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Постановка проблеми.  
В умовах ринкових відносин, функціонування автотранспортних підприємств зв'яза-

не зі змінами як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі, що обумовлює необхід-

ність розробки нових підходів до визначення стратегічних цілей їх подальшої діяльності та 

розробки відповідних проектів.  

На момент переходу до ринкових відносин на вітчизняних автотранспортних підпри-

ємствах не відбувалися ніякі трансформаційні зміни, тому вони виявилися абсолютно непід-

готовленими до принципово нових для них умов господарювання. 

Внаслідок прийняття керівництвом необгрунтованих управлінських ріщень майже всі 

вони, на сьогоднішній день, знаходяться в передкризовому або кризовому стані.  

Виходячи з цього, на погляд авторів, найбільш доцільним шляхом виходу із незадо-

вільного стану і підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств є розробка 

та впровадження проектів трансформації, внаслідок яких відбуваються глибокі зміни струк-

тури, функцій, організації виробництва, управління господарськими процесами, що призво-

дить до покращення фінансово-економічних показників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження трансфор-

маційних процесів внесли К.С. Вацьковски, Л.Ю. Гордієнко, Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж 

Лемпел, О. Щегельська, А. Мельник, Ю.В. Іванов, Н.П. Масленникова, С.В. Філіпова, Ю.М. 

Осипов, В.І. Захарченко. 

Більшість наукових праць направлені на дослідження трансформаційних процесів 

промислових підприємств, а стосовно підприємств автомобільного транспорту, враховуючи 

їх специфіку, дана проблема майже не розглядалася. Серед них варто виділити роботу [1], в 

якій було поставлено питання та обгрунтовані напрямки трансформаційних процесів на підп-

риємствах автомобільного транспорту.  

Аналізовані методики проведення трансформаційних змін не враховують вже нако-

пиченого позитивного досвіду інших аналогічних господарюючих суб'єктів різних регіонів. 

Немає і чітко сформованої методології розробки та вибору найбільш ефективного проекту 

трансформації для підприємств автомобільного транспорту в конкретних умовах. 

Мета статті. Дана публікація має за мету розробку економіко-математичної моделі, 

яка дасть змогу вибирати найбільш ефективний проект трансформації для підприємств авто-

мобільного транспорту, в конкретних умовах. 

Матеріали і результати дослідження.  
Процес прийняття управлінського рішення щодо стратегій та початку реалізації від-

повідного проекту трансформації є досить складним, адже він вимагає розробки ефективного 

алгоритму та економіко-математичної моделі оцінки ефективності того чи іншого проекту. 

Алгоритм обґрунтування стратегій та розробки проектів трансформації передбачає розробку 

управлінського рішення від аналізу сучасного стану АТП та формування стратегічного заду-

му до прийняття конкретного рішення по відповідним проектам трансформації і вимагає ви-

конання наступних етапів: 

1) Проведення маркетингових досліджень і вибір серед конкурентів найкращого, 

тобто еталонного підприємства за методикою інтегральної оцінки підсистем автотранспорт-

ного підприємства; 



2) Визначення відносних інтегральних індексів ефективності підсистем досліджу-

ваного підприємства в порівнянні з еталонним та їх аналіз; 

3) Аналіз факторів впливу та формування можливих стратегій трансформації по 

відстаючих підсистемах; 

4) Розробка множини проектів трансформації по сформованих стратегіях трансфо-

рмації; 

5) Визначення найбільш ефективних проектів за умови максимізації корисного 

ефекту, тобто підвищення конкурентоспроможності та максимізації прибутку; 

6) Формування порядку реалізації вибраного проекту трансформації в часовому 

просторі та оцінка його реалізованості. Розробка робочої документації проекту та бізнес-

плану; 

7) Прийняття остаточного рішення по проекту. 

Вибір і реалізація проектів являються досить складною і трудомісткою роботою, яка 

дуже рідко виконується на належному рівні особливо на вітчизняних підприємствах.  

Як відомо, основною метою діяльності підприємств на момент переходу до ринкових 

умов була максимізація прибутку.  

Із встановленням ринкових умов, як відмічають автори [2, 3, 4] прибуток перестав 

бути самоціллю роботи підприємства. Метою діяльності автотранспортних підприємств стало 

підвищення конкурентоспроможності послуг та ефективності виробництва. 

Прибуток автотранспортного підприємства, як відомо, залежить від ряду факторів, 

таких як обсяг транспортних послуг, тариф, експлуатаційні та інші витрати, діяльність конку-

рентів. 

Прибуток що залишається у розпорядженні підприємств при одноставковій схемі ро-

зрахунку за надані послуги k-го виду РС розраховується за формулою: 
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де kТ  – тариф в залежності від схеми розрахунку для k-го виду РС.  

kР  – потенційно можливий обсяг транспортних послуг для k-го виду РС в залежності 

від схеми розрахунку. 

ПДВ  – ставка податку на додану вартість 

В  – зальні витрати підприємства (сумарні витрати на виконання всіх видів робіт з 

виробничої програми, загальні витрати на матеріальні ресурси, фонд заробітної плати з від-

рахуваннями, амортизаційні відрахування, відрахування на ремонт і будівництво доріг, ре-

зерв на капітальний ремонт, відрахування в інноваційний фонд, витрати на рекламу та дослі-

дження ринку, інші додаткові витрати підприємства). 

ПОД  – ставка податку на прибуток 

 

Прибуток що залишається у розпорядженні підприємства при двоставковій схемі ро-

зрахунку за надані послуги k-го виду РС розраховується за формулою: 

 

)1())1()PP(( 2211 ПОДВПДВТТП kkkk
чист
k   (2) 

 

де kТ1 , kТ 2 – тарифи в залежності від схеми розрахунку для k-го виду РС; 

k1Р , k2Р  – потенційно можливі обсяги транспортних послуг для k-го виду РС в за-

лежності від схеми розрахунку. 

Тому з метою отримання та максимізації прибутку перед підприємством стоїть зада-

ча створення такого механізму господарювання, при якому воно має можливість «завоювати» 

собі достатні обсяги перевезень за умови забезпечення відповідного рівня конкурентоспро-

можності на ринку транспортних послуг 

Як відомо, для реалізації буд-якого проекту трансформації необхідні додаткові ресу-

рси, максимальна величина яких може бути обмежена як можливостями самого інвестора, так 



і його оцінкою ефективності вкладення ресурсів в дане підприємство. Тому варто враховува-

ти, що при виборі найбільш оптимального проекту трансформації необхідно приймати 

рішення в умовах обмежених ресурсів. 

Таким чином основною метою управління проектами трансформації на передінвес-

тиційній фазі є розробка такого проекту, який дозволить певному АТП, яке постійно взаємо-

діє з зовнішнім середовищем, в відомих умовах обмеженості ресурсів і часу, дозволить забез-

печити максимізацію прибутку (за умови найбільш повної відповідності результатів проекту 

вибраним критеріям оптимальності). 

Для дослідження функціонування складних економічних систем, до яких належить і 

проекти трансформації, та полегшення прийняття проектного управлінського рішення, широ-

ке застосування здобуло економіко-математичне моделювання. Економіко-математична мо-

дель являє собою опис економічного об’єкта (предмета, процесу або явища) у вигляді сукуп-

ності математичних виразів (рівнянь, нерівностей тощо), складена з метою вивчення його 

властивостей. Процес дослідження за допомогою математичної моделі називають моделю-

ванням. 

Поведінка й значення будь-якого економічного показника залежать практично від 

безлічі факторів, причому усіх їх урахувати нереально. Проте в цьому й немає потреби. Зви-

чайно лише обмежена кількість факторів насправді істотно впливає на досліджуваний еконо-

мічний показник. Вплив інших факторів настільки незначний, що їх ігнорування не може 

призвести до істотних відхилень у поведінці досліджуваного об'єкта. Виокремлення й ураху-

вання в моделі лише обмеженої кількості реально домінуючих факторів і є важливою перед-

умовою якісного аналізу, прогнозування й керування ситуацією. 

З врахуванням вище сказаного формальна постановка задачі буде така. 

Нехай існує певне АТП, яке планує подальший свій розвиток виходячи з того, що 

прибуток не збільшується, а лишається сталим або навіть зменшується. Необхідно знайти і 

обґрунтувати таку стратегію та вибрати відповідний проект трансформації, які б підвищили 

ефективність роботи автотранспортного підприємства. 

Для опису моделі введемо наступні позначення: 

Kk ,1  – основні види рухомого складу, які є на підприємстві автомобільного 

транспорту; 

Jj ,1  – номер підсистеми підприємства по якій будуть розроблені стратегії тран-

сформації; 

Ii ,1  – номер стратегії трансформації j-ї підсистеми підприємства; 

Ll ,1  – номер альтернативного проекту за i-ю стратегією трансформації j-ї підси-

стеми підприємства; 

Tt ,1  – часові етапи реалізації l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсис-

теми підприємства; 

lijПІ  – початкові інвестиції, необхідні для реалізації l-го проекту і-ї стратегії транс-

формації j-ї підсистеми автотранспортного підприємства  

klijtП  – прибуток від виконання транспортної роботи k-м видом рухомого складу за l-

им проектом і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми підприємства в t-му періоді часу, який 

визначається за формулою (1) або (2) в залежності від схеми оплати за надані послуги; 

r – ставка дисконту за термін реалізації проекту; 

klijtR  – коефіцієнт ресурсоємності, який характеризує потребу в матеріальних ресур-

сах для виконання одиниці транспортної роботи k-м видом рухомого складу за l-им проектом 

і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми підприємства в t-му періоді часу; 

lijC  – обмеження, які можуть мати місце, на реалізацію l-го проекту і-ї стратегії тран-

сформації j-ї підсистеми автотранспортного підприємства; 

klijtW  – обсяг транспортної роботи, яка виконується k-м видом рухомого складу за l-

им проектом і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми підприємства в t-му періоді часу; 



ксK , 
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lijK – інтегральний індекс конкурентоспроможності відповідно до і після 

впровадження l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми автотранспортного підп-

риємства; 
факт

lijТ , 
план

lijТ - відповідно фактичний та плановий (встановлений інвестором) строк 

виконання l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми автотранспортного підпри-

ємства; 

 

Використовуючи введені позначення запишемо ряд наступних залежностей. 

Необхідні ресурси для реалізації l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсисте-

ми автотранспортного підприємства: 
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Загальний прибуток від реалізації l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсис-

теми: 
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При розгляді системи обмежень необхідно враховувати конкурентоспроможність 

послуг і самого підприємства на ринку оскільки їх зниження призводить до зниження обсягу 

наданих послуг, скороченню кількості клієнтів. 

В якості показника конкурентоспроможності при визначенні найбільш ефективного 

проекту трансформації підприємств автомобільного транспорту найдоцільніше на нашу дум-

ку використовувати інтегральний індекс конкурентоспроможності. Адже саме інтегральні 

показники ефективності застосовуються до всього періоду реалізації проекту. З урахуванням 

якісних і вартісних показників інтегральний показник визначається за формулою [5]: 
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де ІПК – інтегральний індекс конкурентоспроможності підприємства; 

R  – зведений індекс конкурентоспроможності по якісним характеристикам; 

G – зведений індекс конкурентоспроможності по вартісним характеристикам. 

 

Враховуючи ще обмеження по можливості залучення ресурсів та максимальної ве-

личини залучення початкових інвестицій а також по срокам виконання робіт можна записати 

загальну систему обмежень при моделюванні проектів трансформації для підприємств авто-

мобільного транспорту: 
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Наведені вище обмеження найбільш повно характеризують ефективність від мож-

ливої реалізації l-го проекту і-ї стратегії трансформації j-ї підсистеми автотранспортного під-

приємства.  

Таким чином сукупність рівнянь та нерівностей (3), (4), (6) являють собою узагаль-

нену економіко-математичну модель проектів трансформації підприємств автомобільного 

транспорту. 

Суть даної моделі зводиться до опису грошових потоків, які мають місце при ре-

алізації проектів, які моделюються, на кожному часовому інтервалі. Величину інтервалу мо-

делювання для спрощення варто приймати рівною одному рокові. Крім того, для спрощення 

моделі варто врахувати, що всі грошові потоки (як вхідні, так і вихідні) мають місце в остан-

ній банківський день відповідно кожного часового інтервалу.  

 

Висновки. Враховуючи те, економічний стан підприємств автомобільного транспор-

ту є досить складним, гостро постає питання проведення трансформаційних заходів для їх 

розвитку. Проте перш ніж проводити трансформаційні заходи необхідно розробити алгоритм 

розробки проектів трансформації. В даній роботі розроблено економіко - математичну модель 

трансформаційних процесів на підприємствах автомобільного транспорту. 
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