» 143,7 7,19 215 2,07 61,34 5,9 

Івано-Франківське ДКП  

«Електроавтотранс» 
35,4 1,77 18,2 0,12 15,5 3,6 

КП «Київпастранс» 1599,5 159,95 597,7 9,54 290,04 8,1 

КП «Кременчуцьке ТУ» 59,1 2,96 38,4 10,35 24,9 3,6 

КП «Миколаївелектротранс» 129,0 6,45 89,2 3,99 47,74 4,6 
 

На перший погляд розраховані тарифи здаються надто високими, але 

така ситуація виникає за умов, якщо поступова модернізація підприємств 

міського електричного транспорту буде здійснюватися за рахунок пасажирів. 

Тобто, у разі часткового або повного фінансування модернізації за рахунок 

держави, влади на місцях або приватних осіб тарифи можуть бути суттєво 

знижено.  

Існує зворотна функціональна залежність між мірою фінансування 

заходів з модернізації МЕТ приватними інвесторами або органами місцевого 

самоврядування та розміром тарифів на пасажирські послуги. Так 

 

 

де ТМЕТ – тарифи на перевезення пасажирів електротранспортними 

підприємствами, грн./пас.; 

d – ступінь фінансування модернізації органами місцевого 

самоврядування або приватними інвесторами, частка одиниці. 

                                                      
2
 У цій таблиці використовуються умовні позначення із співвідношень (2.8, 2.13).  
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 Наведена (2.14) функціональна залежність характеризується такими 

особливостями: 

1) кожне підприємство має потребу у нових одиницях рухомого 

складу та відповідному тарифі, що забезпечує повну модернізацію 

підприємства протягом десяти років. Тому й залежність між мірою 

зовнішнього фінансування та розміром тарифу для кожного підприємства буде 

встановлюватися індивідуально; 

2) максимальне значення тарифу відповідає ситуації, коли 

модернізація повністю фінансується за рахунок пасажирських перевезень; 

3) мінімальне значення тарифу означає, що модернізація повністю 

фінансується органами місцевого самоврядування та/або приватними 

інвесторами.  

Застосовуючи запропоновану вище методику розрахунку величини 

інвестиційної складової, можна побудувати залежність (2.13) для кожного з 

шести підприємств МЕТ, для яких було визначено тарифи на транспортні 

послуги. Результати розрахунків наведено нижче (табл. 2.8).  

Таблиця 2.9  

Функціональні залежності між розміром тарифів на транспортні підприємства 

та мірою фінансування модернізації 

Підприємство Функціональна залежність 

КП «Запоріжелектротранс»  

Івано-Франківське ДКП  

«Електроавтотранс» 
 

КП «Київпастранс»  
КП «Кременчуцьке ТУ»  

КП «Миколаївелектротранс»  

 

Практичне використання наведених рекомендацій дозволить 

обґрунтувати тарифи міського електричного транспорту шляхом встановлення 

інвестиційної складової тарифів, що враховує необхідність проведення 

модернізації підприємств галузі.  
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Крім того, застосування представлених вище функціональних 

залежностей дасть можливість планувати обсяги залучення коштів для 

модернізації галузі МЕТ з урахуванням інтересів пасажирів. 

Обґрунтування величини тарифів підприємств МЕТ у поєднанні з 

заходами в сфері реструктуризації цих підприємств забезпечить подолання 

наслідків економічної кризи та розвиток електричного транспорту.  

У подальшому в цій роботі будуть розглядатися особливості 

інформаційного забезпечення реструктуризації підприємств МЕТ.  

 

 

2.5 Інформаційно-аналітичне забезпечення реструктуризації  

підприємств МЕТ 

 

У сучасних умовах господарювання ефективність діяльності 

підприємств залежить від впливу значної кількості внутрішніх та зовнішніх 

чинників (набір яких для кожного з них є унікальним і частково залежить від 

їх галузевої специфіки) та адаптації підприємств з урахуванням конкретних 

умов функціонування. При цьому ключовою умовою розвитку підприємств є 

оперативне реагування на зміни у зовнішньому оточенні, що досягається 

обґрунтуванням та реалізацією управлінських рішень, спрямованих на 

досягнення тактичних та стратегічних цілей.  

Обґрунтованість та своєчасність прийняття рішень значною мірою 

залежить від повноти й достовірності інформації про процеси, події та явища, 

що характеризують діяльність підприємств та їх взаємодію з іншими 

суб’єктами зовнішнього оточення. Викладене вище і визначає важливість 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, як підприємств міського 

електричного транспорту, так і тих, що репрезентують інші галузі економіки. З 

іншого боку, підвищення якості управління забезпечує використання 

сприятливих для підприємства умов з метою здобуття та реалізації 

конкурентних переваг. Отже, будь-яке підприємство не лише реагує на зміну 
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умов, а й певною мірою створює їх для забезпечення власного розвитку. Це 

можна проілюструвати, характеризуючи активне та реактивне управління. 

Активне управління – найчастіше використовується на невеликих 

підприємствах, керівництво яких спеціально не здійснює моніторингу та 

прогнозування стану середовища. Реакція починається з моменту, коли 

результати аналізу інформації вказують на погіршення результатів діяльності 

підприємства і необхідність покращення ситуації. Застосування такого типу 

управління не передбачає попередніх сценаріїв дій у разі виникнення 

непередбачених кризових ситуацій. Тому прийняття рішень здійснюється з 

використанням досвіду управлінців. 

Реактивне управління – характерне для великих компаній, і пов’язане 

воно із запізненням реакції на зміни впливу факторів зовнішнього середовища. 

При цьому наявність значних матеріальних, фінансових та інших ресурсів не 

завжди дозволяє вирішити поточні проблеми через недостатню мобільність 

підприємств, що мають складну структуру управління. 

Превентивне управління – пов’язане з прийняттям рішень, що 

враховують виникнення певних проблем у майбутньому і спрямовані на їх 

нейтралізацію. Такий підхід передбачає прогнозування стану зовнішнього 

середовища на основі аналізу найбільш важливих тенденцій, що 

характеризують умови діяльності підприємства. 

Перелічені підходи до управління підприємством і реакції на зміни 

мають загальний характер, тому у процесі їх адаптації для підприємств МЕТ 

необхідно враховувати їх зовнішнє оточення та галузеві особливості, які 

проявляються у такому. 

По-перше, підприємства МЕТ не є самостійними суб’єктами 

господарювання та не ведуть між собою конкурентної боротьби (але при 

цьому має місце суперництво підприємств МЕТ та приватних перевізників). 

По-друге, електротранспортні підприємства залежать від державної 

політики у сфері визначення тарифів та норм планового прибутку. 

По-третє, для підприємств МЕТ отримання прибутку не є пріоритетним 
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тактичним завданням, але до таких завдань варто віднести оновлення 

рухомого складу та підвищення якості послуг.  

Враховуючи викладене вище, зовнішнє оточення електротранспортних 

підприємств може бути зображене з використанням концепції п’яти сил М. 

Портера, але без урахування загроз з боку конкурентів та підкресленням ролі 

органів місцевого самоврядування, що контролюють та регламентують 

діяльність електротранспортних підприємств. Крім того, як постачальники 

ресурсів для підприємств МЕТ виступають виробники транспортної техніки, 

оскільки якість транспортних послуг значною мірою залежить від своєчасного 

оновлення рухомого складу.  

Необхідність характеристики зовнішнього оточення підприємств МЕТ у 

контексті аналізу інформаційного забезпечення діяльності та реструктуризації 

цих підприємств, обумовлена тим, що взаємодія із суб’єктами зовнішнього 

середовища передбачає обмін інформацією, що використовується у процесі 

формулювання завдань підприємств МЕТ та обґрунтування і реалізації 

управлінських рішень, спрямованих на виконання цих завдань. Застосовуючи 

положення концепції п’яти сил до електротранспортних підприємств, можна 

отримати уявлення про взаємодію цих підприємств із суб’єктами зовнішнього 

оточення (рис. 2.10).  

Як бачимо, обмін інформацією між суб’єктами зовнішнього оточення 

відбувається на основі системи угод. Виключенням можна вважати лише 

обмін інформацією між пасажирами та транспортними підприємствами. 

З іншого боку, користуючись транспортними послугами, пасажир теж 

укладає своєрідну угоду, за якої придбання квитка дає йому право на 

отримання транспортних послуг. 

Під час пересування з одного пункту в інший пасажир отримує не лише 

послуги, а й інформацію про конкретний маршрут, про якість і своєчасність 

надання послуг, а також про комфортність міського електричного транспорту 

у кожному конкретному випадку. 
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Рис. 2.10 – Взаємодія підприємств МЕТ із суб’єктами зовнішнього оточення у 

процесі інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності 

 

При цьому ці відомості можуть бути отримані із використанням 

інформації, що розміщується підприємством як у транспортних засобах 

(зображення маршрутів, розклад руху, вартість проїзду тощо), так і від інших 

пасажирів (що теж може бути корисним, оскільки перевізник має право 

тимчасово або на постійній основі змінювати маршрути руху транспорту). 

На основі власного досвіду користування електричним транспортом 

пасажири роблять висновки про якість транспортних послуг і мають право і 

можливість повідомляти електротранспортним підприємствами про випадки 

запізнення транспорту, незадовільні умови проїзду, порушення техніки 

безпеки, ігнорування водіями та іншими працівниками транспортних 

підприємств своїх обов’язків. Цей процес і називається зворотній зв'язок.  

Зворотній зв'язок буде забезпечувати поступове покращення якості 

транспортних послуг за умови, коли пасажири добре ознайомлені з правилами 

надання транспортних послуг, що затверджуються та використовуються у 

кожному місті, де є електротранспорт, і тому дещо різні за змістом ключових 

положень; а підприємства МЕТ оперативно реагують на повідомлення 

пасажирів щодо погіршення якості, комфортності чи безпеки надаваних 

послуг.  
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На жаль, у реальності жодна з перелічених умов не виконується. 

Пасажири здебільшого не цікавляться змістом правил надання транспортних 

послуг (їх найбільше цікавить своєчасність руху транспорту та зміни вартості 

проїзду) і зазвичай не повідомляють про випадки погіршення якості послуг. З 

іншого боку, реакцію електротранспортних підприємств на повідомлення 

пасажирів не можна назвати оперативною. Ймовірна причина такої позиції 

підприємств МЕТ полягає у тому, що міський електротранспорт тривалий час 

був монополістом на ринку пасажирських перевезень, і пасажири були 

практично позбавлені вибору засобів пересування (навіть зараз цей вибір 

досить обмежений, що пояснюється нераціональністю та дублюванням 

маршрутів різних видів транспорту).  

Організація зворотного зв’язку важлива як для електротранспортних 

підприємств, так і для приватних перевізників, але для збільшення обсягів 

надання послуг необхідно забезпечити оперативність реакції відповідно до 

вимог пасажирів. Це дозволить посилити конкурентні позиції МЕТ (що 

особливо важливо у випадках дублювання маршрутів). 

Практичний досвід свідчить, що найбільш важлива інформація 

аналізується у процесі взаємодії підприємств міського електричного 

транспорту з органами місцевого самоврядування, оскільки більшість рішень, 

що визначають умови надання послуг, норму і розмір планового прибутку, 

величину тарифів та обсяги компенсацій за перевезення пільгового 

контингенту, приймаються на рівні виконкомів міст.  

У свою чергу, електротранспортні підприємства інформують органи влади 

про основні результати своєї роботи. Отримана інформація узагальнюється 

Корпорацією підприємств міського електротранспорту України 

«Укрелектротранс», і на основі отриманих даних формується так званий 

«Рейтинг ефективності фінансово-експлуатаційної діяльності підприємств 

міського електротранспорту України», результати якого знаходяться у вільному 

доступі на електронному ресурсі цього підприємства [44].  
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У процесі формування рейтингу серед 28 електротранспортних 

підприємств країни враховують такі показники:  

1) середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу; 

2) середньодобовий обсяг перевезення пасажирів на одиницю рухомого 

складу на лінії (показник не враховує одиниці рухомого складу, що 

ремонтуються); 

3) доходи від реалізації квитків на 1 км транспортної роботи; 

4) покриття доходами від реалізації квитків витрат у розрахунку на 1 км 

пробігу рухомого складу з пасажирами (необхідність такого показника 

обумовлена тим, що підприємства МЕТ використовують трамвайні вагони і 

тролейбуси, призначені для технічних робіт);  

5) кількість працівників на одиницю рухомого складу; 

6) рентабельність роботи підприємства.  

Результатами рейтингової оцінки є сума балів, що залежить від значень 

перелічених показників. При цьому, кращі рейтингові позиції мають 

підприємства з найменшою кількістю балів. Наведемо перші 7 з 28 

підприємств МЕТ за підсумками їх роботи Корпорацією «Укрелектротранс» у 

2017 р. (рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11 – Лідери за рейтингом ефективності фінансово-експлуатаційної 

діяльності підприємств міського електротранспорту України 
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Практична цінність визначення рейтингу полягає у тому, що його 

результати можуть використовуватися для мотивації керівників підприємств 

МЕТ з метою підвищення ефективності функціонування галузі в цілому. Крім 

того, підсумки рейтингової оцінки можуть бути використані для 

обґрунтування рішень про необхідність реструктуризації підприємств міського 

електричного транспорту (але без зміни організаційно-правової форми). 

Серед позитивних рис наведеного рейтингу необхідно виділити 

використання специфічних кількісних показників, що відображають галузеву 

специфіку підприємств МЕТ та забезпечують обґрунтованість результатів 

(чого не можна сказати про експертні оцінки, оскільки думки експертів 

відрізняються досить високим рівнем суб’єктивності).  

Ще одним прогресивним методом узагальнення інформації про 

діяльність підприємств МЕТ є впровадження автоматизованої системи оплати 

проїзду (АСОП), що являє собою програмно-технічний комплекс, 

спрямований на здійснення реєстрації та обліку пасажирів шляхом 

використання безконтактних електронних карток, жетонів, деяких інших 

засобів оплати, що дають право проїзду на міському автомобільному та 

електричному транспорті загального користування [126]. 

Введення та застосування АСОП у наземному міському пасажирському 

транспорті має на меті автоматизацію контролю оплати проїзду пасажирів за 

рахунок застосування інформаційних технологій у процесі виготовлення та 

використання спеціальних засобів оплати та реєстрації проїзду, документів, 

що надають право на проїзд, а також технічного оснащення транспортних 

засобів для їх зчитування [52].  

Ініціатором застосування АСОП на підприємствах МЕТ є О.Ю. Палант 

[53, 126], який пропонує створення у структурі підприємств МЕТ суб’єкта 

експлуатації АСОП, як структурної одиниці, що поєднує такі функції:  

1) технічне обслуговування АСОП; 

2) виготовлення, реалізація та облік транспортних карток;  
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3) збір, обробка та аналіз інформації щодо оплати проїзду 

пасажирами (у разі монетизації пільг це також розповсюджується і на 

пасажирів, що мають право безоплатного проїзду у міському електричному 

транспорті).  

4) аналіз ефективності використання АСОП. 

До основних позитивних наслідків встановлення й використання АСОП 

варто віднести: 

1. Новий рівень організації розрахунків з пасажирами за надані 

транспортні послуги. Традиційна система розрахунків за проїзд у МЕТ 

передбачала залучення кондукторів і довела свою неефективність. Робота 

кондуктора у години-пік ускладнювалася через значну кількість пасажирів у 

транспортному засобі, що знижувало її результативність. У випадках, коли 

обов’язки кондуктора виконували водії транспортних засобів, це підвищувало 

ймовірність аварій через зниження концентрації уваги водіїв. Введення АСОП 

підвищує безпеку руху та комфортність перевезення пасажирів.  

2. Підвищення рівня і уточнення доходів від надання транспортних 

послуг. Введення електронних карток для оплати транспортних послуг 

дозволить дещо підвищити доходи від перевезення пасажирів за рахунок 

нівелювання людського фактора, що мав місце у випадку використання 

традиційної системи оплати. Крім того, аналіз динаміки доходів у розрізі 

транспортних маршрутів дасть можливість електротранспортним 

підприємствам підвищити рівень обґрунтованості рішень, що стосуються змін 

розкладу та інтенсивності руху транспортних засобів.  

Далі переходимо до розгляду особливостей інформаційного 

забезпечення процесу реструктуризації підприємств міського електричного 

транспорту.  

Важливим етапом проведення реструктуризації є обґрунтування рішення 

про її проведення. Переважна більшість підприємств самостійно приходить до 

усвідомлення необхідності реструктуризації, але підприємства МЕТ мають 

узгоджувати свої дії з органами місцевого самоврядування.  
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Реструктуризація підприємств може проводитися у декількох 

 напрямах, до яких зокрема належать: удосконалення системи управління 

підприємством та створення (розформування) відділів. Тобто, перший 

напрямок забезпечує підвищення якості управління, а другий – ефективність 

взаємодії між відділами підприємства. У випадку комплексної 

реструктуризації перелічені напрями реалізуються одночасно.  

Оскільки рішення про реструктуризацію приймається за результатами 

аналізу діяльності підприємств МЕТ, інформаційне забезпечення процесу 

реструктуризації на першому її етапі передбачає визначення показників для 

подальшого застосування результатів з метою обґрунтування необхідності 

здійснення реструктуризації за згаданими напрямами. Для обробки результатів 

аналізу показників діяльності рекомендується створення на підприємстві 

незалежного аналітичного центру для оцінки роботи діяльності підприємства: 

1. Оцінка діяльності підприємства в цілому – у процесі оцінки 

застосовуються показники, за допомогою яких оцінюється поточний стан 

підприємств МЕТ (див. п. 2.1). 

2. Оцінка діяльності системи управління підприємством – для оцінки 

застосовуються анкетні опитування або інші методи, що передбачають 

залучення експертів. 

3. Оцінка діяльності окремих відділів підприємства – оскільки 

електротранспортні підприємства не можна вважати прибутковими, основна 

увага у процесі оцінки приділяється визначенню показників, що 

характеризують рухомий склад підприємства (див. п. 2.2).  

З урахуванням викладеного вище, процес інформаційного забезпечення 

реструктуризації виглядатиме таким чином, як показано на рис. 2.12. На 

наведеній вище схемі наведено послідовність процесів щодо обґрунтування 

процесу реструктуризації. 

При цьому процеси з одним порядковим номером (наприклад, 4 та 4А 

(див. додаток А)) відбуваються одночасно. 
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Рис. 2.12 – Інформаційно-аналітичне забезпечення  реструктуризації 

підприємств МЕТ 

 

Особливістю реструктуризації підприємств МЕТ є те, що цей процес 

регламентується органами влади на місцевому рівні. Тому створення 

аналітичного відділу (центру) для обґрунтування та проведення 

реструктуризації ініціюється владою.  

Аналітичний центр приймає на себе такі основні функції:  

1. Розробка системи показників для оцінки діяльності відділів 

підприємства.  

2. Розробка матеріалів для проведення експертної оцінки керівників 

підприємства та формулювання висновку про якість управління 

підприємствами МЕТ. Варто зазначити, що експертами виступають 

працівники підприємства, тоді як аналітичний відділ здійснює їх вибір та 

обробку. 

3. Аналіз та узагальнення результатів експертної оцінки керівників 

підприємства. 
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4. Аналіз та узагальнення результатів оцінки діяльності відділів 

підприємства. 

5. Формулювання обґрунтованого висновку про доцільність і можливі 

наслідки реструктуризації підприємств МЕТ. Надання цього висновку органам 

місцевого самоврядування.  

6. Координація процесу реструктуризації підприємств МЕТ із 

збереженням інтересів держави у випадку реалізації заходів державно-

приватного партнерства, залучення коштів приватних інвесторів для 

фінансування електротранспортних підприємств й таке інше.  

Прийняття рішення є лише першим етапом проведення реструктуризації. 

Далі необхідно визначитися щодо реалізації конкретних заходів, що залежать від 

результатів проведеного аналізу. Наприклад, у разі створення нового відділу, 

аналітичний центр визначає очікувану ефективність його функціонування та 

обґрунтовує вибір керівника такого відділу, а якщо йдеться про розформування 

відділу – бере участь у перерозподілі обов’язків і повноважень для підвищення 

ефективності управління.  

Особливістю реструктуризації підприємств МЕТ є те, що висновок про 

ефективність цього процесу можна зробити лише через деякий час після її 

завершення. При цьому вкрай важливим є проведення повторної оцінки 

ефективності функціонування відділів підприємства, системи управління та 

підприємства в цілому та порівняння отриманих результатів.  

Варто також зазначити, що аналітичний центр пропонується створювати 

на підприємствах МЕТ не на постійній основі, а лише на час проведення 

реструктуризації. Тому цілком логічним є підпорядкувати його органам 

місцевого самоврядування (де його активність буде постійною, оскільки 

реструктуризації сьогодні потребує значна кількість електротранспортних 

підприємств). 
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Висновки до розділу 2 

 

За результатами аналізу діяльності підприємств міського електричного 

транспорту доцільно зробити такі висновки: 

1. Поточний стан електротранспортних підприємств 

характеризується зниженням загальних обсягів транспортної роботи у 2017 р. з 

160 до 151,7 млн. пас.-км, що приблизно відповідає рівню 2014 р. і частково 

пояснюється зниженням кількості пасажирів, стабілізацією середньодобового 

пробігу одиниці рухомого складу, (що пов’язане з тим, що графік руху 

транспорту не залежить від обсягів перевезення пасажирів), незначним 

підвищенням середньодобової кількості пасажирів на одиницю рухомого 

складу протягом 2014–2017 рр. – з 1492 до 1544,2 км із досягненням 

максимального значення цього показника у 2015 р. (тоді він був зафіксований 

на рівні 2399,8 км), а також зниженням кількості працівників на одиницю 

рухомого складу на лінії (що пов’язано із зниженням престижності роботи на 

підприємствах МЕТ для молодих спеціалістів). Такі зміни частково 

пояснюються вибуттям та несвоєчасним оновленням рухомого складу та 

демографічними чинниками і свідчать про посилення кризових явищ, що 

ускладнюють роботу підприємств МЕТ.  

2. У дисертаційному дослідженні значну увагу приділено аналізу 

процесів використання рухомого складу підприємств МЕТ і встановлено, що 

протягом 2014-2017 рр. тролейбуси оновлювалися вкрай повільно (протягом 

цього періоду їх кількість зросла на 73 од. – з 3551 до 3624 од.), а кількість 

трамвайних вагонів не змінилася і становила 2321 од. При цьому рівень 

фізичного зносу наявної техніки становить близько 80 %. За результатами 

порівняння різних способів покращення ситуації підприємствам галузі 

рекомендовано здійснювати модернізацію із залученням приватних інвесторів.  

3. Також у дисертаційній роботі досліджувалися питання 

нормативного та фінансового забезпечення функціонування 

електротранспортних підприємств. Встановлено, що значна частина витрат 
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підприємств МЕТ фінансується за рахунок бюджетних коштів, що обумовлено 

встановленням соціально орієнтованих тарифів, методика визначення яких не 

дозволяє підприємствам МЕТ використовувати інші доходи для фінансування 

господарської діяльності. Для покращення ситуації органам місцевого 

самоврядування рекомендовано використовувати економічно обґрунтовані 

тарифи та змінити методику їх нарахування з метою підвищення фінансової 

незалежності електротранспортних підприємств за рахунок використання 

доходів від іншої діяльності (що також включають надходження від 

розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на транспорті).  

4. Важливим результатом дисертаційного дослідження є 

обґрунтування пропозицій у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення 

процесу реструктуризації електротранспортних підприємств. Для виконання 

цього завдання у роботі запропоновано створення аналітичного центру, який 

діє протягом проведення реструктуризації і створюється із залученням 

працівників підприємства (але його створення контролюється державними 

органами, і тому до складу працівників центру може включатися представник 

місцевої влади). Основними функціями центру є оцінка роботи підрозділів 

підприємства та системи управління в цілому, а також економічне 

обґрунтування доцільності проведення реструктуризації з визначенням 

ефективності та результативності роботи підрозділів підприємств МЕТ до 

реструктуризації та за результатами її проведення.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1 Реалізація організаційної складової організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств МЕТ 

 

Реструктуризація підприємств МЕТ є комплексом заходів, що 

передбачають реалізацію змін, які покликані удосконалити систему 

управління ними. Але для обґрунтування конкретних дій в цій сфері та оцінки 

можливих наслідків реструктуризації, необхідно проаналізувати найбільш 

розповсюджені варіанти діючих організаційних структур управління, що нині 

застосовуються для управління підприємствами галузі.  

У широкому розумінні організаційна структура управління 

підприємством становить сукупність відділів, підрозділів та окремих 

керівників підприємства, що виконують певні виробничі завдання залежно від 

своїх функцій та повноважень задля їх реалізації. Отже, організаційна 

структура в узагальненому вигляді відображає систему управління 

підприємством. Найважливішою ознакою такої системи є характер зв’язків 

між підрозділами. Вертикальний зв'язок відображає підпорядкованість одних 

елементів системи іншим, а горизонтальний – можливість їх кооперації для 

виконання спільних завдань. Найчастіше організаційна структура 

підприємства відображається у графічному вигляді, оскільки це дозволяє 

отримати наочне уявлення про характер зв’язків між підрозділами. Але 

графічне відображення системи управління має один суттєвий недолік – за 

його умов досить складно описати функції та повноваження відділів, 

підрозділів та керівників підприємства. Тому графічне відображення 

організаційної структури доповнюють описом у табличній або текстовій 

формі.  

Оскільки кожне підприємство є унікальним, організаційні структури 
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суб’єктів господарювання мають безліч відмінностей. Але ці відмінності 

можна класифікувати залежно від того, які чинники їх обумовлюють 

(рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 3.1 – Класифікація чинників, що обумовлюють відмінності організаційної 

структури підприємств МЕТ 

 

Тип організаційної структури обумовлений завданнями підприємства та 

розподілом повноважень, обов’язків та функцій між керівниками відділів 

підприємства. Практичний досвід свідчить, що у переважній більшості 

випадків електротранспортні підприємства використовують лінійно-

функціональну організаційну структуру управління.  

Вплив галузевої специфіки на організаційну структуру підприємств МЕТ 

проявляється у наявності спеціальних відділів, що відповідають за 

експлуатацію та технічний стан рухомого складу таких підприємств.  

Вид електричного транспорту теж варто вважати чинником, що впливає 

на організаційну структуру підприємств МЕТ, оскільки окремі відділи 

створюються виключно для обслуговування трамваїв, а інші – для 

забезпечення належного технічного стану тролейбусів, що використовуються 

електротранспортними підприємствами.  

Аналізуючи функціонування електротранспортних підприємств, 

необхідно особливу увагу приділити особливостям діяльності харківських 

ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВІДМІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
ПІДПРИЄМСТВ МЕТ 

1.Тип організаційної 
структури  

2. Галузева специфіка 
підприємств МЕТ  

3. Вид електричного 
транспорту, що 

використовується  

Тип організаційної структури визначає який тип зв’язків  
є для підприємства пріоритетним  

Назви та функції окремих відділів та підрозділів 
електротранспортних підприємств вказують на галузеву 

належність   

Вид транспорту також має значення, оскільки деякі 
відділи підприємств МЕТ відповідальні з  технічний стан 

рухомого складу   
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підприємств МЕТ. Однією з найбільш важливих ознак системи міського 

електричного транспорту цього міста є відокремлення кожного підприємства і 

перетворення його на незалежного суб’єкта господарювання. За умов 

забезпечення незалежності електротранспортних підприємств зникає потреба у 

суб’єкті господарювання, що об’єднує і контролює електротранспортні 

підприємства (що також пояснює відсутність підприємств МЕТ м. Харкова 

серед учасників корпорації «Укрелектротранс»). Це у свою чергу приводить до 

ускладнення зв’язків між цими підприємствами на тлі відсутності конкуренції, 

бо кожне з них обслуговує певну частину транспортної мережі. 

Важливо також зазначити, що відокремлення електротранспортних 

підприємств пов’язане з чітким розмежуванням їх функцій, а кооперація та 

координація діяльності дозволила підвищити обсяги фінансування діяльності 

за рахунок доходів від надання транспортних послуг та підвищити обсяги 

транспортних перевезень в м. Харкові, (обсяг яких у 2017 р. перевищив 

аналогічний показник для метрополітену). В той же час харківські 

електротранспортні підприємства мають проблеми, характерні і для інших 

підприємств галузі: 

1. Оновлення рухомого складу відбувається із залученням коштів 

інвесторів, що пояснюється необхідністю комплексної модернізації 

харківських електротранспортних підприємств.  

2. Зменшення кадрового складу електротранспортних підприємств з 

різних причин, серед яких найважливішою є відсутність системи належного 

матеріального стимулювання водіїв та інших працівників підприємств МЕТ. 

3. Наявність і необхідність обслуговування збиткових маршрутів (що 

пояснюється соціальними функціями міського електричного транспорту). 

4. Нерегулярність отримання компенсацій за перевезення 

підприємствами МЕТ пасажирів, що мають право пільгового проїзду на тлі 

поступового зростання кількості пасажирів цієї категорії.  

Позитивний досвід харківських електротранспортних підприємств 

свідчить, що за умов належного технічного обслуговування транспортної 
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мережі та фінансування модернізації відбувається зростання обсягів надання 

транспортних послуг за рахунок відкриття нових маршрутів, що дозволяє 

успішно вести конкурентну боротьбу з приватними перевізниками, які 

використовують автомобільний транспорт, але пропонують пасажирам значно 

вищі тарифи на перевезення, які значною мірою залежать від коливань цін на 

пальне і у майбутньому будуть лише підвищуватися.  

Оскільки відокремлення електротранспортних підприємств пов’язане зі 

змінами їх підпорядкування, очевидно, що на прикладі підприємств м. 

Харкова успішно реалізовано заходи з реструктуризації, що дозволило 

підвищити обсяги пасажирських перевезень та більш раціонально 

використовувати фінансові та інші ресурси.  

Розповсюдження описаної вище практики поступового перетворення 

електротранспортних підприємств на незалежних суб’єктів господарювання 

дасть можливість посилити конкуренцію між транспортними підприємствами, 

що приведе до підвищення якості послуг з одночасним покращенням якості 

управління електротранспортними підприємствами (бо усвідомлення 

необхідності самостійного обґрунтування та реалізації управлінських рішень 

приводить до використання більш прогресивних методів управління 

підприємствами).  

Далі наведемо приклади організаційних структур електротранспортних 

підприємств КП «Салтівське трамвайне депо» та КП «Жовтневе трамвайне 

депо» (рис. 3.2–3.3).  

За результатами аналізу організаційні структури згаданих 

електротранспортних підприємств можна сформулювати такі висновки: 

По-перше, ці підприємства використовують лінійно-функціональну 

структуру управління, оскільки головний інженер та заступник з експлуатації 

(мається на увазі експлуатація рухомого складу) є лінійними керівниками. 

Вони забезпечують ієрархічні зв’язки в системі управління. Разом з тим, такі 

відділи як планово-економічний, бухгалтерія, відділ кадрів, відділ охорони 
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праці та ін. є функціональними, тобто виконують конкретні функції для усього 

підприємства і не потребують розгалуженої структури підрозділів.  

 

Рис. 3.2 – Організаційна структура КП «Салтівське трамвайне депо»  

(м. Харків) 
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Рис. 3.3 – Організаційна структура КП «Жовтневе трамвайне депо» 

(м. Харків) 

 

По-друге, за умов використання описаної організаційної структури 

відділи, що характеризуються ієрархічними зв’язками, відображають галузеву 

специфіку та найбільш важливі напрями діяльності підприємств МЕТ, до яких 

належить експлуатація рухомого складу, його технічне обслуговування та 

ремонт. При цьому якості надання транспортних послуг не приділяється 

належної уваги – замість покращення рівня обслуговування пасажирів увага 
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керівництва зосереджується на процесах експлуатації рухомого складу 

підприємств МЕТ, що можна пояснити пріоритетами, які були встановлені за 

часів планової економіки, коли підприємства МЕТ були монополістами на 

ринку транспортних послуг.  

По-третє, наявність кондукторів в організаційній структурі 

електротранспортних підприємств свідчить про використання традиційних 

способів організації розрахунків з пасажирами за надані транспортні послуги. 

Як вже зазначалося, впровадження АСОП дозволить застосовувати більш 

прогресивні форми розрахунків, що у свою чергу означає необхідність 

реструктуризації цього та інших електротранспортних підприємств з 

відповідними змінами їх організаційної структури.  

Порівнюючи організаційні структури двох харківських комунальних 

електротранспортних підприємств, варто зауважити, що перелік відділів, 

що виконують завдання, спільні для переважної більшості підприємств  або 

суттєво не відрізняється (оскільки поєднання функцій головного енергетика 

і головного механіка в одному енергомеханічному відділі не можна вважати 

значною відмінністю у структурі підприємств, що розглядаються). 

Важливою відмінністю організаційної структури другого з розглянутих 

підприємств порівняно з першим є включення до відділу експлуатації 

бригад, що здійснюють технічне обслуговування трамваїв безпосередньо на  

лініях, що є цілком логічним, тому що діяльність лінійних бригад та 

оперативність проведення ремонтів безпосередньо впливають на процес 

надання послуг. 

Наступним етапом аналізу організаційних структур 

електротранспортних підприємств є з’ясування того, наскільки вид 

транспорту, що використовується, впливає на організаційну структуру 

електротранспортного підприємства. Для цього розглянемо структуру 

Харківського КП «Тролейбусне депо № 3» (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 – Організаційна структура КП «Тролейбусне депо № 3» (м. Харків) 

 

Аналізуючи організаційну структуру тролейбусного депо, необхідно 

звернути увагу на наявність відділу безпеки руху. Успішне функціонування 

такого відділу дозволяє знизити кількість аварій та інших подібних випадків, 

що загрожують безпеці пасажирів. Крім того, цікавим фактом можна вважати 

використання підприємством рухомого складу спеціального призначення. Усі 



139 

інші відмінності організаційної структури цього підприємства від розглянутих 

раніше не можна вважати суттєвими (наявність шиномонтажної дільниці 

пояснюється специфікою цього виду електричного транспорту).  

Отже, за результатами аналізу організаційних структур 

електротранспортних підприємств доцільно запропонувати такі напрями їх 

реструктуризації:  

1. Удосконалення існуючих відділів електротранспортних 

підприємств. 

2. Створення нових відділів електротранспортних підприємств.  

Метою реалізації цих напрямів є покращення структури управління 

електротранспортних підприємств задля підвищення якості транспортних 

послуг, зменшення залежності підприємств від  зовнішнього фінансування та 

реалізації інших не менш важливих цілей. Далі будуть викладені пропозиції 

щодо реструктуризації підприємств МЕТ за кожним з перелічених напрямів.  

1. Удосконалення існуючих відділів електротранспортних підприємств. 

Особливістю реалізації цього напряму є те, що перш, ніж приймати 

рішення про реструктуризацію, необхідно оцінити результативність роботи 

підрозділів електротранспортних підприємств. Оскільки значна кількість 

відділів функціонують і у складі інших підприємств, основна увага авторів 

приділятиметься відділам, що забезпечують виконання електротранспортними 

підприємствами своїх найважливіших функцій і визначають їх галузеву 

специфіку. Йдеться про відділ технічного обслуговування та ремонту 

рухомого складу та відділ експлуатації. Враховуючи функції перелічених 

відділів, пропозиції щодо оцінки їх роботи будуть різні.  

Враховуючи, що головною метою створення та функціонування відділу 

технічного обслуговування та ремонту рухомого складу є забезпечення 

належного технічного стану транспортної техніки, для оцінки ефективності 

роботи цього відділу доречно застосовувати показник пробігу к розрахунку на 

один ремонт або технічне обслуговування. Оскільки за ремонт та технічне 
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обслуговування відповідальні різні підрозділи, для кожного з них цей 

показник визначається окремо: 

 

де ПР – пробіг в розрахунку на один ремонт транспортної техніки; 

П – пробіг усіх одиниць рухомого складу за період, тис. км; 

 Р – загальна кількість ремонтів, разів. 

 Цей показник розраховується з використанням як лінійних так і 

запланованих ремонтів. Зростання показника, як правило, відбувається через 

зменшення частоти ремонтів, що вказує на покращення технічного стану 

рухомого складу, що виражається у тому, що трамваї або тролейбуси 

проходять більшу відстань не потребуючи додаткового (позапланового) 

ремонту.  

Аналогічний показник визначається для підрозділу, що відповідальний 

за технічне обслуговування транспортних засобів: 

 

де ПТО – пробіг в розрахунку на технічне обслуговування транспортної 

техніки; 

П – пробіг усіх одиниць рухомого складу за період, тис. км; 

 ТО – кількість випадків технічного обслуговування, разів. 

 Оскільки пробіг у розрахунку на ремонт (технічне обслуговування) є 

абсолютним показником, для визначення результативності роботи підрозділів, 

що відповідальні за технічний стан рухомого стану, отримані результати 

необхідно порівняти з нормативними значеннями, що встановлюються 

підприємствами на основі врахування стану рухомого стану та інтенсивності 

його використання. З урахуванням викладеного раніше, показники 

результативності роботи відділів визначатиметься за формулами: 
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де РР, РТО – відповідно, показники результативності роботи підрозділів 

ремонту та технічного обслуговування рухомого складу, відсотки;  

ПР(Ф), ПР(Н) – фактичне та нормативне значення показника пробігу 

рухомого складу у розрахунку на один ремонт, тис. км; 

ПТО(Ф), ПТО(Н) – фактичне та нормативне значення показника пробігу 

рухомого складу у розрахунку на технічне обслуговування, тис. км. 

Управлінські рішення, що стосуються змін у технічних відділах і 

підрозділах електротранспортних підприємств, пропонується приймати 

залежно від відносної величини відхилень фактичних значень показників 

результативності від нормативних, які можуть бути визначені за формулою: 
 

 
 

де РР – відхилення показника результативності підрозділу ремонту 

рухомого складу від нормативного значення, відсотки. 

Відхилення для показника результативності підрозділу технічного 

обслуговування визначається аналогічно до (3.5).  

Наведене співвідношення пропонується вважати критерієм, що 

враховується при обґрунтуванні управлінських рішень з реструктуризації, що 

стосуються відділів, про які йдеться. Нижче запропоновані варіанти дій 

залежно від значення відхилення показника результативності (рис. 3.5).  

Коментуючи запропоновані вище варіанти дій, необхідно зазначити, що: 

1. Значення відхилень, представлені у вигляді прогресивної шкали, 

ускладнюють досягнення відділами і підрозділами кращих результатів, але 

дозволяють керівництву об’єктивно їх оцінити. 
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Рис. 3.5 – Варіанти дій залежно від відхилення показників результативності 

роботи технічних відділів підприємств МЕТ від нормативних значень 

 

 

2. Високі результати роботи відділів, що відповідають за технічний 

стан рухомого складу, передбачають, що підприємство зацікавлене у 

збереженні досягнутих результатів. Тому мотивація персоналу має бути 

комплексною і передбачати застосування як матеріальних, так і 

нематеріальних стимулів. Крім того, на цьому етапі важливо забезпечити 

передачу досвіду між працівниками підприємства.  

3. За умов посередніх результатів, запропоновані раніше заходи 

доповнюються посиленням контролю використання робочого часу, оскільки 

причиною низької результативності можуть бути численні порушення 

трудової дисципліни.  

4. Низька результативність відділів, що відповідають за технічний 

стан рухомого складу,  передбачає впровадження усіх описаних заходів. Також 

за таких умов можлива зміна керівництва. 

Оцінка роботи технічних відділів дозволить обґрунтувати рішення, що 

стосуються покращення їх роботи в межах заходів з реструктуризації. Ці 

Значення 
відхилення 

Варіанти дій  

7 % і менше комплексні заходи з мотивації, передача досвіду працівників 

від 8 до 20 % заходи з мотивації, підвищення кваліфікації персоналу 

від 20 до 40 % заходи з мотивації, підвищення кваліфікації персоналу, посилений 
контроль за використанням робочого часу 

 

більше 40 % зміна керівництва, підвищення кваліфікації персоналу, посилений 
контроль за використанням робочого часу, заходи з мотивації 

персоналу 
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заходи не передбачають розформування технічних відділів, тому що їх робота 

пов’язана з виконанням ключових для підприємства функцій.  

Також можливими варіантами дій керівництва є поєднання або 

розділення відділів (як це відбувається з електромеханічним відділом 

електротранспортних підприємств), але для того, щоб пересвідчитися у 

результативності таких дій, необхідно проводити тривалий моніторинг 

діяльності відділів, створених у результаті розділення або поєднання тих, що 

існували раніше. У випадку реалізації такого сценарію реструктуризація 

набуває ознак соціального експерименту, і працівникам потрібен час аби 

пристосуватися до нових умов.  

2. Створення нових відділів в організаційній структурі 

електротранспортних підприємств. 

Переходимо до пропозицій, що стосуються реструктуризації відділу 

збору виручки, що також відображає специфіку діяльності 

електротранспортних підприємств. Перш, ніж формулювати пропозиції щодо 

реструктуризації згаданого відділу, розглянемо його основні функції. 

Виходячи з його структури, яка найбільш повно представлена на прикладі КП 

«Жовтневе трамвайне депо» (див. рис. 3.3), основними функціями відділу 

збору виручки є розрахунок з пасажирами за надані послуги, що традиційно 

здійснюється через реалізацію квитків кондукторами, які є основними 

працівниками цього відділу. Крім того, для контролю збору виручки задіяні 

контролери, а приймання виручки здійснює квитковий касир.  

Отже, електротранспортні підприємства застосовують традиційні 

способи розрахунку з пасажирами, залучаючи контролерів до цього процесу. 

На нашу думку, цей підхід має кілька суттєвих недоліків. 

По-перше, при перевезенні значної кількості пасажирів контролери не 

завжди мають можливість реалізувати квитки у повному обсязі, що приводить 

до зниження виручки.  

По-друге, переміщення контролера по салону транспортного засобу іноді 

створює дискомфорт для пасажирів, що особливо відчувається у години-пік.  
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По-третє, кондуктор у процесі збору виручки виконує функції контролю, 

але може помилитися через власну неуважність. Крім того, робота контролера 

не потребує кваліфікації і не вважається перспективною, що є демотивуючим 

фактором для представників цієї професії.  

Враховуючи викладене вище, необхідно розформувати відділ збору 

виручки, встановивши натомість автоматизовану систему оплати проїзду 

(АСОП), як це пропонується у роботі О.Ю. Паланта [126]. Для технічного 

забезпечення цієї системи у структурі підприємств МЕТ планується створення 

окремого суб’єкта господарювання. Але специфіка АСОП полягає у тому, що 

через необхідність технічного обслуговування вона має відношення до 

технічних відділів підприємств МЕТ, а за функціями та результатами 

застосування – замінює відділ збору виручки. Тому виникають одразу декілька 

важливих питань, відповіді на які представлені нижче.  

1. Яким є місце суб’єкта АСОП у структурі підприємств МЕТ? 

АСОП за своєю суттю є технічною системою, але спеціалісти технічних 

відділів не мають відповідної кваліфікації для обслуговування цієї системи. З 

іншого боку, функціонування АСОП не потребує започаткування відділу з 

розгалуженою ієрархією, але відбувається під час всієї експлуатації рухомого 

складу. Тому суб’єкт господарювання з експлуатації та обслуговування АСОП 

пропонується підпорядкувати заступнику керівника підприємства МЕТ з 

експлуатації рухомого складу. Це фактично означає заміну відділу збору 

виручки на суб’єкт АСОП з урахуванням їх розташування у структурі 

підприємства та збереженням усіх необхідних функцій.  

2. Які працівники будуть займатися технічним обслуговуванням 

АСОП? 

Для вирішення кадрового питання у нашому випадку існує декілька 

основних варіантів, один з яких передбачає звільнення працівників відділу 

збору виручки у зв’язку зі скороченням штату, а інший – їх перекваліфікацію 

для обслуговування АСОП. Раніше вже зазначалося, що міський електричний 

транспорт, крім інших, виконує й соціальні функції (що стосується не лише 
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пасажирів, а й працівників підприємств МЕТ). Тому другий варіант є більш 

раціональним. Але навіть підвищення кваліфікації кондукторів пов’язане із 

звільненням деяких з них, оскільки вважається, що АСОП є надійною 

системою, технічне обслуговування якої не потребує значних витрат робочого 

часу. Тобто, у новостворений відділ будуть переведені лише ті працівники 

відділу збору виручки, що проілюструють найкращі результати в процесі 

підвищення кваліфікації. Такий підхід дозволить мінімізувати кількість 

звільнених працівників та забезпечить підвищення надійності функціонування 

АСОП. 

Місце суб’єкта АСОП у структурі підприємства МЕТ проілюстровано 

нижче (рис. 3.6). 

 

 
Рис. 3.6 – Суб’єкт АСОП в організаційній структурі електротранспортного 

підприємства 

 

Впровадження й застосування АСОП має переваги порівняно із 

традиційними способами організації оплати за транспортні послуги, а саме: 

1. АСОП забезпечує прозорість утворення доходів підприємств МЕТ 

від надання послуг, оскільки оплата здійснюється із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій (електронних карток, QR-кодів й т. ін.). 
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2. Оплата проїзду пасажирами здійснюється більш організовано та 

жодним чином не знижує комфорту їх перебування у салоні транспортного 

засобу та пересування до пункту призначення.  

3. За умов монетизації пільг, використання АСОП дозволяє 

збільшити дохід від реалізації послуг за рахунок виявлення осіб, що 

користувалися правом пільгового проїзду не маючи для цього законних 

підстав. 

Крім перелічених переваг варто зазначити, що впровадження АСОП 

цілком узгоджується з європейським досвідом організації пасажирських 

перевезень. При цьому АСОП у тому чи іншому вигляді використовується у 

країнах Європи для усіх видів публічного міського транспорту, включно з 

автобусами (метрополітен аналогічну систему використовує досить давно).  

Рекомендації, що будуть викладені далі, спрямовані на те, щоб 

поступово перетворити електротранспортні підприємства на повноцінні 

суб’єкти економічних відносин, діяльність яких спрямована на отримання 

економічних вигод. І першою з таких рекомендацій, на нашу думку, має бути 

перетворення відділів експлуатації рухомого складу на відділи забезпечення 

якості транспортних послуг.  

Як вже зазначалося раніше, необхідність такого перетворення 

обумовлена, перш за все, тим, що за умов планової економіки увага 

керівництва акцентувалася саме на проблемах, що виникали під час 

експлуатації транспортної техніки, тоді як проблемам підвищення якості 

послуг уваги приділялося значно менше, що пов’язано з монопольним 

становищем підприємств МЕТ в системі міських громадських транспортних 

перевезень, що функціонувала за радянських часів. 

Створення відділу забезпечення якості транспортних послуг на базі 

відділу експлуатації передбачає значне розширення функцій нового відділу 

(рис. 3.7а). Розглянемо детальніше зміст і способи реалізації кожної зі 

згаданих функцій. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.7 – Функції відділу забезпечення якості транспортних послуг (а)  

та відділу реклами (б) 

 

1. Надання транспортних послуг – головна функція не лише відділу, про 

який йдеться, а й підприємства в цілому. Разом з тим, для підвищення 

результативності власної діяльності електротранспортним підприємствам 

необхідне розуміння того, що для ведення конкурентної боротьби з 

приватними перевізниками та підвищення іміджу міського електричного 

транспорту необхідно змінити підхід до надання послуг та визначити критерії 

їх якості.  

2. Моніторинг якості транспортних послуг передбачає визначення якості 

послуг на основі врахування думок пасажирів щодо цього питання. Для 

належного виконання цієї функції необхідно організувати зворотній зв'язок з 

пасажирами на постійній основі, а не лише у випадку виникнення 

непередбачуваних ситуації. Для цього підприємствам МЕТ пропонується 

періодично організовувати анкетні опитування серед пасажирів. Це дозволить 

виявити найбільш суттєві проблеми, що виникають в процесі надання послуг.  
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3. Заходи з підвищення якості транспортних послуг обґрунтовуються на 

основі врахування думки пасажирів щодо поточного рівня якості. При цьому 

підприємствам МЕТ рекомендується звернути особливу увагу на такі складові 

якості транспортних послуг як своєчасність їх надання та комфортність 

пересування пасажирів. 

Своєчасність надання послуг має велике значення для суспільно 

активної частини пасажирів. Забезпечення своєчасності досягається через 

складання та дотримання точних графіків руху транспорту, підвищення 

оперативності роботи лінійних бригад та використання резервних одиниць 

рухомого складу замість тих, що з технічних причин не вийшли на маршрути. 

Крім того, для інформування пасажирів щодо прибуття транспорту на кожній 

зупинці має бути встановлене електронне табло, що відображає термін 

прибуття транспорту за різними маршрутами. Такий підхід досить давно 

практикується у країнах Європи і в перспективі повинен бути застосований у 

великих містах України.  

Забезпечення комфортності пересування пасажирів також є важливою 

умовою, що визначає якість транспортних послуг. Для цього необхідно 

оптимальне розподілення одиниць рухомого складу по маршрутній мережі 

залежно від наповненості пасажиропотоку. Якщо трамвайні вагони або 

тролейбуси заповнені пасажирами максимально, то пасажири відчувають 

дискомфорт через брак вільного простору у салоні, що і пояснює необхідність 

проведення описаної оптимізації руху транспорту. Крім того, варто розглянути 

можливість встановлення кондиціонерів та додаткових обігрівачів у салонах 

трамваїв та тролейбусів. Реалізація цієї пропозиції пов’язана із значними 

втратами ресурсів, тому може бути здійснена у декілька етапів: 

 обладнання кондиціонерами/обігрівачами салонів рухомого складу, що 

використовується на декількох найбільш популярних маршрутах та оцінка 

реакції пасажирів; 

 обладнання кондиціонерами/обігрівачами салонів всіх нових одиниць 

рухомого складу;  
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 поступове обладнання кондиціонерами/обігрівачами салонів усіх 

одиниць рухомого складу підприємств МЕТ. 

4. Контроль за виконанням розроблених заходів з дотримання 

обґрунтованих рішень, що стосуються підвищення якості транспортних 

послуг, здійснюється співробітниками новоствореного відділу. При цьому 

процес надання послуг сприймається з точки зору пасажира.  

5. Поряд з уже розглянутими особливостями надання послуг та 

підвищенням їхньої якості варто згадати і про підвищення культури 

обслуговування пасажирів, оскільки саме вони є споживачами транспортних 

послуг.  

Отже, створення відділу забезпечення якості транспортних послуг на 

базі відділу експлуатації рухомого складу дозволяє підприємствам МЕТ 

реалізувати таке ставлення до реальних та потенційних споживачів послуг, що 

вже характерні для суб’єктів господарювання, що репрезентують приватний 

сектор економіки. Реалізація описаної вище трансформації відділу 

експлуатації рухомого складу у перспективі обумовить поступове зростання як 

репутації підприємств міського електричного транспорту, так і обсягів 

пасажирських перевезень, що, у свою чергу, приведе до зростання доходів 

підприємств галузі.  

Ще однією пропозицією, що спрямована на перетворення 

електротранспортних підприємств на незалежні від зовнішніх дотацій суб’єкти 

господарювання, є створення відділу реклами у структурі кожного з них. 

Результати досліджень вітчизняних та іноземних дослідників показують, що 

реклама на транспорті є досить популярною, що пояснюється її перевагами та 

порівняно невисокою вартістю розміщення (найпопулярнішою серед 

потенційних клієнтів залишається реклама у вагонах метро та станціях 

метрополітену, де відмічається постійне зростання площ, що відведені під 

розміщення рекламної продукції).  

Однак сьогодні підприємства МЕТ діють у таких умовах, коли їм 

невигідно співпрацювати з рекламодавцями. Справа у тому, що доходи від 
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розміщення реклами відносяться до «інших доходів» електротранспортних 

підприємств, які, відповідно до діючої методики визначення транспортних 

тарифів, спрямовуються на зниження вартості проїзду. Таким чином, 

відсутність мотивації обумовлює низьку активність підприємств у цьому 

напрямку. Крім того, електротранспортні підприємства підпорядковані 

міським радам і не завжди уповноважені укладати угоди з рекламодавцями від 

свого імені. У разі централізованого укладання такої угоди підприємства МЕТ 

не отримують належних доходів, оскільки традиційно вважається, що вони не 

орієнтовані на отримання економічних вигод.  

Створення відділів реклами у поєднанні з можливістю підприємств МЕТ 

самостійно укладати угоди з рекламодавцями та зміною методики визначення 

тарифів дозволяє мотивувати підприємства МЕТ до взаємодії з 

рекламодавцями.  

Відділи реклами пропонується створити як функціональні, тобто такі, що 

підпорядковані безпосередньо керівнику підприємства. Це забезпечить їх 

відносну незалежність та дасть можливість застосовувати сучасні методи 

популяризації рекламних послуг підприємств міського електричного 

транспорту.  

Аналогічно до попередньої пропозиції наведемо перелік функцій відділу 

реклами (рис. 3.7б).  

1. Пошук потенційних рекламодавців є однією з найважливіших 

функцій рекламного відділу. Успішна робота у цьому напрямку не лише 

забезпечить отримання підприємствами МЕТ додаткових доходів, а й 

сприятиме популяризації послуг підприємств галузі та підвищенню їх 

репутації. 

2. Передбачається також, що рекламний відділ буде займатися 

виготовленням рекламної продукції для внутрішньої реклами. Виконання цієї 

функції не буде проблематичним для підприємств МЕТ, оскільки деякі з них 

вже розміщують внутрішню рекламу. Виготовлення рекламної продукції 

пов’язане із залученням дизайнера, який може співпрацювати з 
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електротранспортними підприємствами постійно або час від часу, залежно від 

обсягів роботи.  

3. Розміщення зовнішньої реклами також не можна вважати новим 

для підприємств МЕТ видом діяльності (тому що у структурі деяких з них є 

виконавець художніх робіт), але завдання відділу реклами полягає у тому, щоб 

обґрунтувати розцінки на рекламні послуги та систематизувати діяльність 

підприємств МЕТ у цьому напрямку.  

Узагальнюючи викладене вище, доцільно навести методику визначення 

показників, що відображають результативність роботи нових та існуючих 

підприємств МЕТ. Під результативністю ми розуміємо виконання відділами 

свого призначення, що в узагальненому вигляді відображається описаними 

показниками (табл. 3.1).  

Практичне використання наведених показників дозволить оцінити 

результативність роботи існуючих і новостворених відділів після проведення 

реструктуризації. Отже, оцінка результатів впровадження заходів, що 

запропоновані у цьому розділі, має відбуватися за результатами роботи 

підрозділів. Визначення перелічених показників за наявності необхідної 

інформації пропонується проводити кожне півріччя з моменту завершення 

реструктуризації. На нашу думку, такий період є оптимальним, і дозволить 

керівництву вчасно реагувати на негативні тенденції, що супроводжують 

функціонування системи управління електротранспортного підприємства.  

За умов виникнення необхідності за результатами показників, що 

представлені вище, може бути визначений інтегральний показник 

результативності системи управління, але у такому разі керівництво отримає 

вкрай узагальнену інформацію, тому цього робити не рекомендується.  
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Таблиця 3.1  

Показники, що відображають результативність роботи відділів підприємства 

після реструктуризації 

Відділ Показник Формула розрахунку 

Підрозділ  

ремонту  

рухомого складу 

Результативність роботи підрозділу 

ремонту рухомого складу 

 

 

Підрозділ технічного 

оснащення рухомого 

складу  

Результативність роботи підрозділу 

технічного обслуговування рухомого 

складу 

 

 

АСОП Середній час роботи між відмовам  

 

Відділ забезпечення 

якості транспортних 

послуг 

Коефіцієнт 

своєчасності перевезень 
 

Рівень забезпечення якості транспортних 

послуг   

Відділ  

реклами 

Доходність рекламної діяльності 

 

 

Умовні позначення: РР, РТО – відповідно показники результативності роботи 

підрозділів ремонту та технічного обслуговування рухомого складу, частка одиниці; ПР(Ф), 

ПР(Н) – фактичне та нормативне значення показника пробігу рухомого складу у розрахунку 

на один ремонт, тис. км; ПТО(Н), ПР(Н) – фактичне та нормативне значення показника пробігу 

рухомого складу у розрахунку на технічне обслуговування, тис. км; РАСОП – 

результативність роботи суб’єкту АСОП, ЧФ – фактичний середній час роботи між 

відмовами, год.; ЧН – нормативний середній час роботи між відмовами, год.; КСВ – 

коефіцієнт своєчасності, частка одиниці; Т – сумарне запізнення транспортних засобів на 

маршрутів за період, год.; Т – загальний час перевезення пасажирів без запізнень, год.; ЯТП 

– показник якості надання транспортних послуг, частка одиниці; БФАКТ – фактична кількість 

балів за результатами опитування пасажирів, балів; БМАКС – максимальна кількість балів за 

результатами опитування пасажирів, балів; ЕР – ефективність відділу реклами після 

реструктуризації, частка одиниці; ДР – доходи від рекламної діяльності, тис. грн.; ВР – 

витрати на рекламну діяльність, тис. грн. 

 

 

Далі в цій роботі буде  розглянуто особливості реалізації економічної 

складової організаційно-економічного механізму реструктуризації 

електротранспортних підприємств.  
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3.2 Реалізація економічної складової організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств МЕТ 

 

Реалізація заходів у межах застосування організаційно-економічного 

механізму реструктуризації електротранспортних підприємств передбачає 

економічне обґрунтування та ресурсне забезпечення цього процесу з 

визначенням відповідного економічного ефекту у тих випадках, коли він може 

бути виражений із застосуванням економічних показників. Тому економічна 

складова організаційно-економічного механізму реструктуризації надзвичайно 

важлива для його успішного практичного застосування.  

З позицій економіки обґрунтування процесу реструктуризації 

підприємств МЕТ за своєю суттю є проектом, оскільки передбачає 

обґрунтування та впровадження змін, що в перспективі приведуть до 

підвищення ефективності діяльності підприємств галузі. Однак, цей проект 

необхідно розглядати з урахуванням конкретних пропозицій щодо 

реструктуризації підприємств МЕТ. Тому далі будуть наведені рекомендації, 

що стосуються економічного обґрунтування організаційних заходів, що 

викладені вище (див п. 3.1), що необхідно для забезпечення цілісності 

організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємств МЕТ та 

забезпечення результативної взаємодії його складових.  

Перш за все, йдеться про організаційні заходи, що передбачають 

удосконалення організаційної структури управління електротранспортних 

підприємств шляхом створення нових структурних одиниць (відділу 

забезпечення якості транспортних послуг, відділу реклами та ін.). 

Економічне обґрунтування реструктуризації підприємств МЕТ 

рекомендується проводити шляхом реалізації наступних етапів: 

1. Визначення розміру матеріальних та фінансових ресурсів для 

проведення реструктуризації (при цьому передбачається, що на момент 

завершення реструктуризації нові структурні одиниці підприємства будуть 

здатні виконувати свої функції у повному обсязі). 
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2. Визначення економічних вигод, що очікуються за результатами 

реструктуризації електротранспортних підприємств (наприклад, підвищення 

доходів від надання транспортних або рекламних послуг). Як вже зазначалося, 

розрахунок економічних вигод необхідно здійснювати станом на кінець 

періоду, з моменту завершення реструктуризації електротранспортних 

підприємств.  

3. Визначення економічної ефективності функціонування нових 

структурних одиниць підприємств МЕТ та ефективності реструктуризації в 

цілому. Ефективність визначається порівнянням економічного ефекту та в 

вартості ресурсів, що планується використати для проведення 

реструктуризації.  

При цьому, ефект від проведення реструктуризації залежить від таких 

факторів як методика нарахування тарифів (за якої сьогодні інші доходи 

підприємств МЕТ спрямовуються на зниження тарифів через соціальну 

спрямованість існуючої практики тарифоутворення) та монетизація пільг.  

Обґрунтування заходів з реструктуризації є сукупністю пов’язаних між 

собою процесів, реалізація яких покладена на аналітичний центр, що 

створюється на тимчасовій основі з метою узагальнення та аналізу інформації, 

що стосується реструктуризації підприємств МЕТ (див. рис. 2.12). 

Як вже зазначалося, необхідність створення аналітичного центру (рис. 

3.8) для обґрунтування процесу реструктуризації обумовлена тим, що 

удосконалення системи управління електротранспортних підприємств 

передбачає попередній аналіз значного обсягу інформації, що у нашому 

випадку надається відділами, що вже функціонують на підприємстві. Крім 

того, важливою особливістю аналітичного центру є те, що для його 

повноцінної роботи залучаються працівники інших відділів (хоча можливий і 

варіант залучення сторонніх осіб). Йдеться, насамперед, про працівників 

планово-економічного відділу, що пояснюється його кваліфікацією персоналу.  

Як бачимо, у процесі функціонування центру значна увага приділяється 

визначенню та інтерпретації показників економічного ефекту, ефективності та 
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результативності, що характеризують діяльність існуючих або нових відділів 

та підрозділів підприємств МЕТ (авторські пропозиції щодо методики 

розрахунку показників економічного ефекту та ефективності в межах 

економічного обґрунтування реструктуризації будуть наведені нижче). 

Результатами роботи аналітичного центру надаються керівництву для 

ухвалення рішення про реструктуризацію.  

 

 

Рис. 3.8 – Економічне обґрунтування реструктуризації 

підприємств МЕТ через створення аналітичного центру 

 

Отже, до переваг створення аналітичного центу з метою економічного 

обґрунтування доцільності проведення реструктуризації електротранспортних 

підприємств, можна віднести такі: 

1. Оперативність централізованої обробки інформації, що має 

відношення до реструктуризації електротранспортних підприємств.  

2. Кваліфікація персоналу, що репрезентує ключові структурні 

одиниці електротранспортних підприємств.  

3. Можливість періодичного застосування методики реструктуризації 

електротранспортних підприємств з урахуванням конкретних умов її 

проведення.  
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Описуючи особливості фінансування та матеріальне забезпечення 

реструктуризації електротранспортних підприємств як функцію організаційно-

економічного механізму реструктуризації таких підприємств, варто зазначити, 

що збитковість переважної більшості підприємств галузі ускладнює, а іноді й 

унеможливлює їх участь у цьому процесі. Тому цілком очевидно, що 

проведення реструктуризації фінансується з використанням бюджетних 

коштів, що дозволяє виділити наступні характерні риси цього процесу: 

1. Підставою для виділення коштів є комплектне обґрунтування 

реструктуризації з організаційної та економічної точок зору у відповідному 

проекті, що розробляється створеним на підприємстві МЕТ аналітичним 

центром та ухвалюється керівництвом цього підприємства.  

2. З огляду на наведені раніше пропозиції щодо реструктуризації 

підприємств галузі можна стверджувати, що найбільше ресурсів потребує 

встановлення та використання АСОП, оскільки ця система є інноваційною та 

створеною за європейськими зразками.  

3. Витрати на здійснення інших запропонованих заходів є порівняно 

незначними, оскільки:  

а) заходи, що стосуються функціонуючих технічних підрозділів 

підприємств МЕТ передбачають мотивацію працівників, підвищення 

кваліфікації персоналу, контроль за використанням робочого часу або зміну 

керівництва (за умов належного технічного оснащення цих підрозділів); 

б) у випадку з відділом забезпечення якості транспортних послуг новий 

відділ створюється на базі існуючого, тому додаткові витрати будуть пов’язані 

з виконанням нових функцій (що особливо стосується комунікації з 

пасажирами, як споживачами транспортних послуг); 

в) функціонування відділу реклами пов’язане зі створенням нових 

робочих місць та придбанням оргтехніки, але в межах підприємства такі 

витрати не мають принципового значення, оскільки у даному випадку не 

йдеться про придбання або зведення додаткових об’єктів (вважається, що 

підприємство має просторові ресурси для відкриття нового відділу).  


