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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо оптимізації міських пасажирських переве-
зень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності. Методика. Для вирішення задач такого 
класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та 
стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розг-
лядає проблему оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підви-
щення дохідності за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний під-
хід для порівняння між собою різних варіантів розвитку одночасно усіх видів транспорту великого міста, 
який на відміну від існуючих базується на економічних результатах господарської діяльності транспортних 
компаній, екологічних і технологічних наслідках їх впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешкан-
ців міста, а також інвестиціях на відновлення існуючої транспортної інфраструктури. Практична значи-
мість. Використання наведеного методичного підходу дозволить міським органам виконавчої влади прий-
мати науково-обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту великих міст на перспективу. 

Ключові слова: міські види транспорту, пасажирські перевезення, негативні наслідки, витрати, оптиміза-
ція, мінімізація. 

Постановка проблеми 

Міські пасажирські перевезення становлять 
складну соціально-технічну систему, що має 
значний соціально-економічний ефект на насе-
лення міста й на підприємства, які надають по-
слуги у сфері міських регулярних пасажирсь-
ких перевезень на маршрутах загального кори-
стування. 

Соціальна значущість міського пасажирсь-
кого транспорту загального користування без-
перечна. Причому зовнішній ефект, створюва-
ний ним, не обмежується рамками міста, а 
впливає на соціально-економічний розвиток 
регіону й навіть держави загалом. Міський па-
сажирський транспорт є найважливішою скла-
довою економіки будь-якої країни й України 
зокрема, де населення гостро потребує гро-
мадських пасажирських перевезень. 

Ефективна організація роботи громадського 
транспорту вимагає комплексного підходу до 
вирішення питань транспортного обслуго-
вування населення, що включає в себе питання 
раціональної експлуатації усіх видів міського 

транспорту, мінімізації інвестицій на їх розви-
ток, удосконалення міських транспортних пе-
ревезень з позиції мінімізації шкоди, яку вони 
завдають суспільству та навколишньому сере-
довищу та оптимізації міських пасажирських 
перевезень з позиції соціального захисту насе-
лення великих міст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Останні наукові публікації досить часто 
висвітлюють питання розвитку пасажирських 
транспортних перевезень у великих містах. 
Особливо слід відмітити праці Гаєвської Л. Н., 
Зеркалова Д. В., Корженевича І. П., Бара-
ша Ю. С.  та ін.  

Проблеми підвищення ефективності міських 
перевезень пасажирів висвітлювалися у науко-
вих працях ряду вчених: Долі В. К., Шально-
вої Н. С., Аксьонова І. М., Грабельні-
ковой В. А., Лежневої О. І., Я. Цибулка та ба-
гатьох інших. 

Незважаючи на значну кількість досліджень 
з цього напрямку, поки що відсутні роботи з 
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розв'язання комплексних транспортних про-
блем у великих містах, що не створює переду-
мов для успішної реалізації процесів взаємодії 
різних видів транспорту, задоволення потреб 
мешканців великих міст в якісних транспорт-
них послугах за умов сталого розвитку суспіль-
ства. 

Таким чином, аналіз наукових праць щодо 
вирішення цієї проблеми свідчить про недо-
статність науково-методичних розробок, з ви-
користанням яких можна було б системно і 
комплексно з урахуванням перспектив розвит-
ку галузі та особливостей здійснення паса-
жирських перевезень у великому місті, забез-
печити оптимізацію міських пасажирських пе-
ревезень, що визначає актуальність теми до-
слідження, її теоретичну та прикладну 
значущість.  

 

Мета 

Метою роботи є вирішення задачі щодо оп-
тимального розвитку транспорту у великих мі-
стах за допомогою економічного критерію, 
який би міг врахувати найбільшу кількість 
чинників, що адекватно описують поведінку 
моделей реформування діяльності міського па-
сажирського транспорту з урахуванням еконо-
мічних результатів господарської діяльності 
транспортних компаній, екологічних і техноло-
гічних наслідків їх впливу на навколишнє сере-
довище та здоров’я мешканців міста, а також 
інвестицій на відновлення існуючої транспорт-
ної інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Зараз існує кілька підходів до проблеми ре-
формування міського транспорту у великих мі-
стах України (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Три підходи до реформування міського транспорту у великих містах. Джерело: Розробка автора

Перший підхід пов’язаний з реанімацією 
монополії держави на пасажирські перевезення 
на ринку міських транспортних послуг, збере-
женням структури управління міським транс-
портом та власності на його майно за комуна-
льними підприємствами.  

Другий підхід полягає в необхідності зміни 
структури ринку міських послуг з монопольної 
на олігополію, організації монопольного сере-
довища на володіння транспортною інфра-
структурою та конкурентного середовища на 
перевезення пасажирів.  

Підходи до реформування міського 
транспорту у великих містах Украї-

ни 

 

Реанімація монополії дер-
жави на пасажирські пере-
везення на ринку міських 
транспортних послуг, збе-
реження структури управ-
ління міським транспор-
том та власності на його 
майно за комунальними 
під-приємствами.  

 

Необхідність зміни 
структури ринку місь-
ких послуг з монополії 
на олігополію, організа-
ція монополь-ного сере-
довища на володіння 
транспорт-ною інфра-
структурою та конкуре-
нтного середовища на 
переве-зення пасажирів.  

 

Об’єднання першого та 
другого підходів, яке до-
зволяє передачу у конку-
рентне середовище части-
ни автомобільних, річко-
вих, морських та примісь-
ких пасажирських 
перевезень, оскільки інші 
види міського транспорту 
є соціально спрямованими 
та збитковими і потре-
бують централізованого 
управління з боку місце-
вих органів влади. 
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Третій підхід являє собою об’єднання пер-
шого та другого підходів, яке дозволяє переда-
чу у конкурентне середовище частину авто-
мобільних, річкових, морських та приміських 
пасажирських перевезень, оскільки інші види 
міського транспорту є соціально спрямованими 
та збитковими і потребують централізованого 
управління з боку місцевих органів влади. 

Кожний з цих підходів має свої переваги та 
недоліки. Ефективна робота міського транспор-
ту в стані природної монополії можлива тільки 
за умови стабільного державного фінансування 
та адаптування структури управління до су-
часних ринкових умов. До його переваг слід 
віднести соціальну захищеність працівників, 
налагоджені стабільні пасажирські перевезен-
ня, отримання дотацій місцевих бюджетів та 
Уряду на розвиток інфраструктури міського 
транспорту та придбання рухомого складу. До 
недоліків – збитковість пасажирських переве-
зень, дуже велику зношеність рухомого складу, 
відсутність необхідної кількості трамваїв, тро-
лейбусів, автомобілів, автобусів вагонів метро, 
річкового та морського транспорту, відсутність 
державних інвестицій, обмежене впровадження 

новітніх технологій, нових видів перевезень, 
рухомого складу нового покоління та інше. 

Реалізація другого підходу дозволяє уник-
нути деяких недоліків, що властиві першому 
підходу: частково вирішити проблему розвитку 
міського транспорту, оновлення парків рухомо-
го складу за приватні кошти, приватизації 
окремих ремонтних підрозділів та ін. До 
недоліків другого підходу слід віднести від-
сутність стабільності в роботі операторів, 
зменшення обсягів соціальної захищеності їх 
робітників, децентралізацію єдиного механізму 
управління міським транспортом та інше. 
Третій підхід до проблеми реформування місь-
кого транспорту має ті ж переваги та недоліки, 
що і другий підхід тільки відрізняється від ньо-
го зменшенням кількості коштів на придбання 
рухомого складу. Вибір найкращого варіанта 
експлуатації та розвитку транспортного ринку 
міських послуг та відповідної моделі його ре-
формування в роботі виконується за допомогою 
системного підходу, методів раціонального 
вирішення проблем та стратегічного плануван-
ня за певним сценарієм, який виконується за 
такою послідовністю (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Послідовність проведення досліджень стосовно оптимізації міських пасажирських перевезень. 

Джерело: Розробка автора

Дослідження складових критерію оптимальності для порівняння моделей 
реформування міського транспорту  

Визначення показників, які слід включати до рішення задачі з формування 
транспортної системи великого міста.  

Розробка удосконаленого механізму управління міськими перевезеннями. 

 

Розробка методичного підходу щодо оптимального розвитку міського 
транспорту. Формулювання критерію та обмежень для прийняття рішень.  

 

Фактори, що впливають на формування та розвиток системи управління 
пасажирськими перевезеннями у межах великого міста.  
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Проблема рішення цієї задачі полягає в то-
му, що існує декілька комплексних підходів до 
її рішення, але жоден з них не враховує усі тех-
нологічні, соціальні та екологічні фактори, що 
значно впливають на її оптимальне рішення. 
Декларуючи рішення задачі оптимізації міських 
пасажирських перевезень з позиції сталого роз-
витку науковці не вирішують такі цілі:  

- ліквідацію технологічних заторів;  
- заміну автомобільного міського транспор-

ту на інші більш безпечні види транспорту; 
- зміну організації руху деяких видів транс-

порту;  
- отримання позитивного ефекту від змен-

шення смертності та кількості захворювань на-
селення; 

- отримання соціального ефекту від скоро-
чення терміну, підвищення якості та зручності 
поїздки пасажирів; 

- мінімізацію витрат на відведення земель-
них ділянок для впровадження попередніх за-
ходів.  

Запропонований методичний підхід пропо-
нує розглядати проблему оптимізації міських 
пасажирських перевезень з урахуванням міні-
мізації витрат та підвищення дохідності за 
трьома напрямками: 

- оптимізації перевезень за рахунок раціона-
льної експлуатації усіх видів міського транспо-
рту, утримання транспортної інфраструктури та 
мінімізації інвестицій на їх розвиток; 

- удосконалення міських транспортних пе-
ревезень з позиції мінімізації шкоди, яку вони 
завдають суспільству та навколишньому сере-
довищу за рахунок заміни маршрутних таксі на 
екологічні види транспорту; 

- оптимізації міських пасажирських переве-
зень з позиції соціального захисту населення 
великих міст за рахунок скорочення терміну, 
підвищення швидкості, якості та зручності пої-
здки. 

Для розробки науково-методичного підходу 
щодо ефективного впровадження різних видів 
транспорту в великих містах України спочатку 
слід їх класифікувати за видами сполучення та 
розробити основі принципи їх використання 
(рис. 3). 

До рейкових видів транспорту, який є най-
більш надійним, екологічним та безпечним, 
слід віднести: 

- Звичайний рейкових трамвай; 
- Трамвай на гумовому ходу; 

- Швидкісний трамвай, який прокладається 
на землі або під землею; 

- Метрополітен; 
- Приміський залізничний транспорт; 
- Вагон-трамвай. 
Ці види транспорту слід впроваджувати в 

великих містах у першу чергу для заміни авто-
мобілів і автобусів на рідкому паливі або гасі, 
які завдають найбільшої шкоди населенню та 
навколишньому середовищу. 

До автомобільних видів транспорту можна 
віднести: 

- Автобуси на рідкому паливі та гасі; 
- Автобуси на електричному живлені; 
- Маршрутні таксі; 
- Тролейбуси (але їх відносять до електрот-

ранспорту). 
Окремо в класифікації займають місце водні 

види транспорту в містах, які розташовані на 
березі моря, або де протікають середні або ве-
ликі річки: 

- Річковий транспорт; 
- Морський транспорт. 
Крім того, в Україні можна використовувати 

спеціальний міський транспорт: гелікоптери та 
монорельсовий транспорт. Ці два останніх види 
транспорту в Україні майже не використову-
ються.  

Для вирішення задачі щодо оптимального 
розвитку транспорту у великих містах слід за-
стосувати такий економічний критерій, який би 
міг врахувати найбільшу кількість чинників, 
що адекватно описують поведінку моделі ре-
формування.  

Спочатку здається, що за допомогою методу 
бальної оцінки та кваліфікованих експертів ця 
задача розв’язується дуже просто. Метод баль-
ної оцінки було застосовано автором у Дніпро-
петровському національному університеті залі-
зничного транспорту імені В. Лазаряна для об-
ґрунтування найкращої моделі реформування 
міських пасажирських перевезень, але він ви-
явився дуже неточним. Оцінки експертів, що 
мали особисту думку та невеликий досвід ви-
вчення закордонних моделей, дуже відрізняли-
ся. Крім того, цей метод використовується при 
більшій кількості моделей. Ще одним суттєвим 
фактором, що призвів до значної похибки, ста-
ла велика кількість чинників, яким слід було 
надати обґрунтований оцінний бал. У цьому 
полягає основний суб’єктивізм і залежність 
оцінки від науковця, що досліджує проблему 
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реформування. До того ж цей критерій не до-
зволяє правильно оцінити вартісні показники, 
які виявилися найбільш впливовими. 

Якщо підійти до проблеми оптимізації місь-
ких пасажирських перевезень з позиції сталого 
розвитку та їх реформування в умовах обмеже-
них інвестицій, і поступового проведення ре-

форм, то дана задача перетворюється на інвес-
тиційну. При цьому одночасно визначається 
термін проведення реформи транспорту, її ета-
пність та найкращий варіант за вартісними по-
казниками. Крім того, ця задача дозволяє ввес-
ти будь-які обмеження, які місцева влада вва-
жає за необхідне. 

 
Рис. 3 – Класифікація міського транспорту для перевезення пасажирів у великих містах. Джерело: Розробка 

автора

Досвід реформування організаційної струк-
тури управління міським пасажирським транс-
портом різних держав Європи показав, що ко-
жна країна здійснює реформування за принци-
пами сталого розвитку суспільства з урахуван-
ням особливостей свого міста, існуючої 
структури управління та раціональної організа-
ції пасажиропотоків. Послідовність процесу 
реформування необхідна для забезпечення 
стійкої, стабільної, безперебійної роботи місь-
кого транспорту та можливості контролю й ко-
ригування запропонованих дій на основі аналі-
зу проміжних результатів. 

Для недопущення суттєвих помилок під час 
вибору раціональної моделі реформування мі-
ських пасажирських перевезень модель та кри-
терій мусять відповідати таким вимогам [3]: 

1. Модель реформування повинна забезпе-
чити керованість, безперебійність, стабільність 
функціонування міського транспорту, техноло-
гічну та екологічну безпеку. 

2. Модель реформування не повинна давати 
збоїв у роботі транспорту; вона має забезпечи-
ти безумовне виконання потреб населення в 
перевезеннях. 

Види міського пасажирського 
транспорту у великих містах 

Звичайний  
рейковий  
трамвай 

Швидкісний  
трамвай  

 
Метрополітен 

Приміський залізничний  
транспорт 

 
Тролейбус 

Трамвай на  
гумовому  

ходу 

 
Морський транспорт 

 
Річковий транспорт 

 
Автобус 

 

 
Маршрутні таксі 

 
Гелікоптери та монорель-

совий транспорт 

 
Вагон-трамвай 
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3. Модель реформування повинна гаранту-
вати збереження у складі суб’єкта господарю-
вання об’єктів соціальної сфери, що сприяють 
створенню умов для убезпечення руху, охорони 
праці та забезпечують необхідний захист пра-
цівників міського транспорту. 

4. Витрати на реформування не повинні бу-
ти більшими за доходи від структурної рефор-
ми. 

5. Критерій має бути багатофакторним і 
враховувати одночасно багато різних аспектів, 
що впливають на роботу міського пасажирсь-
кого транспорту.  

6. Критерій повинен бути математичною 
моделлю усіх фінансових потоків господарсь-
кої діяльності, що здійснюється міським кому-
нальним господарством і приватними транспо-
ртними компаніями та в їх зовнішньому сере-
довищі. 

7. Критерій має бути простим та у вартісно-
му вигляді враховувати всі витрати за окреми-
ми складниками. 

8. Критерій має бути універсальним для об-
числення та порівняння будь-якої моделі рефо-
рмування міського транспорту. До його складу 
не слід включати величини, що залишаються 
сталими на всіх етапах реформування. 

З огляду на сказане вище задача реформу-
вання міського пасажирського транспорту є 
інвестиційним проектом, що передбачає поета-
пне вкладання коштів, необхідних для впрова-
дження заходів щодо пристосування діяльності 
транспортних компаній до ефективної роботи в 
конкурентному середовищі та сталого розвитку 
суспільства. Для вирішення задач такого типу 
використовують чистий дисконтний дохід, 
який може отримати транспортні компанії, ко-
мунальне господарство та бюджет міста після 
реформування за різними варіантами. Варіант 
реформування, що має найбільший чистий дис-
контний дохід за критерієм (1) [11], буде най-
кращим. 

тк вк
T ед t ед ек еф. уті t t t t

t
t=0 m

γ γ(Д ) -(З +З +З +З ) (1- )+A -(К +З )
100 100ЧДД= max,

(1+E )

  ⋅ ⋅ 
→∑  (1) 

де ЧДД  – чистий дисконтний дохід у t -му 
році, грн;  

едД  – сумарний річний дохід, що можуть 
отримати міські транспортні компанії та бю-
джет міста від усіх видів господарської діяль-
ності у t -му році за різними варіантами рефор-
мування, грн; 

едЗ  – річні сумарні витрати міських транс-
портних компаній від усіх видів господарської 
діяльності у t -му році за різними варіантами 
реформування без амортизаційних відрахувань, 
грн; 

екЗ  – сумарні витрати міських транспортних 
компаній та бюджету міста на впровадження 
екологічних заходів у t -му році за різними ва-
ріантами реформування без амортизаційних 
відрахувань, грн; 

еф.З  – річні сумарні витрати транспортних 
компаній та міського бюджету у t -му році на 
боротьбу з технологічними наслідками, які 
спричиняють транспортні компанії за різними 
варіантами реформування без амортизаційних 
відрахувань, грн; 

уті.З  – річні сумарні витрати на утримання 
транспортної інфраструктури міста у t -му році, 
грн; 

γ  – величина податку на прибуток, %; 

tA  – амортизаційні відрахування; 
тк
tК  – сумарні інвестиції у t -му році в роз-

виток пасажирських міських перевезень за різ-
ними варіантами, грн;  

вк
tЗ  – сумарні витрати міських транспорт-

них компаній на організаційні заходи та компе-
нсаційні виплати у t -му році, які сплачуються з 
прибутку; 

t  – номер розрахункового року:  
t = 0, 1, 2, 3,…T  (T - строк проведення рефор-
мування). 

Ставка дисконту, що використовується у 
формулі (1), повинна відповідати концепції 
прогнозування грошових потоків (у базових 
або прогнозних цінах). У роботі виконано 
прогнозування у базових цінах. Отже, ставка 
дисконту повинна відповідати реальній 
нормі доходу на капітал (тобто нормі дохо-
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ду, що очищена від інфляційної складової). 
Така ставка дисконту отримала у вітчиз-
няній літературі назву «модифікована ставка 
дисконту» [11]. Реальна або модифікована 
ставка дисконту зв’язана з номінальною 
нормою доходу за формулою 

1 / 100
1

1 / 100
E

Em p
+

= −
+

 ( E  − номінальна норма до-

ходу, %; p  − прогнозований темп інфляції, 
%).  

На кожному етапі реформування є витрати, 
пов’язані з організаційним процесами (форму-
вання законодавчої та нормативної бази, інвен-
таризація та переоцінки майна, формування 
статутного фонду, реєстрація транспортної 
компанії та ін.), з компенсаційними та штраф-
ними виплатами, які сплачуються з прибутку 
компанії. Ці витрати включені у праву частину 
формули (1) і враховуються величиною − вк

tЗ . 

Наукова новизна і практична значимість 

Таким чином у даній роботі запропоновано 
удосконалений методичний підхід для порів-
няння між собою різних варіантів розвитку од-
ночасно усіх видів транспорту великого міста, 
який базується на економічних результатах го-
сподарської діяльності транспортних компаній, 
екологічних і технологічних наслідках від їх 
впливу на навколишнє середовище та здоров’я 
мешканців міста, а також інвестиціях на відно-
влення існуючої транспортної інфраструктури, 
що дає можливість зменшити збитковість (під-
вищити рентабельність) їх діяльності та нега-
тивний вплив на мешканців міста і навколишнє 
середовище.  

Висновки за даними дослідження та пер-
спективи подальших досліджень у даному 

напрямку 

Використання розробленого методичного 
підходу для порівняння моделей реформування 
міського транспорту дозволить вирішити зада-
чу щодо визначення оптимального співвідно-
шення різних видів транспорту у великому міс-
ті та оптимізації їх діяльності, з урахуванням 
економічних результатів господарської діяль-
ності транспортних компаній, екологічних і 
технологічних наслідків їх впливу на навколи-
шнє середовище та здоров’я мешканців міста, а 

також інвестицій на відновлення існуючої тра-
нспортної інфраструктури. Використання наве-
деного методичного підходу дозволить міським 
органам виконавчої влади приймати науково-
обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажир-
ського транспорту великих міст на перспекти-
ву. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Цель. Работа посвящена разработке методического подхода к оптимизации городских пассажирских пе-
ревозок с учетом минимизации затрат и повышения доходности. Методика. Для решения задач такого клас-
са в работе предложено применить системный подход, методы рационального решения проблем и стратеги-
ческое планирование по определенному сценарию. Результаты. В работе приведены методический подход, 
который рассматривает проблему оптимизации городских пассажирских перевозок с учетом минимизации 
затрат и повышения доходности по трем направлениям. Научная новизна. Предложен усовершенствован-
ный методический подход для сравнения между собой различных вариантов развития одновременно всех 
видов транспорта большого города, который в отличие от существующих базируется на экономических ре-
зультатах хозяйственной деятельности транспортных компаний, экологических и технологических последс-
твиях их влияния на окружающую среду и здоровье жителей города, а также инвестициях на обновление 
существующей транспортной инфраструктуры. Практическая значимость. Использование приведенного 
методического подхода позволит городским органам исполнительной власти принимать научно обоснован-
ные решения по развитию пассажирского транспорта крупных городов на перспективу. 

Ключевые слова: городские виды транспорта, пассажирские перевозки, негативные последствия, расхо-
ды, оптимизация, минимизация. 
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METHODICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION ACTIVITIES 
URBAN PASSENGER SERVICES 

The purpose. The work is dedicated to the development of a methodical approach to the optimization of city 
passenger transportations with a view to minimizing costs and improve profitability. Methods. To solve the 
problems of this class in the work proposed to apply a systematic approach, methods of rational problem solving and 
strategic planning for a particular scenario. The Results. The paper presents a methodological approach that 
considers the optimization problem of urban passenger transport with a view to minimizing costs and improve 
profitability in three directions. Scientific novelty. An improved methodological approach for comparison of 
different types of development options simultaneously all modes of transport of the city, which, unlike the existing 
based on the economic results of operations of transport companies, environmental and technological consequences 
of their impact on the environment and the health of residents, as well as investments in update the existing transport 
infrastructure. The practical significance. Using the above methodological approach will allow the city executive 
authorities to take evidence-based decisions on the development of passenger transport of large cities in the future. 

Keywords: urban modes of transport, passenger transport, the negative effects, costs, optimization, 
minimization. 

Надійшла до редколегії 15.12.2014. 
Рекомендована до друку д.е.н., доцентом М. І. Міщенком, к.е.н. О. М. Гудковим 

 Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян, 2014 

77


	Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко , О. С. Яснецов
	розвиток залізничного туризму в Україні
	М. І. Міщенко*1, Т. В. Полішко*2
	УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ ДОМІНУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
	Т. С. МЕЛЬНИК1*
	ЗАПРОВАДЖЕННЯ АНАЛИЗУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПАСАЖИРСЬКОГО СЕКТОРУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
	О. В. ХРИСТОФОР1*
	СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
	Ю. С. Бараш, О. О. Матусевич
	Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда
	Х. В. КРАВЧЕНКО1*
	СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ НА ТРАНСПОРТІ
	Л. А. ДЯЧЕНКО1*
	ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
	Г. В. Омельчак1*
	СТАН І ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
	Ю. С. Бараш*, Ю. П. Адамян2*
	МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
	Н. О. Божок1, Ю. В. булгакова 2, А. л. пуларія 3
	Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів
	В. О. Задоя1*
	ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ УКРЗАЛІЗНИЦІ І РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ
	М. П. Сінгаєвська1*, Т. В. ПОЛІШКО2
	ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 7 to page 103; only odd numbered pages
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 65.20 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BR
     
     1
     7
     TR
     1
     0
     494
     124
     0
     1
     12.0000
            
                
         Odd
         7
         SubDoc
         103
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     65.1969
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     104
     102
     49
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 7 to page 103; only even numbered pages
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 65.20 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BL
     
     1
     7
     TR
     1
     0
     494
     124
    
     0
     1
     12.0000
            
                
         Even
         7
         SubDoc
         103
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     65.1969
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     104
     101
     48
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



