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ВСТУП
Транспорт є однією з системоутворюючих галузей

місцевої економіки яка забезпечує територіальну
цілісність міста і єдність його економічного простору, і
тому розвиток електротранспортної системи є необхі)
дною умовою реалізації інноваційної моделі економіч)
ного зростання і поліпшення якості життя населення
міст.

Розвиток електротранспортної системи міста ви)
значається впливом формуючих факторів і створених в
економіці умов їх формування і є одним з визначальних
факторів рівня соціально)економічного розвитку міста.
Разом з тим ефективність функціонування електротран)
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METHOD OF ESTIMATION THE DEVELOPMENT OF CITY ELECTRIC

Доведено необхідність розробки системи управління розвитком електротранспортної системи міста.

Визначено місце оцінки розвитку електротранспорту міста в системі управління, яка необхідна для ви1

роблення оптимальних управлінських рішень при оцінці перспектив розвитку конкретної території.

Представлено авторський методичний підхід до оцінки рівня розвитку електротранспортної системи

міста. Визначено основні показники розвитку електротранспортної системи міста. Обгрунтовано мож1

ливість застосування запропонованої розрахункової моделі для оцінки рівня розвитку інших видів транс1

порту у місті. Відмінною особливістю розробленої методики є те, що вона може застосовуватися не тільки

для оцінки рівня розвитку електротранспортної системи міста, але також для оцінки розвитку інших

видів транспортної інфраструктури із змінами оціночних параметрів і розробкою управлінських рішень

щодо її підвищення.

Necessity to create the management system of the city electric transport system development has been proved.

The place of evaluation the development of city electric transport in the management system has been determined

that is necessary for elaboration the optimal management decisions in assessing the prospects development of a

particular territory. Author's methodological approach to assess the level of electric transport system of the city

has been described. The main parameters of electric transport system of the city have been determined. The

possibility of application the proposed simulation model to measure the level of development other types of

transport in the city has been justified. Distinctive feature of the developed method is that it can be used not only

to assess the level of electric transport system of the city development, but also for the evaluation the development

of other types of transport infrastructure with valuation parameters changes and management solutions for its

improvement development.
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спортної системи конкретної території залежить не
тільки від формуючих факторів і умов формування,
створених в економіці, а й від управління їх розвитком
[4, с. 107].

СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Методологічними проблемами ефективного фун)

кціонування та розвитку транспорту займались такі
вчені: О. Бакаєв, Ю. Гольска, М. Гур'ева, Л. Зайон)
чик, А. Полякова, І. Симарова та інші [1—3; 6—8].
При цьому зазначимо, що залишились маловивчени)
ми питання економіко)математичного обгрунтуван)
ня ефективності управлінських рішень, пов'язаних з
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оптимізацією використання електричного транспор)
ту у містах України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка економіко)математичних

методів обгрунтування управлінських рішень, які підви)
щують ефективність діяльності електротранспортних
підприємств міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система управління розвитком електротранспор)

тної системи міста повинна складатися з функціо)
нальних підсистем управління (керуючої, керованої і
наукової), внутрішньосистемних і зовнішніх зв'язків.
Дана система передбачає безперервний, послідовний
процес визначення мети; формування завдань; оцін)
ки розвитку електротранспортної системи та її вплив
на рівень соціально)економічного розвитку міста;
структуризацію проблем і прийняття обгрунтованих
управлінських рішень, орієнтованих на досягнення
стратегічних і тактичних цілей соціально)економічно)
го розвитку міста.

Об'єктом управління в даній системі є рівень роз)
витку електротранспортної системи міста, який є клю)
човим фактором. У зв'язку з цим ключовим елементом
системи управління розвитком електротранспортної
системи міста повинна бути оцінка фактичного рівня
розвитку електротранспортної системи міста в по)
рівнянні з іншими містами, яка необхідна для вироблен)
ня оптимальних управлінських рішень при оцінці перс)
пектив розвитку конкретної території.

На нашу думку, оцінку ефективності виконаного
розвитку електротранспортної системи міста доціль)
ніше здійснювати на підставі розрахунку загального
показника розвитку електротранспортної системи
міста методом багатовимірної класифікації на основі
багатовимірних середніх. По скільки можна розраху)
вати середню величину абсолютних значень різних оц)
іночних параметрів розвитку електротранспортної си)
стеми міста, які є як коливальними, так і якісними і ви
виражених в різних одиницях виміру, то загальний по)
казник розвитку електротранспортної системи міста
визначається у відносних величинах на підставі бага)
томірної середньої: з відносин індивідуальних значень
оціночних параметрів для кожного міста до середніх
значень цих параметрів у цілому по досліджуваній су)
купності:

(1),

де  — загальний показник розвитку електротран)

спортної системи i)го міста; 
 — величина одиничних показників розвитку елект)

ротранспортної системи міста по j)му оціночному па)
раметру, змінна значення якого означає підвищення /
зниження ступеня розвитку електротранспортної сис)
теми i)го міста:

(2),
де  — індивідуальне значення по j)му оціночному

параметру j)го міста;  — середнє значення j )го оці)
ночного параметра в цілому по сукупності міст; i — но)
мер міста, включеного в досліджувану сукупність; j —
номер оціночного параметру; п — число оціночних па)
раметрів.

В якості основних оціночних параметрів автор
пропонує використовувати показники розвитку
електротранспортної системи міста які наведено у
таблиці 1.

З огляду на те, що показники розвитку електрот)
ранспортної системи в різній мірі можуть бути значу)
щими для різних міст, отже, і оціночні параметри в різній
степені будуть впливати на рівень розвитку електрот)
ранспортної системи міста.

Тому розрахунок загального показника розвитку
електротранспортної системи міста має здійснюватися
з урахуванням до коефіцієнта значимості:

(3),

де  — коефіцієнт значимості.
Оскільки сума коефіцієнтів значимості завжди рівна

1, формула (1) буде мати вигляд:

(4).
На підставі розрахунку загального показника оці)

нюється рівень розвитку електротранспортної системи
міста наступним чином:

Таблиця 1. Показники розвитку електротранспортної системи міста
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— якщо  більше 1,0, то рівень розвитку електрот)
ранспортної системи міста вище, ніж у цілому по до)
сліджуваній сукупності міст;

— якщо  менше 1,0, то рівень розвитку електрот)
ранспортної системи міста нижче, ніж в цілому по до)
сліджуваній сукупності міст.

Заключним етапом оцінки є класифікація міст за
рівнем розвитку електротранспортної системи. Для цьо)
го можна скористатися статистичними методами бага)
товимірної класифікації, найбільш обгрунтованим з
яких є кластерний аналіз [5, с. 501]. При вивченні роз)
витку електротранспортної системи міста знаковий
простір — це область варіювання всіх оціночних пара)
метрів розвитку електротранспортної системи в сукуп)
ності розглянутих міст.

При класифікації міст за рівнем розвитку електро)
транспортної системи параметри оцінки не рівноправні:
як правило, одні мають більше, інші — менші значення.
Тому при проведенні кластерного аналізу необхідно вра)
ховувати різну значимість оціночних параметрів електрот)
ранспортної системи. Для цього використовується зваже)
не евклідова відстань, що визначається за формулою:

(5);

(6),

де  — "нормована" різниця або відмінності між
містами по кожному оціночному параметру їх електротран)
спортної системи;   — одиниці зі сукупності (міста)

з номерами ;    — абсолютна різниця зна)
чень j)го оціночного параметру електротранспортної
системи у місті з номерами ;  — середнє квадра)
тичне відхилення параметра :

(7).
Об'єднання в кластери припиняється, коли всі евклі)

дові відстані перевищать задану критичну величину або
при досягненні заданого числа кластерів (типів) [5, с. 524].
Наприклад, нами запропоновано виділяти такі групи міст
за рівнем розвитку електротранспортної системи:

— місто з абсолютно розвиненою електротранспор)
тною системою — загальний показник розвитку елект)
ротранспортної системи >1, значення всіх одиничних
показників >1;

— місто з розвиненою електротранспортною сис)
темою — загальний показник розвитку електротранс)
портної системи >1, значення деяких одиничних показ)
ників можуть бути наближені до 1;

— місто з відносно розвиненою електротранспорт)
ною системою — загальний показник розвитку елект)
ротранспортної системи >1, значення деяких одинич)
них показників <1;

— місто з нерозвиненою електротранспортною си)
стемою — загальний показник розвитку електротранс)
портної системи <1, значення деяких одиничних показ)
ників можуть бути наближені до 1;

— місто з абсолютно нерозвиненою електротранс)
портною системою — загальний показник розвитку
електротранспортної системи <1, значення одиничних
показників менше 1.

ВИСНОВКИ
За результатами оцінки робляться відповідні виснов)

ки про рівень розвитку електротранспортної системи та
розробляються основні напрями її підвищення.

Відмінною особливістю розробленої методики є те, що
вона може застосовуватися не тільки для оцінки рівня
розвитку електротранспортної системи, але також для
оцінки розвитку інших видів системи із змінами оціноч)
них параметрів і розробкою управлінських рішень щодо
її підвищення.
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