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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Ефективне функціонування залізничного транспорту 

пов’язане з удосконаленням його організаційної структури; оновленням 

основних фондів і рухомого складу; впровадженням новітніх технологій і 

швидкісного руху; наданням нових видів послуг і захопленням нових секторів 

транспортного ринку; збільшенням прибутковості перевезень вантажів і 

пасажирів та інтегруванням до європейської транспортної системи. 

Вирішити цю проблему за відсутності сталого бюджетного фінансування 

можливо за умови акціонування залізничної галузі та залучення недержавних 

інвестицій. Для цього в Україні розпочалася корпоратизація залізниць з 

одночасним утворенням єдиної юридичної особи – Державного акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального користування ДАТ «УЗ». 

Розв’язання цієї проблеми пов’язане з реформуванням організаційної структури 

та підвищенням ефективності функціонування усіх господарств залізничного 

транспорту. 

У найгіршому стані перебуває господарство приміських перевезень, 

оскільки його збитковість коливається в межах 86-88 %. Виправити повністю це 

становище  протягом кількох років неможливо, тому що ці перевезення є 

соціально спрямованими і потребують постійних дотацій з боку уряду та 

місцевих органів влади.  

Для підвищення ефективності функціонування приміських пасажирських 

перевезень в умовах реформування залізничної галузі необхідно розробити 

багато заходів, але автор у дисертаційній роботі зосередила свою увагу лише на 

трьох принципових питаннях:  

• розробка економічних підходів до обґрунтування доцільності 

впровадження нових методів організації руху приміських поїздів; 

• розробка нових принципів формування собівартості перевезень 

окремого пасажирського поїзда в приміському та регіональному 

сполученнях, що дозволить ефективно впливати на зниження їх 
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збитковості; 

• побудова науково обґрунтованих соціально спрямованих тарифів на 

перевезення пасажирів у приміському сполученні. 

Окремі завдання даної проблеми в різні періоди вирішували: радянські 

вчені – А. П. Абрамов, І. В. Бєлов, М. І. Бєщєв, М. Н. Біленький,                           

В. Г. Галабурда,  О. В. Дмитренко, М. У. Дмитрієв, Ф. П. Кочнєв,                        

М. В. Правдін, Н. Г. Сміхова; українські вчені – І. М. Аксьонов, Ю. С. Бараш,              

О. Г. Дейнека, В. Л. Дикань, Г. Д. Ейтутіс, Н. М. Колесникова, Ю. Ф. Кулаєв,                                 

М. В. Макаренко, А. М. Новікова, Ю. Є. Пащенко, В. М. Самсонкін, Є. М. Сич, 

Ю.М. Цвєтов, Є. І. Балака, О. М. Гудков, В. П. Гудкова, О. М. Кривопішин,            

О. В. Семенцова,  О. О. Карась, К. В. Шерепа та ін.  

Вказані задачі є актуальними, оскільки організація руху приміських 

пасажирських поїздів в Україні потребує значної оптимізації для підвищення 

ефективності роботи приміського господарства, а тарифна політика України 

щодо перевезення пасажирів у приміському сполученні побудована на базі 

тарифів, розроблених ще за часів СРСР в умовах дії регульованої економіки, і не 

змінювалася  протягом 20 років.  

Актуальність цих напрямків, їх недостатнє теоретичне, методологічне й 

практичне опрацювання визначили вибір теми дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до положень таких програмних документів:  

• Концепції державної програми реформування залізничного транспорту 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року    

№ 651); 

• Державної цільової програми реформування залізничного транспорту 

України на 2010−2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 

міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1390;  

• Транспортної стратегії України на період до 2020 року, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 20 жовтня 2010 року 

№ 2174;  
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• Програми економічних реформ на 2010−2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженої у 2010 р.;    

• Указу Президента України № 504/2011 «Про Національний план дій на 

2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 

2010−2014 роки». 

Основні положення дисертаційної роботи виконувалися відповідно до 

тематичного плану науково-дослідних робіт Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  на          

2010–2011 роки за договорами з Укрзалізницею.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних і методологічних підходів з підвищення ефективності приміських 

пасажирських перевезень в умовах реформування залізничного транспорту.  

Мета дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 

−  аналіз проміжних результатів реформування залізничного транспорту в 

Україні та країнах СНД;  

− дослідження проблеми підвищення ефективності приміських 

пасажирських перевезень у наукових працях; 

− дослідження потенціалу господарства приміських перевезень та 

визначення обсягів необхідних змін для підвищення його 

конкурентоспроможності; 

− визначення впливу сил зовнішнього середовища на розвиток 

приміських пасажирських перевезень; 

− економічне обґрунтування нових методів курсування приміських 

поїздів;  

−  розробка нового теоретико-методологічного підходу до визначення 

витрат окремого пасажирського поїзда та формування витрат на 

приміські перевезення;  

− розробка принципів побудови тарифів на перевезення пасажирів у 
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приміському та регіональному сполученні. 

Об'єкт дослідження – виробничо-господарська діяльність господарства 

приміських перевезень. 

Предмет дослідження – шляхи підвищення ефективності приміських 

пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі та системи 

тарифоутворення. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу 

дисертаційного дослідження становлять діалектичний підхід до розгляду 

економічних явищ і суперечностей; системний аналіз проблем забезпечення 

конкурентоспроможності транспортної галузі у сфері приміських залізничних 

перевезень; теоретичні положення економічної науки в галузі ринкової 

трансформації та управління національним господарством. Для вирішення 

поставлених задач використовувалися такі загальнонаукові та спеціальні 

методи: 

– математичної статистики – для обробки статистичних даних роботи 

приміського пасажирського господарства за звітний період;  

– математичного та порівняльного економічного аналізу – для визначення 

закономірностей роботи приміського пасажирського господарства за звітний 

період; 

– теорії ймовірностей – для обробки та прогнозування обсягів 

пасажирських перевезень у приміському сполученні; 

–  прийняття рішень, стратегічного планування та системний підхід – для 

виконання наукових досліджень стосовно підвищення ефективності приміських 

пасажирських перевезень в умовах реформування галузі; 

– логічного та імітаційного моделювання – для побудови аналогової та 

математичної моделі фінансових потоків майбутньої компанії-оператора з 

управління приміськими перевезеннями; 

– порівняльного економічного аналізу – для групування витрат окремого 

приміського пасажирського поїзда за окремими складовими; 

– організаційно-розпорядчий – для побудови організаційної структури 
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управління приміською пасажирською компанією. 

Інформаційну базу дослідження становлять: укази Президента, 

законодавчі та нормативні акти України щодо залізничного транспорту; 

європейське залізничне законодавство; матеріали державного комітету 

статистики України; монографії, українські та зарубіжні періодичні наукові 

видання; матеріали наукових конференцій; науково-дослідні роботи; результати 

власних досліджень дисертанта. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в 

умовах сучасного ринку транспортних послуг, а саме:  

Вперше:  

− запропоновано економічно обґрунтований принцип курсування зонних 

поїздів приміського сполучення на окремих напрямках руху, введення яких 

дозволить знизити експлуатаційні витрати та термін їх обороту і тим самим 

вивільнити певну кількість моторвагонного складу, а також організувати 

додаткові поїзди на напружених напрямках руху. 

Удосконалено: 

− теоретико-методологічний підхід до визначення витрат окремого 

приміського пасажирського поїзда з детальним їх розподілом на окремі складові, 

які враховують вартість послуг Укрзалізниці (або її правонаступника) та інших 

сторонніх організацій; вид рухомого складу; категорію і швидкість поїзда та 

рівень комфорту, що дозволить визначити його реальну збитковість та надати 

пропозиції стосовно зниження собівартості перевезень на певному напрямку 

руху; 

− диференціацію тарифів на перевезення пасажирів у приміському та 

регіональному сполученні, яка, на відміну від існуючої, одночасно 

враховує:  

 попит на перевезення пасажирів на певному напрямку руху;  

 попит на перевезення пасажирів у різні періоди року та тижня;  

 швидкість руху і комфортність приміського поїзда. 
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Набув подальшого розвитку: 

– теоретико-методологічний підхід до визначення тарифів на перевезення 

пасажирів у приміському сполученні в умовах реформування приміського 

господарства та організації приватних компаній-операторів, який враховує 

вимоги Європейського Союзу стосовно унеможливлення перехресного 

субсидування приміських пасажирських перевезень за рахунок прибутку 

вантажних та розподіл витрат:  

 за напрямками руху;  

 за окремими поїздами;  

 на плацкартну та квиткову частини; 

  на початково-кінцеву та рухому операції,  

що дало змогу оперативно впливати на вартість пасажирських перевезень. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використанні 

для реформування приміського господарства Укрзалізниці та підвищення 

ефективності його функціонування в умовах ринку. Результатами дисертаційної 

роботи стали розробки: 

− принципів економічного обґрунтування організації зонних поїздів 

приміського сполучення на окремих напрямках руху; 

– принципів формування витрат окремого приміського пасажирського 

поїзда, які враховують усі конструктивні особливості рухомого складу, 

швидкість руху, рівень комфорту та класність вагонів, що дозволило визначити 

його рентабельність та оперативно надати пропозиції стосовно зниження 

собівартості перевезень на певному напрямку руху; 

– порядку визначення тарифів на перевезення пасажирів у 

приміському сполученні, зважаючи на розподіл витрат між Укрзалізницею та 

компанією-оператором за окремими з урахуванням попиту на залізничні 

перевезення на окремих напрямках руху, за періодами року та днями тижня; 

– методики розрахунку єдиних тарифів для перевезення пасажирів у 

межах будь-якої приміської зони. 

Основні положення дисертації були використані в наукових розробках, які 
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Галузева науково-дослідна лабораторія «Економіка та управління транспортом» 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна виконувала для Укрзалізниці за договорами:   

– «Розробка принципів переходу на вертикальну інтегровану форму 

управління галузевими господарствами залізниць", реєстраційний номер          № 

0110U006292, 2010 рік. 

–  «Розробка порядку визначення ефективності курсування пасажирських 

поїздів», реєстраційний номер № 0111U007615, 2011 рік. 

– «Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів 

залізничним транспортом у приміському сполученні», реєстраційний номер     № 

0111U007616, 2011 рік (акт впровадження від 1 листопада 2011 року). 

У вказаних роботах здобувач була відповідальним виконавцем та автором 

звіту. Окремі положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна під час викладання   дисципліни 

«Економіка транспорту» (акт впровадження від 1 листопада 2011 року). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в роботі наукові 

результати, висновки, рекомендації і пропозиції, а також поняття належать 

особисто автору і є його науковими розробками. Дисертація є одноосібно 

виконаною науковою працею, у якій автором особисто розроблені наукові 

положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності приміських пасажирських перевезень.  

У наукових працях, надрукованих у співавторстві, у роботі використані 

лише ті положення та ідеї, що є результатом власних досліджень. Особистий 

внесок здобувача в цих наукових працях  такий: 

[2] – розроблено нові принципи формування витрат на перевезення 

пасажирів у приміському сполученні в окремому поїзді з урахуванням 

особливості рухомого складу, швидкості руху та комфорту; 

[4] – запропоновано економічне обґрунтування нового принципу 

курсування зонних поїздів приміського та регіонального сполучення на окремих 
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напрямках руху; 

[9] – розроблено нові принципи формування витрат на перевезення 

пасажирів у приміському сполученні в окремому поїзді з урахуванням 

особливості рухомого складу, швидкості руху та комфорту; 

[10] – запропоновано класифікацію компаній із перевезення пасажирів у 

приміському та регіональному сполученні, враховуючи організаційну структуру 

та види приміських поїздів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися : 

– на VII, VIIІ та ІХ Міжнародних наукових конференціях «Проблеми 

економіки транспорту», м. Дніпропетровськ.  ДНУЗТ, 2008, 2009 та 2010 роки; 

– V Международной  научно-практической конференции «Проблемы 

экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ−2010»,          

г. Яремче, 2010 год; 

– ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг і логістика 

в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті», 

м. Донецьк, Укрзалізниця, 2011 рік; 

– засіданні наукового семінару кафедр «Економіка та менеджмент», 

«Фінанси та банківська справа», «Економічна теорія», «Облік, аудит та 

інтелектуальна власність», «Комп’ютерні інформаційні технології», 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 10 листопада 2011 року. 

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 11 друкованих працях:  6 

(2 з них − у  співавторстві) статей у фахових збірниках наукових праць та 5 (з 

них − у  співавторстві) тез доповідей наукових конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного 

тексту – 151 сторінка, у тому числі 25 таблиць, 43 рисунки.  Крім того, вступ на 

8 сторінках, висновки на 3 сторінках, список використаних джерел, який 

включає 156 найменувань та 4 додатків на 49 сторінках. 
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