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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

 
Міський електричний транспорт – це складова частина єдиної транспортної системи, яка 

призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на 
маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів та є важливою 
складовою міського господарства. На сьогоднішній день міський електричний транспорт має 
вагоме соціально-економічне значення у системі міських пасажирських перевезень, залишаючись 
найбільш економічним, екологічним і доступним видом транспорту. Сучасні стандарти життя 
зумовлюють зростання потреб населення в більш швидкому, але в той же час зручному і 
безпечному транспортуванні. Також більш вимогливі показники постають перед транспортною 
галуззю відносно комфортності, регулярності, надійності та ін. питань якості перевезень пасажирів 
у зв’язку з орієнтацією України до вступу в Європейський Союз. 

Однак, в останні роки діяльність підприємств міського електротранспорту характеризується 

низкою негативних факторів, які в кінцевому результаті призводять до зниження ефективності їх 

функціонування та зниження задоволення потреб населення у даному виді транспорту. Тому, 

пошук шляхів удосконалення діяльності підприємств міського електротранспорту є одним з 

пріоритетних завдань економічного розвитку країни. При цьому, у контексті сучасних 

євроінтеграційних процесів, найбільш важливим для України є аналіз досвіду країн 

Європейського союзу, які мають значні досягнення в організації роботи міського 

електротранспорту. 

Радикальні зміни, що відбуваються в економічному та політичному житті України 

потребують прискореного забезпечення економічного зростання та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств міського господарства, зокрема міського 

електротранспорту. Актуальність розробки напрямків розвитку підприємств міського 

електротранспорту обумовлена необхідністю реформування їх діяльності з метою досягнення 

високої економічної та соціальної ефективності та повного забезпечення потреб міського 

населення у перевезеннях. Ключовою метою сьогодні є дослідження сучасних тенденцій 

розвитку міського електротранспорту України, виявлення основних проблем функціонування 

електротранспорту в Україні, формулювання напрямів розвитку підприємств міського 

електричного транспорту України на підставі досліджуваного міжнародного досвіду. 

Структура перевезень пасажирів за видами транспорту у 2017 році показує, що сукупні види 

електротранспорту становлять 44 % всіх перевезень пасажирів та знаходяться на другому місті 

після автотранспорту, який займає 59 % всіх перевезень населення. Разом з тим динаміка 

показників перевезень за 2007–2017 рр. показує, що частка автотранспорту у перевезені 

пасажирів збільшилась з 47 % у 2007 році до 59 % у 2017 році, відповідно частка 

електротранспорту зменшилась з 48 % до 44 %. 

Сьогодні міський електричний транспорт забезпечує перевезення населення в межах 50 міст 

України, а саме у великих промислових та в усіх обласних центрах, за винятком Ужгорода. 

Всього на території України існує 55 трамвайних та тролейбусних підприємств, які забезпечують 

трамвайне сполучення у 22 містах, тролейбусне – у 42 містах. Також, до міського 

електротранспорту відноситься метрополітен, який функціонує лише в трьох містах України: 

Києві, Харкові та Дніпрі. 

Про важливе місце міського електротранспорту вказує те, що у 2017 році в Україні загальна 

кількість перевезених пасажирів у міському електротранспорті склала 2519 млн. пасажирів, що 

становить 60,28 % усіх внутрішньоміських перевезень громадським транспортом. Натомість 

перевезення автомобільним (автобусним) міським транспортом, який є головним конкурентом 

електротранспорту, склало 1660 млн. пас, що відповідно становить 39,72 % внутрішньоміських 

пасажирських перевезень. 



На превеликий жаль, сьогодні фінансовими результатами діяльності підприємств міського 

електротранспорту стали збитки, величина яких на початок 2015 року становила 547,37 млн. грн., 

що відповідно призводить до низької інвестиційної привабливості підприємств даної сфери. 

Для того, щоб привести до ладу міський електротранспорт до ладу необхідна система заходів: 

1. Реорганізація підприємств міського електричного транспорту з комунальної форми 

власності у відкрите акціонерне товариство – запровадження пілотних проектів у декількох міст 

для апробації механізму, який подалі може бути розповсюджений на всі міста країни.  

2. Впровадження мережі швидкісних трамваїв, які змогли би збільшити обсяги перевезень 

пасажирів та зменшити відповідно частку автотранспорту загального та індивідуального 

користування, що може також значно покращити екологічний стан міст України.  

3. Впровадження чіткої системи дотримання розкладів маршрутів та продажу квитків, яка 

може значно покращити якість надання послуг з перевезення пасажирів та збільшення обсягів 

перевезення. 
4. Впровадження автоматизованої системи контролю проїзду для всіх категорій населення, 

включаючи пільгові категорії, яка призведе до збільшенню реальних доходів підприємств та 
призведе до отримання дійсної інформації стосовно обсягів перевезень пільгових категорій 
населення.  

5. Впровадження інтермодальної транспортної системи.  
6. Запровадження системи приватно-державних відносин у сфері пасажирських перевезень. 
Враховуючи вищевикладене, для підвищення ефективності роботи міського 

електротранспорту корисним для України, перш за все, буде перейняття досвіду організації 
роботи усіх міських пасажирських перевезень, в яких електротранспорт повинен відігравати 
одну ключових ролей. На перший план повинна вийти модернізація основного рухомого складу, 
створення зручних пересадочних вузлів між маршрутами електротранспорту та впровадження 
сучасних систем оплати проїзду, включаючи перегляд механізму підтримки пільгових категорій 
населення. При цьому важливим для поліпшення діяльності міського електротранспорту є 
впровадження конкуренція між перевізниками, які можуть бути як комунальними так і 
приватними підприємствами. Для фінансового забезпечення реалізації запропонованих заходів, 
окрім державних та власних коштів підприємств міського електричного транспорту, необхідно 
більш активно залучати кредити, гранти міжнародних організацій, кошти міжнародних програм, 
благодійні внески. 
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