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завдань, залежить від податкової стратегії підприємства;стратегія 
податкової оптимізації дозволяє організації максимально ефективно ви-
користати фінансові ресурси, не порушуючи норм податкового законо-
давства; у рамках реалізації стратегії податкової оптимізації 
підприємству необхідно розробити систему рішень, що зважають на 
специфіку його діяльності і дозволяють понизити податковий тягар і 
податкові риски. 
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Роль міського пасажирського транспорту (МПТ) в житті сучасного 
міста важко переоцінити, адже нормальна діяльність міських суб’єктів 
господарювання та комфортне життя населення неможливі без забезпе-
чення якісними транспортними послугами [1]. Актуальність даного пи-
тання обумовлена соціальною значущістю МПТ, наявністю значного 
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числа збиткових підприємств цього профілю, їх недостатнім фінансу-
ванням державою, низьким коефіцієнтом оновлення рухомого складу, 
великою кількістю пільгових пасажирів, що призводить до зниження 
якості послуг МПТ та рівня безпеки перевезень. 

На сьогодні елементи системи МПТ м. Харкова функціонують не 
узгоджено як між собою та іншими підгалузями міського господарства, 
так і стосовно споживача – населення міста. Електричний транспорт 
поступово витісняється з вулиць міста автомобільним. Тролейбусним та 
автобусним транспортом користуються переважно пільгові категорії 
населення. Значна частина пасажирів віддає перевагу маршрутним таксі 
через скорочення часу на проїзд. Збільшується кількість індивідуальних 
транспортних засобів на вулицях, що ускладнює маневреність та органі-
зацію перевезень пасажирів транспортом загального користування.  

Розподіл пасажиропотоків у 2011 р. дуже змінився в порівнянні з 
1990 р. за рахунок скорочення частки трамваїв та тролейбусів на 8% та 
6% відповідно (рисунок). На сьогодні в структурі розподілу 
пасажиропотоків за видами транспорту основна нагрузка йде на 
метрополітен, частка якого збільшилась на 26%.  

 

       
 

Порівняльна структура розподілу пасажиропотоків за видами транспорту  
в 1990 р. та 2011 р., % 

 

Найбільш екологічні види транспорту не розвиваються належним 
чином. Застарілий рухомий склад трамваїв і тролейбусів, недостатній 
розвиток потужностей по виробництву рухомого складу, недостатня 
координація розвитку різних видів пасажирського транспорту у великих 
містах призводить до відповідних диспропорцій і зниження якості та 
ефективності перевезень. 

Аналіз даних за останні роки показав, що у функціонуванні тради-
ційного комунального транспорту існує ряд проблем: нераціональний 
розподіл видів транспорту; незадовільний стан дорожнього покриття; 
відсутність єдиного координаційного центру; відсутність деталізованої 
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схеми руху транспорту на маршруті з зазначенням розкладу руху; над-
мірне завантаження в години пік та нерегулярність у вечірні години; 
зношеність тролейбусного парку; низька культура обслуговування па-
сажирів; високий рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу [3]. 

До основних негативних факторів, що обмежують розвиток систе-
ми пасажирського транспорту м. Харкова, можна віднести: незаверше-
ність структурних реформ міського пасажирського транспорту; збитко-
вість підприємств міського пасажирського транспорту внаслідок недо-
статньої компенсації втрати коштів від перевезень пільгових категорій 
пасажирів та відсутність фінансування оновлення пасажирського рухо-
мого складу з Державного бюджету; незадовільна система містобудів-
ництва та утримання транспортної інфраструктури у містах; низька ін-
вестиційна активність з боку держави і комерційних структур; недоско-
налість нормативно-правової бази, низький темп гармонізації вітчизня-
ного транспортного законодавства до міжнародного [4]. 

Центральна частина м. Харкова є навантаженою транспортом, че-
рез що виникають затори на вулицях міста, зростає транспортна аварій-
ність, мешканці міста не забезпечені транспортними послугами в доста-
тньому обсязі та не задоволені рівнем якості обслуговування.  

Для визначення ставлення пасажирів до якості транспортного об-
слуговування було проведене маркетингове дослідження, а саме – опи-
тування. Аналіз оцінок виявив особливу невдоволеність рівнем комфор-
тності перевезень, неповним інформуванням, швидкістю руху, відсутні-
стю розкладу та недотриманням інтервалу руху.  

В результаті опитування також було встановлено, що 60% користу-
вачів послугами маршруток готові перейти на альтернативний вид гро-
мадського транспорту і ще 23% не визначилися в рішенні про зміну 
транспорту в разі, якщо він буде наділений тією характеристикою, яку 
вони найбільше цінують. Це свідчить про великий потенціал тролейбус-
ного та трамвайного транспорту і зумовлює необхідність напряму роз-
витку транспортних підприємств і міської адміністрації в перепозиціо-
нуванні їхніх послуг та завоюванні симпатій у споживачів. 

Тому для покращення привабливості МПТ необхідно: по-перше, 
доцільно оновити тролейбусний парк, що задовольнить потреби спожи-
вачів у комфорті (оскільки нові тролейбуси охайні, обладнані комфорта-
бельними сидіннями та місцями для багажу) та швидкості. По-друге, 
необхідно оптимізувати схему руху, забезпечивши таким чином потребу 
в зручності та інтенсивності курсування. По-третє, треба створити єди-
ний координаційних центр руху, визначити розклад руху транспорту, 
забезпечивши задовільний режим руху у вечірні години та доступ до 
нього споживачів [3]. 
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У великих містах з розвиненим транспортним господарством вини-
кає проблема організації ритмічної роботи МПТ. Важливим кроком з бо-
ку держави має стати перехід від простого розподілу завдань перевізни-
кам до цільової організації їхнього економічного та соціального розвитку 
на наближену та віддалену перспективу. Таке програмування вирішує 
питання кількісних зв’язків та прямого впливу на виробників транспорт-
них послуг, інформування останніх про зміни суспільних потреб та сти-
мулювання у задоволенні цих потреб. Це досягається шляхом прийняття 
заходів по цільовому субсидуванні держбюджетом, пільговому оподатку-
ванню прибутку підприємств транспорту, політикою регулювання тари-
фів, доходів тощо [2]. 

Одним із ефективних шляхів вирішення перелічених проблем 
м.Харкова та першим кроком на шляху наближення до організації паса-
жирських перевезень європейських країн може стати запровадження 
автоматизованої системи диспетчерського управління міським пасажир-
ським транспортом (АСДУ МПТ). Як показує досвід експлуатації таких 
систем в інших країнах, їх впровадження дозволяє підняти доходи 
транспортних підприємств на 18-24% і поліпшити якість обслуговуван-
ня населення.  

Розрахунок економічної ефективності впровадження АСДУ в м. 
Харкові показав, що дана система має місце бути, адже щоденний дохід 
підприємства виросте на 12500 грн., що у рік складе – 4562500 грн., а 
період окупності інвестицій менше одного року. АСДУ допоможе виве-
сти транспортні підприємства з важкого збиткового становища, підви-
щити їх конкурентоздатність і популяризувати громадський транспорт 
серед широких верств населення. Додатковий дохід підприємство може 
використовувати для покриття збитків та дефіциту заробітної плати.  А 
отже, результат впровадження АСДУ буде мати позитивний результат:  
• для споживачів послуг (громадян): 

− швидке і зручне проведення оплати за послуги (використання кар-
ток); 

− можливість отримувати з електронного зупиночного табло інфор-
мацію про точний час прибуття та відправлення транспортного 
засобу; 

− завчасне планування пасажирами маршруту пересування та його 
коригування з урахуванням поточної інформації; 

− скорочення можливості очікування транспорту на зупиночних 
пунктах; 

• для постачальників послуг (транспортних підприємств): 
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− збільшення надходжень виручки за рахунок зменшення зловживань, що 
мають місце при розрахунку готівкою; 

− збільшення пасажиропотоку за рахунок покращення якості надаваних 
послуг та підвищення привабливості громадського транспорту; 

− збільшення обсягу надаваних послуг; 
• для місцевої влади: 

− вирішення соціальних питань щодо якості обслуговування насе-
лення; 

− збільшення надходжень до бюджету міста за рахунок зменшення 
зловживань та прозорості безготівкових форм розрахунків; 

− отримання дієвого механізму контролю та управління транспорт-
ною мережею міста. 
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