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4. Одним з важливих наслідків реструктуризації підприємств МЕТ є 

підвищення кваліфікації персоналу або здобуття працівниками нової 

кваліфікації (прикладом чого, на нашу думку, є зміна кваліфікації кондукторів 

для обслуговування АСОП). Крім того, одним з пріоритетних напрямів 

розвитку підприємств МЕТ є залучення молоді до роботи підприємств (що в 

першу чергу стосується технічних підрозділів та відділу реклами).  

5. Для інформаційного супроводу процесів матеріального, фінансового 

та кадрового забезпечення реструктуризації конкретного підприємства МЕТ 

може бути залучений аналітичний центр, головним завданням якого у даному 

випадку є не лише систематизація інформації, а й контроль використання 

ресурсів. 

До пріоритетних перспективних цілей реформування підприємств МЕТ 

через їх реструктуризацію варто віднести перетворення електротранспортних 

підприємств на незалежних економічних суб’єктів, що дозволить їх самостійно 

фінансувати проведення заходів з реструктуризації. Однак, за таких умов 

розвиватися будуть лише найуспішніші підприємства, що приведе до 

підвищення якості послуг, але таке підвищення буде відбуватися 

диспропорційно, оскільки усі підприємства діятимуть, керуючись принципами 

конкурентної боротьби. З іншого боку, нерівномірність розвитку підприємств 

МЕТ є вкрай негативною тенденцією. Тому важливо забезпечити належне 

обґрунтування, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

реструктуризації кожного електротранспортного підприємства (що цілком 

можливо, оскільки, у переважній більшості випадків, не пов’язане із значними 

витратами економічних ресурсів).  

Переходячи до обґрунтування ефективності реструктуризації 

підприємств МЕТ, необхідно враховувати час проведення такого 

обґрунтування та статус відділу, діяльність якого аналізується, оскільки 

відділи підприємств МЕТ за цією ознакою відносяться до функціонуючих або 

новостворених.  
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Отже, залежно від моменту часу пропонується розрізняти декілька 

процесів: 

1. Обґрунтування доцільності проведення реструктуризації до її 

проведення. 

2. Оцінка функціонування підприємства або окремих його відділів за 

результатами реструктуризації.  

Для економічного обґрунтування доцільності реструктуризації у цій 

роботі пропонується визначати показники ефективності для існуючих відділів 

підприємства або тих, які планується створити. Під ефективністю у даному 

випадку будемо розуміти співвідношення очікуваного економічного ефекту 

від функціонування того чи іншого відділу та витрат пов’язаних з його 

діяльністю. 

Для оцінки роботи відділів за результатами реструктуризації, на нашу 

думку краще визначати результативність функціонування відділів, оскільки 

протягом першого періоду роботи з проведення реструктуризації важливо 

переконатися у тому, що функції відділів виконуються на належному рівні 

(адже ефективність проведення реструктуризації на той момент вже 

визначена). Показники результативності можуть бути досить різними і певною 

мірою відображають призначення відділу, його роль для підприємства МЕТ 

(характеристика таких показників представлена у п. 3.1 цієї роботи).  

Залежно від процесу, функціонування відділів підприємства оцінюється 

з використанням різних показників,  

Якщо йдеться про оцінку функціонування існуючих відділів 

підприємства з метою формулювання висновків про необхідність їх 

реструктуризації до моменту її проведення (без розформування, але з 

можливою заміною керівників та зміною функцій, обов’язків та повноважень), 

пропонується визначати показники, що характеризують результативність 

роботи відділів і визначаються через порівняння фактичних значень із 

бажаними. Описані вище розрахунки пропонується проводити для оцінки 

функціонування технічних відділів підприємств МЕТ із застосуванням 
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фактичних та очікуваних значень пробігу рухомого складу у розрахунку на 

один ремонт або технічне обслуговування (див. п. 3.1 цієї роботи). 

На момент проведення реструктуризації відділи підприємств МЕТ, що 

відповідають за технічний стан рухомого складу оцінюються за схожою 

методикою, але порівнюються вже фактичні показники, що характеризують 

роботу відділів після реструктуризації та нормативні показники. Подібний 

підхід пояснюється тим, що встановити зв'язок між якістю проведення 

ремонту одиниць рухомого складу та результативними показниками роботи 

підприємств МЕТ досить складно, оскільки: по-перше, більшість підприємств 

МЕТ є збитковими; по-друге, зупинки одиниць рухомого складу з технічних 

причин не приводять до зменшення доходів підприємств МЕТ, оскільки 

пасажири спочатку сплачують за надання послуг, а потім їх отримують. Разом 

з тим, очевидно, що поступове погіршення якості надання послуг негативно 

впливає на репутацію електротранспортних підприємств.  

Таким чином, результати порівняння фактичних та нормативних 

показників пробігу на один ремонт або технічне обслуговування, на нашу 

думку, можна вважати індикаторами результативності роботи цих відділів 

ремонту та технічного обслуговування рухомого складу підприємств МЕТ до 

та після проведення реструктуризації (а різниця між ними вказує на 

доцільність проведення реструктуризації означених відділів).  

 Переходячи до показників, що характеризують використання 

автоматичної системи оплати проїзду в контексті реструктуризації 

підприємств МЕТ, варто зазначити, що головною функцією відповідного 

суб’єкта є обслуговування АСОП і тому він також вважається технічним. Але 

про результативність такого відділу до проведення реструктуризації не 

йдеться, оскільки його пропонується створити у структурі підприємств МЕТ 

замість відділу збору виручки. З цих міркувань, для оцінки результативності 

роботи суб’єкту АСОП використовується показник середнього часу роботи 

між відмовами (див. табл. 3.5).  
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 Разом з тим, застосування АСОП передбачає відмову від послуг 

кондукторів, що обумовлює отримання електротранспортними 

підприємствами економічного ефекту, що базується на економії заробітної 

плати працівників і може бути визначений за формулою:  

 

,    (3.5) 

 

 де ЕЕАСОП(ЗП) – економічний ефект від впровадження АСОП, що виникає як 

економія заробітної плати працівників, тис. грн.; 

 NЗВ – загальна чисельність працівників відділу збору виручки, осіб; 

NАСОП – чисельність працівників, що пройшли перекваліфікацію й 

будуть задіяні для технічного обслуговування АСОП, осіб; 

ЗПР – середня річна заробітна плата працівника відділу збору виручки; 

НЗП – річні нарахування на заробітну плату працівників, звільнених через 

реструктуризацію, тис. грн.; 

ЗПАСОП – розмір додаткових витрат на заробітну плату працівників 

разом із нарахуваннями, внаслідок їх переведення до нового відділу, тис. грн. 

 Варто відзначити, що величина економічного ефекту буде порівняно 

незначною, а його отримання – одноразовим, тому що звільнення та 

перекваліфікацію кондукторів можна здійснити лише раз,  

Але у разі реалізації законодавчих ініціатив щодо монетизації пільг 

економічний ефект може дещо підвищитися через отримання підприємством 

МЕТ додаткових доходів внаслідок виявлення осіб, що не мають права 

пільгового проїзду, і отримується підприємством за умов монетизації пільг. 

Необхідно зазначити, що, на відміну від економічного ефекту, що 

виникає через економію заробітної плати працівників, монетизація пільг 

приносить підприємствам МЕТ щорічний ефект, оскільки передбачається, що 

громадяни, які раніше користувалися пільгами не маючи для цього підстав 

будуть сплачувати за проїзд у міському електричному транспорті. Отже, 

електротранспортні підприємства отримуватимуть економічний ефект від 
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монетизації пільг протягом усього терміну використання АСОП. Але за цей 

час кількість пасажирів та розмір транспортних тарифів будуть змінюватися, 

(особливо за умов введення економічно обґрунтованих тарифів), тоді як 

середня річна кількість поїздок одного пасажира суттєво не зміниться, і її 

можна вважати постійною величиною.  

З урахуванням викладеного вище, співвідношення для визначення 

розміру економічного ефекту електротранспортних підприємств, очікуваного 

від монетизації пільг має вигляд: 

 

 

 

де ЕЕАСОП(М) – економічний ефект від впровадження АСОП, з урахуванням 

монетизації пільг тис. грн.; 

 П – кількість громадян, що нині користуються правом пільгового 

проїзду, осіб; 

 ПМ – кількість громадян, що отримають виплати від держави при 

проведенні монетизації пільг, осіб; 

 ТППi – темп зростання або зменшення кількості перевезених пасажирів 

перевезених протягом і-того року, порівняно з попереднім, частка одиниці 

 КСЕР – середня річна кількість поїздок одного пасажира, разів; 

 Тi – тариф на пасажирські перевезення i-того року, грн.; 

 n – кількість років використання АСОП. 

 Як бачимо, використання наведеного вище співвідношення передбачає, 

що кількість громадян, які раніше не платили за проїзд змінюється 

пропорційно до загальної кількості пасажирів, що користуються послугами 

МЕТ. 

 Наведені вище співвідношення для визначення очікуваного 

економічного ефекту від впровадження АСОП дають можливість 

запропонувати співвідношення для розрахунку ефективності діяльності 
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суб’єкта АСОП, зміст яких також залежить від конкретних умов їх 

застосування: 

а) у разі збереження ситуації, коли органи державної влади та місцевого 

самоврядування компенсують підприємствам МЕТ перевезення пільгового 

контингенту пасажирів, ефективність функціонування АСОП до проведення 

реструктуризації визначається шляхом співставлення одноразового 

економічного ефекту, пов’язаного з економією заробітної плати працівників та 

витрат на встановлення та використання АСОП: 

 

 

  

де ЕАСОП – ефективність використання АСОП із розформуванням відділу 

збору виручки підприємств МЕТ без урахування монетизації пільг, тис. грн.; 

ЕЕАСОП(ЗП) – економічний ефект від впровадження АСОП, що виникає як 

економія заробітної плати працівників, тис. грн.; 

ВАСОП – вартість ресурсів, що планується використати для 

функціонування АСОП, тис. грн. 

б) у випадку використання АСОП за умов монетизації пільг, для 

визначення ефективності реструктуризації пропонується використовувати 

індекс доходності, що традиційно використовується для визначення 

ефективності інвестиційних проектів. 

При цьому співвідношення, що пропонується для визначення 

економічної ефективності використання АСОП характеризується такими 

особливостями: 

− економічний ефект від економії заробітної плати працівників 

підприємств МЕТ  використовується для зменшення вартості ресурсів, 

пов’язаних з АСОП, оскільки його отримання не є для підприємства 

періодичним; 
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− економічний ефект від монетизації пільг дисконтується залежно від 

терміну використання АСОП, оскільки за подібних умов підприємство 

отримуватиме його щороку. 

Враховуючи викладене вище, формула для визначення ефективності 

використання АСОП замість відділу збору виручки в умовах монетизації пільг 

виглядатиме таким чином: 

 

 

 

де ЕАСОП(М) – ефективність використання АСОП з розформуванням відділу 

збору виручки підприємств МЕТ у випадку монетизації пільг, частка одиниці; 

ЕЕ
i
АСОП(М) – економічний ефект і-того року, від впровадження АСОП, з 

урахуванням монетизації пільг, тис. грн.; 

r – ставка дисконтування, частка одиниці;  

i – порядковий номер року; 

ВАСОП – вартість ресурсів, що планується використати для 

функціонування АСОП, тис. грн.; 

ЕЕАСОП(ЗП) – економічний ефект від впровадження АСОП, що виникає як 

економія заробітної плати працівників, тис. грн. 

Отже, монетизація пільг разом із використанням економічно 

обґрунтованими тарифами на пасажирські перевезення дозволить розглядати 

суб’єкт АСОП як джерело економічних вигод. Вибір методу визначення 

ставки дисконтування для визначення теперішньої вартості економічного 

ефекту від монетизації пільг здійснюється на підприємствах МЕТ, залежно від 

конкретних умов господарювання, але найбільш раціональним, на наш погляд, 

є використання методу кумулятивної побудови з урахуванням того, що замість 

безризикової ставки доходності використовується фактичний темп інфляції за 

останній рік за матеріалами Мінфіну України. 
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Щодо показників, які відображають ефективність створення у структурі 

підприємств МЕТ відділів забезпечення якості транспортних послуг замість 

відділів експлуатації рухомого складу з розширенням їх функцій, варто 

відзначити, що така трансформація відділів не пов’язана із значними 

матеріальними витратами і проводиться для того, щоб змінити пріоритети 

діяльності електротранспортних підприємств та орієнтувати їх на 

першочергове вирішення проблем пов’язаних з підвищенням якості 

перевезення пасажирів. Отже, створення відділу забезпечення якості пов’язане 

перш за все з формуванням нових, прогресивних цінностей, що традиційно 

визначають цілі діяльності ринкових суб’єктів в умовах ринкової економіки. 

До того ж, поступове підвищення якості послуг у перспективі приведе до 

підвищення репутації як окремих підприємств так і галузі МЕТ в цілому.  

Що стосується економічного ефекту від започаткування і 

функціонування відділу забезпечення якості транспортних послуг, вони 

виникають лише у тому випадку, коли підвищення якості приводить до 

зростання кількості пасажирів підприємств МЕТ. Для визначення зростання 

кількості пасажирів внаслідок підвищення якості послуг пропонується 

враховувати наступне: 

По-перше, для визначення економічного ефекту будемо виходити з 

припущення, що зростання якості послуг приведе до підвищення кількості 

пасажирів, що отримують транспортні послуги. 

По-друге, розрахунок додаткової кількості пасажирів пропонується 

здійснювати шляхом порівняння показників підприємств МЕТ, де планується 

першочергове започаткування відділу забезпечення якості пасажирських 

перевезень з такими, де подібної реструктуризації ще не відбулося. 

По-третє, для порівняння обсягів перевезень підприємств МЕТ, на нашу 

думку, краще використовувати питомі показники, що характеризують 

пасажиропотоки, як такий показник пропонується кількість пасажирів на 

одиницю рухомого складу в русі. При цьому показник конкретного 
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підприємства МЕТ порівнюється із середнім значенням підприємств, де 

відсутній відділ забезпечення якості.  

По-четверте, економічний ефект від функціонування відділу 

забезпечення якості транспортних послуг визначається з використанням 

кількості одиниць рухомого складу та розміру транспортних тарифів (питома 

вага пільгового контингенту у загальній кількості пасажирів не враховується, 

оскільки державні органи мають компенсувати електротранспортним 

підприємствам перевезення пільгового контингенту.  

Формула для визначення економічного ефекту та ефективності 

функціонування відділу забезпечення якості транспортних послуг можуть бути 

записані у такому вигляді: 

 

 

 

 

де ЕЕВЗЯ – економічний ефект від функціонування відділу забезпечення 

якості транспортних послуг, тис. грн.; 

 ПРС – кількість пасажирів підприємства МЕТ у розрахунку на одиницю 

рухомого складу за умов функціонування відділу забезпечення якості 

транспортних послуг, осіб; 

 ПРС(СЕР) – те саме для підприємств МЕТ, що не мають у своїй структурі 

відділу забезпечення якості транспортних послуг, осіб; 

КСЕР – середня річна кількість поїздок одного пасажира, разів; 

 Т – тариф на пасажирські перевезення, грн.; 

 ВВЗЯ – річні витрати, пов’язані з функціонуванням відділу забезпечення 

якості транспортних послуг, тис. грн. 

 Визначення економічного ефекту у нашому випадку базується на 

виявленні переваг, пов’язаних з підвищенням якості транспортних послуг з 

урахуванням того, що не всі підприємства МЕТ будуть реформуватися 
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одночасно. Наведене співвідношення може також використовуватися для 

визначення фактичної ефективності функціонування відділу забезпечення 

якості транспортних послуг у разі виникнення такої потреби. 

 Ефективність створення відділу реклами у складі підприємств МЕТ, як і 

у деяких попередніх випадках залежить від методики визначення 

транспортних тарифів, оскільки для використання електротранспортними 

підприємствами доходів від розміщення реклами необхідне прийняття 

відповідних змін чинного законодавства (як вже зазначалося раніше, інші 

доходи електротранспортних підприємств сьогодні спрямовуються на 

зменшення діючих тарифів, що пов’язано із соціальною орієнтованістю 

тарифної політики органів місцевого самоврядування).  

У разі відповідних змін методики нарахування тарифів на транспортні 

послуги, обґрунтування створення рекламного відділу до моменту 

реструктуризації та оцінка його діяльності за результатами реструктуризації 

визначається як відношення доходів від рекламної діяльності та витрат, 

пов’язаних із функціонуванням відділу. Різниця полягає лише у тому, що у 

першому випадку показники що використовуються будуть очікуваними: 

 

  

 

де ЕР(ОЧ) – очікувана ефективність функціонування відділу реклами 

підприємств МЕТ, частка одиниці; 

ДР(ОЧ) – очікувані доходи від функціонування відділу реклами, тис. грн.; 

ВР – витрати, пов’язані з функціонуванням відділу реклами, тис. грн. 

Варто зазначити, що відділ реклами є єдиним відділом підприємств 

МЕТ, функціонування якого оцінюється з використанням показників 

ефективності до моменту реструктуризації та за результатами її проведення.  

Викладене вище дозволяє навести систему показників ефективності та 

результативності функціонування функціонуючих відділів підприємств МЕТ, 

або створених за результатами реструктуризації (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 – Система показників для оцінки ефективності та результативності 

реструктуризації підрозділів підприємств МЕТ 

 

Умовні позначення: РР(ПР), РТО(ПР) – результативність роботи підрозділів ремонту та технічного 

обслуговування, що визначається після реструктуризації; РР(ДР), РТО(ДР) – те саме до реструктуризації, ПР(ФДР), 

ПР(ФПР) – фактичні показники пробігу на один ремонт до та після реструктуризації, тис. пас.-км.; ПТО(ФДР)), 

ПТО(ФПР – фактичні показники пробігу на технічне обслуговування рухомого складу до та після 

реструктуризації, тис. пас.-км.; ПР(Н), ПТО(Н) – нормативні показники пробігу на один ремонт та технічне 

обслуговування рухомого складу, тис. пас.-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, бали; ЕР – 

ефективність відділу реклами після реструктуризації, частка одиниці; ДР – доходи від рекламної діяльності, 

тис. грн.; ВР – витрати на рекламну діяльність, тис. грн.; ЕЕАСОП(ЗП) – економічний ефект від впровадження 
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АСОП, що виникає як економія заробітної плати працівників, тис. грн.; NЗВ – загальна чисельність працівників 

відділу збору виручки, осіб; NАСОП – чисельність працівників, що пройшли перекваліфікацію й будуть задіяні 

для технічного обслуговування АСОП, осіб; ЗПР – середня річна заробітна плата працівника відділу збору 

виручки; НЗП – річні нарахування на заробітну плату працівників, звільнених через реструктуризацію, тис. 

грн.; ЗПАСОП – розмір додаткових витрат на заробітну плату працівників разом із нарахуваннями, внаслідок їх 

переведення до нового відділу, тис. грн. ЕЕАСОП(М) – економічний ефект від впровадження АСОП, з 

урахуванням монетизації пільг тис. грн.; П – кількість громадян, що нині користуються правом пільгового 

проїзду, осіб; ПМ – кількість громадян, що отримають виплати від держави при проведенні монетизації пільг, 

осіб; ТППi – темп зростання або зменшення кількості перевезених пасажирів перевезених протягом і-того 

року, порівняно  з попереднім, частка одиниці; КСЕР – середня річна кількість поїздок одного пасажира, разів; 

Тi – тариф на пасажирські перевезення i-того року, грн.; n – кількість років використання АСОП. ЕАСОП – 

ефективність використання АСОП з розформуванням відділу збору виручки підприємств МЕТ без врахування 

монетизації пільг, тис. грн.; ВАСОП – вартість ресурсів, що планується використати для функціонування АСОП, 

тис. грн.; ЕАСОП(М) – ефективність використання АСОП з розформуванням відділу збору виручки підприємств 

МЕТ у випадку монетизації пільг, частка одиниці; ЕЕ
i
АСОП(М) – економічний ефект і-того року від 

впровадження АСОП, з урахуванням монетизації пільг, тис. грн.; r – ставка дисконтування, частка одиниці; i – 

порядковий номер року; ЕЕВЗЯ – економічний ефект від функціонування відділу забезпечення якості 

транспортних послуг, тис. грн.; ПРС – кількість пасажирів підприємства МЕТ у розрахунку на одиницю 

рухомого складу за умов функціонування відділу забезпечення якості транспортних послуг, осіб; ПРС – те саме 

для підприємств МЕТ, що не мають у своїй структурі відділу забезпечення якості транспортних послуг, осіб; 

КСЕР – середня річна кількість поїздок одного пасажира, разів; Т – тариф на пасажирські перевезення, грн.; 

ВВЗЯ – річні витрати, пов’язані з функціонуванням відділу забезпечення якості транспортних послуг, тис. 

грн.;ЕР(ОЧ) – очікувана ефективність функціонування відділу реклами підприємств МЕТ, частка одиниці; ДР(ОЧ) 

– очікувані доходи від функціонування відділу реклами, тис. грн.; ВР – витрати, пов’язані з функціонуванням 

відділу реклами, тис. грн.; 

 

 Наведена система показників поєднує показники ефективності та 

результативності функціонування відділів МЕТ. Крім того, досить значна 

увага у роботі приділяється обґрунтуванню методичних підходів до 

визначення економічного ефекту, пов’язаного з реструктуризацією 

електротранспортних підприємств.  

На думку автора, представлені вище показники комплексно 

відображають специфіку функціонування  електротранспортних  підприємств, 

а їх використання як системи дозволяє підприємствам МЕТ здійснювати 

економічне обґрунтування заходів з реструктуризації Особливістю системи 

показників, що представлена вище, є акцентування уваги на методиці 

визначення економічного ефекту, тоді як витрати на створення відділів не 

деталізовані. Така позиція автора пояснюється тим, що ухвалення рішення про 

реструктуризацію підприємств МЕТ залежить від перспектив отримання 

економічних вигод (хоча має місце і соціальний ефект, про що вже йшлося 

вище).  

Що стосується розміру витрат – їх пропонується визначати за 

економічними елементами, приділяючи особливу увагу розміру заробітної 
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плати та амортизації обладнання. Однак, конкретні умови формування витрат 

є унікальними для кожного підприємства, чим і пояснюється відсутність їх 

деталізації у нашому випадку.  

Найбільш суттєвими обмеженнями представленої вище системи 

показників є необхідність зміни положень чинного законодавства, щодо 

встановлення транспортних тарифів та монетизації пільг з метою максимізації 

економічного ефекту від реструктуризації електротранспортних підприємств. 

Разом з тим, вирішення проблем, пов’язаних з обґрунтуванням тарифів та 

забезпеченням належного фінансування підприємств МЕТ є надзвичайно 

важливим у контексті реформування транспортної галузі, а реструктуризація 

вважається одним з найбільш дієвих інструментів реалізації реформ.  

У результаті систематизації результатів дисертаційної роботи було 

розроблено організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10 – Організаційно-економічний механізм реструктуризації  

підприємств МЕТ 
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Організаційна складова цього механізму наведена у вигляді організаційних 

заходів з реструктуризації підприємств МЕТ, а економічна – у вигляді системи 

показників для обґрунтування їх реструктуризації.  

Суб’єктом застосування механізму є керівництво підприємства МЕТ, але 

процес реструктуризації узгоджується з органами місцевого самоврядування, а 

ключові функції реалізуються аналітичним центром. 

Крім того, варто зазначити, що у процесі застосування механізму 

реструктуризації підприємств МЕТ враховується фактор часу – виділяється 

початок та завершення реструктуризації, а також момент оцінки роботи відділів 

підприємств МЕТ за результатами реструктуризації. Отже, механізм 

реструктуризації пропонується застосовувати з урахуванням періоду проведення 

реструктуризації (t1 – t0) та періоду роботи відділів за результатами 

реструктуризації (t1+1 – t1).  

Також варто звернути особливу увагу на ключову роль аналітичного 

центру у процесі здійснення реструктуризації підприємств МЕТ, оскільки на 

нього покладено реалізацію організаційної та економічної складових механізму 

реструктуризації, оцінку роботи відділів та підрозділів підприємств МЕТ, а також 

інформаційно-аналітичне забезпечення процесу реструктуризації.  

Отже, у процесі застосування механізму реструктуризації підприємств 

МЕТ вирішуються важливі господарські завдання – оцінка роботи існуючих 

відділів та підрозділів та створення нових у разі потреби, інформаційно-

аналітичне забезпечення реструктуризації, покращення якості управління та 

обґрунтування відповідних управлінських рішень. Крім того, за результатами 

проведення реструктуризації також вирішується завдання підвищення якості 

надання транспортних послуг, що у перспективі дозволить перетворити 

підприємства МЕТ на незалежні суб’єкти ринкових відносин.  

Далі у дисертаційній роботі будуть обґрунтовані практичні рекомендації у 

сфері вибору підприємств, які потребують першочергової реструктуризації.  
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3.3 Рекомендації щодо вибору підприємств МЕТ для першочергової 

реструктуризації 

 

Враховуючи наявність актуальних проблем, що ускладнюють 

функціонування електротранспортних підприємств на сучасному етапі їх 

розвитку, можна обґрунтовано стверджувати, що кожне з цих підприємств 

потребує реформування, чого у цій роботі пропонується досягти шляхом 

проведення реструктуризації. Але підприємства МЕТ діють у різних умовах, що 

сформувалися під впливом соціальних, економічних та інших факторів, тому деякі 

з них потребують проведення реструктуризації у першу чергу, оскільки усі 

підприємства галузі не можуть реформуватися одночасно (на що вказує 

обмеженість матеріальних та фінансових ресурсів, а також існування проблеми 

залучення молоді для підвищення ефективності функціонування підприємств).  

Як вже зазначалося, фінансування діяльності електротранспортних 

підприємств здійснюється органами державної влади та місцевого 

самоврядування, тому саме вони є суб’єктами, що уповноважені приймати 

рішення щодо здійснення реформування електротранспортних підприємств. 

Обґрунтування вибору підприємств МЕТ, що потребують першочергової 

реструктуризації, пропонується здійснювати у декілька етапів: 

1. Вибір показників, що характеризують стан підприємств МЕТ та 

відображають необхідність їх першочергової реструктуризації. 

2. Визначення фактичних значень обраних показників 

3. Ранжування електротранспортних підприємств залежно від 

значень показників, що в узагальненому вигляді відображають необхідність їх 

реструктуризації. 

Далі доцільно перейти до реалізації означених етапів.  

Показники, що характеризують необхідність першочергової 

реструктуризації електротранспортних підприємств, пропонується обирати 

залежно від спроможності цих підприємств здійснювати господарську 

діяльність з використанням різних видів ресурсів: підприємства, що 
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перебувають у кризовому стані, мають проблеми з фінансовими, кадровими та 

іншими ресурсами. Виходячи з цього, для оцінки підприємств МЕТ, як 

об’єктів першочергової реструктуризації, необхідно обрати такі показники їх 

діяльності, що характеризують: а) фінансове забезпечення діяльності 

електротранспортних підприємств; б) кадрове забезпечення діяльності 

підприємств МЕТ; в) технічний стан рухомого складу підприємств. 

 Оскільки у першому з перелічених випадків йдеться про фінансове 

забезпечення підприємств МЕТ, у якості об’єктів першочергової 

реструктуризації необхідно обрати ті підприємства, що мають найнижчі 

доходи. Такий підхід, на нашу думку, дозволить отримати максимальний 

ефект від реструктуризації обраних підприємств. Підприємства, що отримують 

низькі доходи, є дотаційними і їх витрати значною мірою покриваються за 

рахунок зовнішнього фінансування. Тому для визначення підприємств, що 

найбільше потребують реструктуризації, пропонується використовувати 

показник покриття витрат за рахунок бюджетних коштів, який можна 

визначити таким чином: 

 

де  ПВБК – показник покриття витрат підприємств МЕТ за рахунок 

бюджетних коштів, відсотки; 

 ДМБ – рівень покриття витрат підприємств МЕТ за рахунок дотацій з 

місцевих бюджетів, відсотки; 

 У – те саме за рахунок оплати транспортної роботи за угодою, відсотки; 

 СДБ – те саме за рахунок субвенції з державного бюджету. 

 Варто зазначити, що у багатьох випадках витрати підприємств МЕТ не 

покриваються доходами повністю, що вказує на їх збитковість.  

 Для оцінки кадрового забезпечення діяльності підприємств МЕТ у цій 

роботі пропонується використовувати вже відомий показник середньої 

кількості працівників на одиницю рухомого складу. Нагадаємо, що при його 

визначенні враховується лише рухомий склад, що використовується для 

надання транспортних послуг (знаходиться на лінії). Кількість працівників на 
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одиницю рухомого складу є абсолютним показником, підвищення якого 

свідчить про покращення кадрового забезпечення підприємств МЕТ, тоді як 

для оцінки електротранспортних підприємств, як об’єктів першочергової 

реструктуризації, використовуються відносні показники, підвищення яких 

відображає погіршення стану електротранспортних підприємств. Для того, 

щоб забезпечити відповідність кількості працівників на одиницю рухомого 

складу означеним вимогам, необхідно порівнювати цей показник для кожного 

конкретного підприємства МЕТ з максимальним значенням кількості 

працівників серед усіх підприємств, що розглядаються. При цьому відносний 

показник певного підприємства відображає рівень кадрового забезпечення 

цього підприємства порівняно з тими підприємствами МЕТ, де рівень такого 

забезпечення є максимальним. Оскільки, підвищення відносного показника 

має відображати погіршення кадрового забезпечення підприємств МЕТ, для 

відображення ситуації пропонується визначати показник недостатності кадрів: 

 

де НК – показник недостатності кадрів, відсотки; 

Пmax – максимальне значення працівників на одиницю рухомого складу, 

осіб; 

Пi – значення працівників на одиницю рухомого складу i-того 

електротранспортного підприємства, осіб. 

Для оцінки технічного стану рухомого складу підприємств МЕТ, на нашу 

думку, краще використовувати показник вибуття, що визначається на основі 

врахування змін одиниць рухомого складу підприємств МЕТ (як тролейбусів так і 

трамваїв). Такий підхід є цілком виправданим, оскільки причиною списання 

транспортної техніки є неможливість їх подальшого використання за 

призначенням через погіршення технічного стану. Цей показник буде визначатися 

на основі даних про наявність одиниць рухомого складу на початок 2017 р. та їх 

вибуття протягом цього періоду (див. ф. 2.6 у п. 2.2). 

Визначившись з показниками, необхідними для оцінки підприємств  
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МЕТ, як об’єктів першочергової реструктуризації, переходимо до викладу 

рекомендації щодо методики проведення такої оцінки. 

Для визначення тих електротранспортних підприємств, що найбільше 

потребують реструктуризації, будуть використані дані 2017 р. (див. додаток 

Е). Показники, що характеризують підприємства МЕТ, рекомендується 

перевести у бали за 10-бальною шкалою, що забезпечує наочність результатів 

аналізу. Для цього пропонується використовувати формулу: 

 

де Бі – значення показника і-того підприємства МЕТ, бали; 

 Бmax – максимально можлива бальна оцінка, бали; 

 Fmax – максимальне значення показника серед підприємств МЕТ, 

відсотки; 

  Fі – значення показника і-того підприємства, що переводиться у бали, 

відсотки. 

 Наступним етапом реалізації рекомендацій щодо вибору підприємств 

МЕТ для першочергової реструктуризації є їх групування залежно від 

результатів бальної оцінки в розрізі обраних показників. Ця процедура 

необхідна, щоб виявити підприємства з максимальною кількістю балів, які і 

будуть вважатися такими об’єктами.  

 Усі електротранспортні підприємства планується розбити на три групи: 

1. Ті, що потребують першочергової реструктуризації (вони мають 

найгірші фактичні показники і тому характеризуються найбільшою кількістю 

балів). 

2. Ті, реструктуризація яких не вважається терміновою, але буде 

проведена після реструктуризації підприємств першої групи (ці підприємства 

характеризуються середніми показниками фінансування витрат за рахунок 

бюджетних коштів, недостатності кадрів та вибуття рухомого складу). 

3. Ті, реструктуризація яких може бути проведена в останню чергу (є 

найбільш успішними серед усіх підприємств МЕТ).  



175 

Для обґрунтування розподілу підприємств МЕТ на перелічені групи 

використаємо кластерний аналіз, а саме «метод k-середніх». Метод k-середніх 

– це метод впорядкування множини об’єктів залежно від їх характеристик, що 

передбачає утворення кластерів, за умови, що центр кожного кластера має 

середні характеристики, а об’єкти відносяться до певного кластера залежно від 

того, центр якого кластера є для них найближчим (пояснює назву методу). Він 

базується на мінімізації суми квадратів відстаней між координатами кожного 

об’єкта в n-вимірному просторі та координатами центру найближчого кластера 

(схожий принцип використовується при застосуванні таксономічного аналізу 

для порівняння характеристик реальних об’єктів та гіпотетичного об’єкту, що 

наділений найкращими параметрами).  

На відміну від ієрархічного методу, що передбачає визначення кількості 

та складу кластерів на основі побудови дендрограми (що пов’язано з певною 

суб’єктивністю отриманих результатів), метод k-середніх дає можливість 

заздалегідь визначити кількість кластерів, що цілком узгоджується із 

завданням вибору підприємств МЕТ для першочергової реструктуризації.  

У процесі застосування методу реалізуються такі етапи: 

1. Вибір кількості кластерів (у нашому випадку кластерів три, тому 

що підприємства МЕТ необхідно поділити на три групи). 

2. Довільний вибір координат центрів для кожного кластера. 

3. Об’єкт відноситься до того кластера, відстань до якого мінімальна. 

4. З появою нового об’єкту центри кластерів визначаються повторно. 

Їх координати визначаються як середнє арифметичне ознак об’єктів, що до них 

входять. 

5. Етапи 3 та 4 повторюються до того моменту, поки координати 

центрів кластерів не стабілізуються. 

При цьому сума квадратів відстаней об’єктів кластера за кожною з їх 

характеристик у n-вимірному просторі до координат його центру є 

мінімальною, що вважається ключовою умовою включення об’єкту до складу 

кластера відповідно до методу k-середніх: 
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де xi – значення i-тої характеристики об’єкту дослідження; 

n – кількість характеристик об’єкту дослідження; 

ci – координати центру кластера за i-тою характеристикою (що мають 

середні значення усіх об’єктів у кластері). 

За умов значної кількості та щільності розташування об’єктів у n-

вимірному просторі іноді також використовують критерій максимізації суми 

квадратів відстаней між кластерами, але у нашому випадку це недоцільно 

через порівняно незначну кількість підприємств, що розглядаються.  

Для здійснення кластерного аналізу описаним методом, у дисертаційній 

роботі використовувався програмний продукт STATISTICA 10, призначений 

для обробки масивів даних, побудови регресійних залежностей та здійснення 

інших математичних розрахунків.  

Початковими даними для проведення кластерного аналізу є переведені у 

бали показники 27 електротранспортних підприємств (див. додаток Е). 

Результати аналізу для кожного кластера наведені нижче (рис. 3.11–3.13). 

 

Рис. 3.11 – Склад першого кластера  

 

Як бачимо, гіпотеза про те, що за результатами кластерного аналізу 

підприємства з найбільш високими показниками утворять окремий кластер 
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(що дозволить їх обґрунтовано вважати такими, що потребують першочергової 

реструктуризації) частково підтверджується. 

 

Рис. 3.12 – Склад другого кластера  

 

Рис. 3.13 – Склад третього кластера  

Щоб переконатися у цьому, достатньо визначити загальну кількість 

балів для кожного з підприємств, що розглядаються. Так, чотири з п’яти 

підприємств першого кластера (крім підприємства м. Маріуполь) 

характеризуються досить високим рівнем їх фінансування за рахунок 

бюджетних коштів. При цьому, для підприємства КП «Херсонелектротранс» 

цей показник є максимальним, оскільки розмір коштів, вилучених з бюджету 

для цього підприємства у       2017 р., становив 102 % від величини його 

сукупних витрат. Підприємства міст Херсона та Маріуполя мають досить 

високі показники недостатності кадрів. За рівнем вибуття рухомого складу 
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лідерство належить КП «Херсонелектротранс», яке також характеризується 

максимальною кількістю балів серед усіх підприємств МЕТ. Тобто, процес 

реструктуризації варто починати саме з нього.  

Що стосується другого кластера – більшість підприємств, що потрапили 

до нього, характеризуються середніми значеннями сумарної кількості балів. 

Виключенням є лише підприємство КП «Дніпровський електротранспорт», що 

має доволі значну відстань від центру кластера.  

Стосовно підприємств, що потрапили до третього кластера, варто 

сказати, що підприємства міст Вінниці та Рівного демонструють видатні 

результати серед усіх підприємств міського електричного транспорту, тоді як 

підприємство м. Хмельницького має показники, які дещо кращі за середній 

рівень. Такі особливості формування кластерів пов’язані із специфікою 

методу, що застосовується. У разі виникнення сумнівів щодо вибору того чи 

іншого підприємства, як об’єкту першочергової реструктуризації, результати 

застосування методу k-середніх рекомендується доповнювати шляхом 

визначення середньої кількості балів підприємств МЕТ за запропонованими 

вище характеристиками.  

Отже, за результатами обґрунтування показників, що в узагальненому 

вигляді відображають фінансове, кадрове та технічне забезпечення діяльності 

підприємств МЕТ, у роботі запропоновано застосовувати кластерний аналіз (а 

саме метод k-середніх) для вирішення практичного завдання вибору тих 

підприємств МЕТ, що потребують першочергового проведення 

реструктуризації. Такий підхід, на думку автора, дозволить оптимізувати 

використання бюджетних коштів та забезпечити підвищення ефективності їх 

використання. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. З метою реалізації організаційної складової організаційно-

економічного механізму реструктуризації підприємств МЕТ у роботі 

запропоновано заходи організаційного характеру, що передбачають:  

а) оцінку функціонування технічних підрозділів підприємств МЕТ з 

використанням показника результативності їх роботи, що визначається як 

відношення фактичного та нормативного значення пробігу на один ремонт або 

технічне обслуговування рухомого складу; 

б) створення відділу забезпечення якості транспортних послуг замість 

відділу експлуатації рухомого складу з розширенням функцій новоствореного 

відділу за рахунок розробки та впровадження заходів з підвищення якості 

транспортних послуг та забезпечення своєчасності їх надання; 

в) створення у структурі підприємств МЕТ відділу реклами для 

забезпечення оперативної та ефективної взаємодії електротранспортних 

підприємств з потенційними рекламодавцями; 

г) розформування відділу збору виручки підприємств МЕТ, якщо ці 

підприємства впровадили автоматизовану систему оплати проїзду. 

2. Для реалізації економічної складової організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств МЕТ у дисертаційній роботі 

запропоновано систему показників, використання якої дає можливість: по-

перше, визначати результативність діяльності існуючих підрозділів 

підприємств МЕТ; по-друге, оцінювати ефективність створення нових відділів 

у процесі реструктуризації; по-третє, отримувати уявлення про 

результативність роботи цих відділів за результатами реструктуризації (для 

виконання першого з цих завдань використовуються показники 

результативності технічних підрозділів підприємств МЕТ, про які йшлося 

вище). Крім того, контроль використання ресурсів, що надходять від органів 

місцевого самоврядування та з інших джерел і використовуються для 
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проведення реструктуризації, у роботі пропонується здійснювати з 

використанням аналітичного центру.  

3. Також у дисертаційному дослідженні обґрунтовано методику вибору 

електротранспортних підприємств, що потребують першочергової 

реструктуризації. Ця методика передбачає оцінку фінансового, кадрового та 

технічного забезпечення діяльності електротранспортних підприємств із 

застосуванням показників фінансування витрат цих підприємств за рахунок 

бюджетних коштів, недостатності кадрів та вибуття рухомого складу. 

Показники обрані таким чином, що їх зростання свідчить про погіршення 

стану підприємства. Тому підприємства з найбільшими показниками 

вважаються такими, що найбільше потребують реструктуризації. Для 

обґрунтування стану підприємств, яким реструктуризація потрібна найбільше, 

у дисертаційній роботі використано кластерний аналіз (а саме – «метод k-

середніх). Результати застосування цього методу показали, що підприємства з 

низькими показниками утворюють окремий кластер і вважаються об’єктами 

першочергової реструктуризації (КП «Запоріжелектротранс», КП «Трамвай», 

м. Кам’янське, КМР «Електротранс», м. Кропивницький, КП «Маріупольське 

трамвайно-тролейбусне управління» та КП «Херсонелектротанс»). 
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ВИСНОВКИ 

 

Одержані результати в сукупності вирішують важливу наукову задачу, 

пов’язану з розробкою теоретико-методологічних положень та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного 

механізму реструктуризації підприємств міського електричного транспорту з 

метою підвищення ефективності їх функціонування. 

1. На основі аналізу робіт вітчизняних та іноземних дослідників у роботі 

встановлено, що найбільш гострими проблемами функціонування та розвитку 

підприємств МЕТ сьогодні вважаються високий рівень зносу рухомого складу, 

незадовільний стан транспортної мережі, низька якість транспортних послуг та 

зростання обсягів перевезень пільгового контингенту пасажирів. При цьому 

проблемам удосконалення системи управління підприємств МЕТ не 

приділяється належної уваги, що вказує на необхідність їх детального 

дослідження. 

2. За результатами узагальнення підходів до тлумачення терміну 

«реструктуризація» у роботі визначено поняття «реструктуризація підприємств 

міського електричного транспорту», що являє собою комплекс заходів з 

удосконалення системи управління підприємств МЕТ з метою забезпечення 

прибутковості їх діяльності, оновлення рухомого складу, підвищення якості 

транспортних послуг та досягнення інших цілей. Крім того, на основі аналізу 

змісту понять «механізм», «економічний механізм» та «організаційно-

економічний механізм» було сформульоване визначення організаційно-

економічного механізму реструктуризації підприємств міського електричного 

транспорту, який у роботі визначено як сукупність методів, економічних та 

організаційних заходів з управління реструктуризацією підприємств МЕТ. 

3. На основі аналізу динаміки показників, що характеризують поточний 

стан електротранспортних підприємств, у роботі проведено аналіз сучасного 

стану та перспектив розвитку підприємств МЕТ України, результати якого 

свідчать про повільне зниження обсягів транспортної роботи (що викликано 
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поступовим зниженням популярності міського електротранспорту серед 

населення та демографічними факторами) на тлі стабілізації на низькому рівні 

середньодобового пробігу одиниць рухомого складу підприємств МЕТ та 

значного зниження середньодобового перевезення пасажирів на одиницю 

рухомого складу (з 2399 до 1544 осіб протягом 2016–2017 рр.). Також 

функціонування електротранспортних підприємств ускладнюється поступовим 

зменшенням кількості одиниць рухомого складу та низькими темпами його 

оновлення (що особливо стосується трамвайних вагонів, для яких показники 

оновлення за 2015-2016 р. були від’ємними). За результатами проведеного 

аналізу у дисертаційній роботі сформульовано висновок про загострення кризи 

та необхідність проведення реструктуризації підприємств МЕТ, що має 

супроводжуватися комплексною модернізацією підприємств галузі із 

залученням приватних інвесторів.  

4. Для підвищення рівня інформаційного забезпечення процесу 

реструктуризації підприємств МЕТ у дисертаційному дослідженні розроблено 

пропозиції щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

реструктуризації підприємств МЕТ шляхом створення аналітичного центру, де 

на тимчасовій основі будуть задіяні працівники ключових відділів підприємств 

МЕТ (крім тих відділів, що підлягають реструктуризації). До основних 

функцій цього центру відносяться: оцінка роботи відділів підприємств МЕТ на 

основі заздалегідь обґрунтованої системи показників, контролювання 

ресурсного забезпечення процесу реструктуризації та оцінка її можливих 

наслідків. 

5. У межах удосконалення організаційного забезпечення системи 

управління реструктуризацією підприємств МЕТ у дисертаційній роботі 

проведено аналіз організаційної структури декількох підприємств МЕТ та 

запропоновано оцінювати функціонування технічних підрозділів підприємств 

МЕТ (ремонту та технічного обслуговування рухомого складу), спираючись на 

визначення показника пробігу на один ремонт або технічне обслуговування. На 

основі таких розрахунків у роботі визначено показники результативності 
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технічних підрозділів, від значення яких залежить вибір дій щодо їх 

реструктуризації. Інші пропозиції стосуються утворення відділу забезпечення 

якості транспортних послуг та відділу реклами з описом їх основних функцій. 

Крім того, значна увага в дослідженні приділена перспективам використання 

автоматизованої системи оплати проїзду з одночасним розформуванням відділу 

збору виручки. 

6. Для обґрунтування реструктуризації електротранспортних 

підприємств у дисертаційній роботі запропоновано аналітико-прикладне 

забезпечення оцінки ефективності та результативності діяльності підрозділів, 

що функціонують або створюються у процесі реструктуризації підприємств 

МЕТ, що передбачає застосування системи показників, яка може бути 

використана, і для обґрунтування економічної доцільності проведення 

реструктуризації і для оцінки функціонування структурних одиниць, що були 

створені в результаті її проведення. При цьому значна увага приділялася 

визначенню економічного ефекту, очікуваного від створення нових відділів 

підприємств МЕТ. Крім того, у роботі розглядалися питання ресурсного 

забезпечення реструктуризації, проведення якої сьогодні значною мірою 

залежить від підтримки цієї ініціативи представниками органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Особливістю наведених у роботі 

пропозицій є те, що економічна ефективність та результативність 

функціонування визначалися лише для тих структурних одиниць, що створені 

або удосконалені в межах пропозицій організаційного характеру. В цьому, на 

наш погляд, проявляється єдність складових організаційно-економічного 

механізму реструктуризації, про який йдеться. 

7. В результаті систематизації результатів дисертаційної роботи було 

розроблено організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств 

МЕТ. Організаційна складова цього механізму представлена у вигляді 

організаційних заходів з реструктуризації підприємств МЕТ, що забезпечує 

покращення їх систем управління, а економічна – у вигляді системи показників 

для обґрунтування реструктуризації структурних одиниць, що удосконалюються 
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або створюються у процесі реструктуризації. Суб’єктом, що ініціює 

застосування механізму, є керівництво підприємства МЕТ, але інформаційно-

аналітичне забезпечення його реалізації запропоновано здійснювати із 

залученням аналітичного центру. 

8. Також у дисертаційній роботі було вирішене завдання обґрунтування 

вибору підприємств МЕТ, що потребують першочергової реструктуризації. Для 

цього було запропоновано науково-практичний підхід на основі кластеризації 

електротранспортних підприємств з використанням показників, що 

відображають фінансове, кадрове та технічне забезпечення їх діяльності 

(відповідно, покриття витрат підприємств МЕТ за рахунок бюджетних коштів, 

недостатність кадрів та вибуття рухомого складу). Підвищення цих показників 

вказує на погіршення стану підприємств МЕТ. Це дало можливість 

використовувати їх як критерії пріоритетності реструктуризації цих 

підприємств. Для здійснення кластеризації підприємств МЕТ у дослідженні 

було застосовано «метод k-середніх», використання якого дозволило виявити 

об’єкти першочергової реструктуризації: КП «Запоріжелектротранс», КП 

«Трамвай» (м. Кам’янське), КМР «Електротранс» (м. Кропивницький), КП 

«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та КП 

«Херсонелектротранс». 
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