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ДР деповський ремонт пасажирських вагонів 

КВР капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів 

КР-1 капітальний ремонт пасажирських вагонів першого об’єму 

КР-2 капітальний ремонт пасажирських вагонів другого об’єму 

КРП капітальний ремонт вагонів з подовженням терміну служби 

РІЦ міжнародний спальний вагон 

СВ спальний вагон 

УкрДАЗТ Українська державна академія залізничного транспорту 

УЗ Укрзалізниця 

ЧДД чистий дисконтний дохід 

ЦМБ багажний вагон з металевим кузовом 

ЦМК купейний вагон з металевим кузовом 

ЦМО загальний вагон з металевим кузовом 

ЦМобл/прим загальний вагон з металевим кузовом міжобласний, що ви-
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Цмобл/денні загальний вагон з металевим кузовом міжобласний, що ви-
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ЦМР купейний вагон з металевим кузовом та купе-радіо 

ЦМП-Б поштово-багажний вагон з металевим кузовом 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Залізничний транспорт відіграє важливу роль у за-

безпеченні потреб населення в перевезеннях. Однак протягом останніх 20 років 

через розвиток у країні ринкових відносин, до яких залізнична галузь не прис-

тосована, він поступово втрачає свої позиції. Крім того, обсяги пасажирських 

перевезень знижуються, що пов’язано зі складною демографічною ситуацією в 

Україні та зменшенням доходів громадян через інфляційні процеси. 

Зниження ефективності роботи залізничного транспорту за рахунок втра-

ти частки обсягів перевезень, збереження низьких тарифів на соціально спря-

мовані пасажирські перевезення, відсутність державного фінансування призве-

ли до зростання збитковості пасажирських перевезень. 

У таких умовах Укрзалізниця вимушена купувати рухомий склад за раху-

нок своїх коштів, яких катастрофічно не вистачає. За останні 23 роки було при-

дбано лише 543 вагони, а це 10 % від загальної потреби. Раніше для оновлення 

пасажирського вагонного парку виконували капітально-відновлювальний ре-

монт, завдяки якому термін служби рухомого складу подовжувався до 41 року. 

Проте в останні роки Укрзалізниця скорочує обсяги цього виду ремонту через 

економію коштів. Як результат за роки незалежності парк пасажирських ваго-

нів скоротився майже на 4 000 одиниць, а його зношеність складає 86 %. Вна-

слідок цього кількість поїздів та пасажирських вагонів у них поступово змен-

шується. 

Це може призвести до того, що Укрзалізниця в найближчі роки не зможе 

задовольняти попит населення на перевезення. Усе це в умовах жорсткої кон-

куренції може спричинити витіснення українських перевізників з вітчизняних 

та міжнародних ринків транспортних послуг. Саме тому виникла необхідність у 

новому методичному підході до розвитку системи планування парків пасажир-

ських вагонів підприємств залізничного транспорту. 

Окремі завдання цієї проблеми в різні періоди вирішували російські та 

українські вчені та фахівці І. М. Аксьонов, О. О. Бакаєв, Ю. С. Бараш, 
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В. Г. Галабурда, О. М. Гненний, О. Г. Дейнека, В. Л. Дикань, 

Н. М. Колеснікова, Ю. Ф. Кулаєв, М. В. Макаренко, А. М. Новикова, 

О. Н. Панова, Ю. Є. Пащенко, Л. О. Позднякова, О. М. Пшінько, 

В. М. Самсонкін, Є. М. Сич, В. В. Скалозуб, Ю. М. Цвєтов, Д. В. Глазков, 

М. В. Гненний, В. П. Гудкова, О. М. Гудков, О. О. Карась, Т. Ю. Чаркіна, 

Т. А. Мукмінова, О. В. Нікуліна, Л. М. Лобойко, В. І. Сіраков та ін. 

Проте окремі питання розвитку системи планування парків пасажирських 

вагонів підприємств залізничного транспорту не знайшли належного наукового 

відображення. Зокрема, на сьогодні відсутній науковий підхід щодо визначення 

раціональної кількості пасажирських вагонів на перспективу, який би врахову-

вав такі аспекти, як: вплив на обсяги пасажирських перевезень факторів конку-

ренції на ринку транспортних послуг; впровадження на території України шви-

дкісних перевезень; підвищення пасажиромісткості вагонів через закупівлю ру-

хомого складу нового покоління; використання сучасних методів ремонту ва-

гонів та організації руху пасажирських поїздів у дальньому сполученні. 

Актуальність цих напрямків, їх недостатнє теоретичне, методологічне й 

практичне опрацювання визначили вибір теми дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана відповідно до положень таких програмних документів: 

Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-

2019 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2009 року № 1390; Постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 

2012 року № 970 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо програм економічного і соціального розвитку»; Транспортної 

стратегії України на період до 2020 року, затвердженої Кабінетом Міністрів 

України розпорядженням від 20 жовтня 2010 року № 2174; Закону України 

«Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 року № 40; Концепції Державної 

цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирсь-

ких поїздів на 2005-2015 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України роз-
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порядженням від 31 грудня 2004 року № 979-р; Комплексної програми онов-

лення рухомого складу залізничного транспорту України на 2006-2010 роки. 

Основні положення дисертаційного дослідження були використані в двох 

науково-дослідних роботах: «Розробка основних принципів сталого розвитку 

залізничного транспорту в умовах фінансово-економічної кризи» (реєстрацій-

ний номер 0109U008594, 2009 рік) та «Розробка наукових основ і техніко-

економічне обґрунтування етапів впровадження швидкісного й високошвидкіс-

ного руху поїздів в Україні» (реєстраційний номер 0114U002549, 2014 рік), де 

автор була основним виконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

науково-методичних підходів, методів та практичних рекомендацій щодо про-

гнозування обсягів пасажирських перевезень та планування парків пасажирсь-

ких вагонів підприємств залізничного транспорту. 

Мета дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 

 систематизувати практичний досвід планування парків пасажирських 

вагонів на основі критичного аналізу наукової літератури; 

 проаналізувати функціонування залізничного транспорту в дальньому 

та швидкісному сполученні, дослідити тенденції його розвитку, визначити про-

блемотвірні фактори та виявити пріоритетні напрямки удосконалення роботи 

пасажирського господарства з парками пасажирських вагонів на основі систем-

ного підходу;  

 удосконалити методичний підхід щодо визначення кількості пасажир-

ських вагонів на перспективу з урахуванням усіх можливих факторів;  

 розвинути науковий підхід щодо прогнозування обсягів пасажирських 

перевезень у дальньому сполученні з урахуванням соціально-демографічних 

факторів та факторів конкуренції; 

 розробити методичні засади оцінювання якості пасажирських переве-

зень залізничним транспортом у дальньому та швидкісному сполученні;  
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 удосконалити узагальнюючий показник оцінки привабливості паса-

жирських перевезень залізничним транспортом з урахуванням вартості проїзду, 

якості перевезень та попиту на швидкість перевезень; 

 розробити методичний підхід щодо визначення дефіциту пасажирсь-

ких вагонів та запропонувати заходи щодо його зменшення. 

Об’єкт дослідження – процес планування парків пасажирських вагонів у 

дальньому та швидкісному сполученні. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних підходів, 

методів та прийомів планування парків пасажирських вагонів підприємств залі-

зничного транспорту в умовах сучасного ринку. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використову-

вався системний підхід і такі загальнонаукові та спеціальні методи: 

 теоретичного пошуку – для аналізу наукової літератури й нормативної 

документації, узагальнення практичного досвіду; 

 порівняння, класифікації, систематизації – для визначення стану нау-

кової проблеми, теоретичних та прикладних аспектів дослідження; 

 аналізу і синтезу – для обробки статистичних даних та визначення за-

кономірностей роботи пасажирського господарства залізничного транспорту 

протягом декількох звітних періодів; 

 логічний та історичний – для виявлення тенденцій розвитку пасажир-

ських перевезень у дальньому сполученні; 

 групування – для аналізу парку пасажирських вагонів за роками побу-

дови;  

 методи апроксимації, пересування віків, експоненціального згладжу-

вання та кореляційно-регресійного аналізу – для прогнозування обсягів паса-

жирських перевезень;  

 наукової абстракції – для визначення показників системи оцінювання 

якості пасажирських перевезень; 

 анкетування – для визначення показника якості пасажирських переве-

зень; 
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 моделювання – для побудови аналогової та математичної моделі оцін-

ки привабливості пасажирських перевезень; 

 прийняття рішень, стратегічного планування та балансовий метод – 

для виконання наукових досліджень стосовно визначення раціональної кількос-

ті пасажирських вагонів на перспективу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному об-

ґрунтуванні, удосконаленні існуючих науково-методичних підходів щодо роз-

витку системи планування парків пасажирських вагонів підприємств залізнич-

ного транспорту. Розроблені в дисертаційній роботі наукові положення поля-

гають у такому: 

удосконалено: 

 методичний підхід щодо визначення кількості пасажирських вагонів 

на перспективу, який, на відміну від існуючого, враховує обсяги перевезених 

пасажирів, конкуренцію на ринку транспортних перевезень, динаміку зміни на-

явного інвентарного парку рухомого складу, впровадження швидкісного руху, 

сучасні методи ремонту вагонів та організації руху пасажирських поїздів у да-

льньому сполученні, що дозволяє мінімізувати витрати на експлуатацію, утри-

мання та закупівлю рухомого складу; 

 науковий підхід до оцінки привабливості пасажирських перевезень, 

який, на відміну від існуючого, ґрунтується на поєднанні коефіцієнта вартості 

проїзду, якості перевезень та попиту на швидкість перевезень, що дозволяє 

об’єктивно визначити величину прогнозних обсягів перевезень; 

набули подальшого розвитку: 

 науковий підхід щодо прогнозування обсягів пасажирських переве-

зень, у якому, на відміну від існуючого, обґрунтовано включення до економет-

ричної моделі обсягу перевезених пасажирів факторних ознак, які враховують 

демографічну ситуацію в країні, платоспроможність населення, підвищення 

швидкості руху поїздів і якості пасажирських перевезень та цінову політику, 

що дозволяє більш точно установити перспективні обсяги пасажирських пере-

везень для визначення необхідної кількості пасажирських вагонів; 



 

 

10 

 методичні засади оцінювання якості пасажирських перевезень, які 

враховують такі складові, як термін та зручність отримання послуги на переве-

зення, фізіологічні особливості та надійність пасажирських перевезень, що до-

зволяє врахувати один з найвпливовіших факторів привабливості; 

 методичний підхід щодо ліквідації дефіциту пасажирських вагонів на 

прогнозні роки, який відрізняється від існуючого врахуванням використання 

швидкісного рухомого складу державного підприємства «Українська залізнич-

на швидкісна компанія» та нових принципів ремонту вагонів дальнього сполу-

чення, що дозволяє більш точно визначити дефіцит рухомого складу та запро-

понувати заходи щодо його зменшення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їх використанні для 

розвитку системи планування парків пасажирських вагонів підприємств заліз-

ничного транспорту, а саме: 

 запропоновано методичний підхід щодо визначення раціональної кіль-

кості пасажирських вагонів на перспективу з урахуванням різних факторів (акт 

впровадження від 15 травня 2014 року, виданий Головним пасажирським уп-

равлінням Державної адміністрації залізничного транспорту України); 

 розроблено методику визначення узагальнюючого показника приваб-

ливості пасажирських перевезень, що дозволяє об’єктивно обчислити величину 

прогнозних обсягів перевезень; 

  розроблено науковий підхід щодо прогнозування обсягів пасажирсь-

ких перевезень, що дозволяє більш точно визначити перспективні обсяги паса-

жирських перевезень для розрахунку необхідної кількості пасажирських ваго-

нів; 

 розроблено методику оцінювання якості як звичайних, так і швидкіс-

них пасажирських перевезень; 

 запропоновано методичний підхід щодо ліквідації дефіциту пасажир-

ських вагонів на прогнозні роки, що дозволяє більш точно визначити дефіцит 

рухомого складу та запропонувати заходи щодо його зменшення. 
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Окремі положення дисертаційної роботи використовуються в навчально-

му процесі Дніпропетровського національного університету залізничного тран-

спорту ім. акад. В. Лазаряна в ході викладання дисципліни «Управління конку-

рентоспроможністю на залізничному транспорті» та дипломного проектування 

студентів 5 курсу спеціальності «Менеджмент та адміністрування» (акт впрова-

дження від 22 квітня 2014 року). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в роботі наукові результа-

ти, висновки, рекомендації і пропозиції, а також поняття належать особисто ав-

тору і є його науковими розробками. Дисертація є самостійно виконаною нау-

ковою працею, у якій автором особисто розроблені наукові положення, методи-

чні підходи та практичні рекомендації щодо розвитку системи планування пар-

ків пасажирських вагонів підприємств залізничного транспорту. З наукових 

праць, що виконані у співавторстві, у дисертації використано тільки ті поло-

ження та ідеї, які є результатом власної роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися: на Сьомій міжнародній науковій конференції «Проблеми 

економіки транспорту», м. Дніпропетровськ, квітень 2008 року; Восьмій міжна-

родній науковій конференції «Проблеми економіки транспорту», м. Дніпропет-

ровськ, квітень 2009 року; Дев’ятій міжнародній науковій конференції «Про-

блеми економіки транспорту», м. Дніпропетровськ, квітень 2010 року; П’ятій 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы экономики и управ-

ления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ – 2010», м. Яремче, листопад 

2010 року; Сімдесят першій міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 

м. Дніпропетровськ, квітень 2011 року; Другій міжнародній науково-

практичній конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту паса-

жирських перевезень на залізничному транспорті», м. Донецьк, вересень 

2011 року; Десятій міжнародній науковій конференції «Проблеми економіки 

транспорту», м. Дніпропетровськ, квітень 2012 року; Одинадцятій міжнародній 

науковій конференції «Проблеми економіки транспорту», м. Дніпропетровськ, 
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квітень 2013 року; Восьмій міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ 

– 2013», м. Судак, жовтень 2013 року; Дванадцятій міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми економіки транспорту», м. Дніпропет-

ровськ, квітень 2014 року. 

Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані в 17 нау-

кових працях, у тому числі 6 статей у фахових збірниках наукових праць (у то-

му числі 2 у співавторстві), 1 стаття у інших збірниках наукових праць та 10 у 

тезах доповідей наукових конференцій. Загальний обсяг наукових статей – 4,41 

ум. друк. арк., з яких особисто автору належить 4,00 ум. друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох роз-

ділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг ро-

боти – 219 сторінок, обсяг основного тексту – 178 сторінок, у тому числі 44 

таблиці, 66 рисунків, вступ на 8 сторінках, висновки на 3 сторінках. Крім того 

список використаних джерел, який включає 186 найменувань, та 4 додатки на 

19 сторінках. 


