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НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КУРСУВАННЯ ОКРЕМОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПОЇЗДА 

Визначення економічної ефективності курсування окремого пасажирського поїзда залежить від правиль-
ного розрахунку суми витрат на перевезення пасажирів конкретним поїздом. В роботі подано матеріал щодо 
визначення витрат на рух окремого пасажирського поїзду які включають пасажирську, локомотивну, мотор-
вагонну та інфраструктурну складові. Це дозволяє правильно встановити прибутковість чи збитковість да-
ного поїзда і тим самим підвищити рентабельність перевезень пасажирів у дальньому сполученні.  
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Однією з основних цілей Укрзалізниці є під-
вищити ефективність пасажирських перевезень. 
В Україні пасажирські перевезення у дальньо-
му сполученні в основному збиткові, виклю-
чення складають лише міжнародні перевезення 
та окремі поїзди внутрішнього сполучення. 
Підвищувати тарифи на пасажирські переве-
зення у внутрішньому сполученні можна тільки 
з дозволу Уряду, оскільки ці перевезення є со-
ціально значущі. Тому кожна країна намагаєть-
ся виконувати більший обсяг пасажирських пе-
ревезень у міжнародному сполученні. 

В Україні вирішення цієї проблеми дуже 
ускладнено, оскільки новий рухомий склад для 
перевезення пасажирів у дальньому сполученні  
закупляється лише за власні кошти Укрзалізни-
ці і в дуже малих об’ємах. Уряд країни не виді-
ляє інвестиції для придбання нових пасажирсь-
ких вагонів, як це передбачено Законом Украї-
ни «Про залізничний транспорт» [1], (крім по-
їздів для ЕВРО-2012).  

Для вирішення проблеми часткової ліквіда-
ції збитковості пасажирських перевезень у да-
льньому сполученні Укрзалізниця прийняла 
рішення скоротити кількість нічних збиткових 
поїздів, які мають низьку населеність, зменши-
ти кількість проміжних зупинок для підвищен-
ня швидкості руху та замінити деякий рухомий 
склад поїздами корейського та чеського вироб-
ництва, які будуть рухатися зі швидкостями до 
160 км на годину. 

Приймати такі важливі рішення можна тіль-
ки при чіткому визначенні рентабельності кон-
кретного пасажирського поїзду. Але зараз роз-
рахунок ефективності курсування окремого па-
сажирського поїзду надає не зовсім об’єктиву і 
коректну інформацію, оскільки відсутня науко-
ва методика для розрахунку рентабельності по-
їздів як у внутрішньому так і в міжнародному 
сполученні. Тому розподіл поїздів на прибут-

кові та збиткові, який зараз проводить Укрзалі-
зниця, є не зовсім обґрунтованим. 

Основна мета даної роботи - точне визна-
чення та розподіл поїздів на збиткові та прибу-
ткові, що забезпечить збереження за Укрзаліз-
ницею конкурентоспроможного транспортного 
ринку пасажирських перевезень у внутрішньо-
му та  міжнародному сполученні в умовах де-
фіциту рухомого складу. 

На сьогоднішній день в Україні відсутня на-
уково обґрунтована методика визначення ефек-
тивності окремого пасажирського поїзду. Є 
лише методичний підхід до визначення рента-
бельності окремого пасажирського поїзду. По-
казник рентабельності за своєю суттю передба-
чає відношення прибутку до того рентабель-
ність чого шукається. В даному випадку дореч-
но розглядати рентабельність саме виробницт-
ва, тобто відношення прибутку від наданих по-
слуг до їх собівартості. 

За цим підходом рентабельність і
поїздаР  кон-

кретного поїзда у відсотках визначається як 
прибуток (збиток) віднесений до витрат на кур-
сування пасажирського поїзду на протязі року:. 
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поїздаР  – рентабельність окремого і-го паса-

жирського поїзда, відсотки; 
і
поїздаД  – дохід і-го пасажирського поїзду від 

перевезення пасажирів та багажу на протязі зві-
тного року; 

і
поїздаВ  – витрати і-го пасажирського поїзда 

при перевезенні пасажирів на протязі звітного 
року.  

Якщо доход окремого пасажирського поїзда 
на протязі року можна визначити за допомогою 
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спеціальної програми, то витрати за той же пе-
ріод зараз визначають за допомогою кількох 
узагальнюючих показників, які не в повній мірі 
відображають дійсні витрати конкретного поїз-
да, оскільки не враховують: 

Середню швидкість руху поїзда, яка суттєво 
впливає на витрати палива або електроенергії 
на тягу поїзда; 

Витрати на знос інфраструктури, які зале-
жать від швидкості руху поїзда та його ваги; 

Періодичність руху поїзда продовж року, 
яка впливає на додаткові витрати з екіпірування 
та розекіпірування поїздів, простоїв вагонів у 
зимовий період; 

Індивідуальні особливості окремих поїздів 
(амортизацію та витрати на ремонти кожного 
вагону та ін.),  

Багато статей витрат, які враховують певні 
різниці між поїздами.  

На основі вищесказаного випливає, що рен-
табельність пасажирських поїздів, розрахована 
за існуючим методичним підходом не відобра-
жає реальної картини ефективності курсування 
пасажирських поїздів. 

Для уникнення цього небажаного явища за-
пропоновано новий науково обґрунтований пі-
дхід до визначення  реальних витрат і ефектив-
ності курсування конкретного пасажирського 
поїзда. 

Витрати на окремий пасажирський поїзд ро-
зраховані на основі розділу 6 форми 10-зал 
«Калькуляція собівартості вантажних та паса-

жирських перевезень за 2010 рік» (далі Кальку-
ляція) [2] та Номенклатури витрат з основних 
видів економічної діяльності залізничного тра-
нспорту України з урахуванням перспективи 
реформування залізничної галузі (далі Номенк-
латура) [3]. 

З Калькуляції виділені усі без виключення 
витрати з пасажирських перевезень у внутріш-
ньому та міжнародному сполученні, які потім 
розділені на окремі складові: 

Пасажирська складова; 
Інфраструктурна складова; 
Локомотивна складова; 
Моторвагонна складова. 
В кожній складовій виділені певні групи ви-

трат, які можна розраховувати по певному 
принципу. Наприклад, витрати від продажу 
квитків на поїзди у внутрішньому сполученні, 
що відносяться на окремий пасажирський по-
їзд, визначаються залежно від кількості квитків 
проданих на протязі року на конкретний паса-
жирський поїзд та загальної кількості квитків 
проданих на усі пасажирські поїзди даного 
сполучення. 

В той же час витрати на окремий пасажир-
ський поїзд, які залежать від середньої кількос-
ті вагонів в поїзді, періоду курсування та пробі-
гу на протязі року, розраховуються за іншим 
принципом. 

При розрахунку окремих складових виділя-
лися різна кількість показників (рис. 1). 

Рис. 1. Структура загальних витрат на конкретний пасажирський поїзд 

Новий порядок (методика) визначення рен-
табельності окремого пасажирського поїзду да-
льнього сполучення, дозволить: 

Правильно розраховувати витрати на окре-
мий пасажирський поїзд з розподілом на паса-
жирську, інфраструктурну, локомотивну, та 

моторвагонну складові з урахуванням усіх ви-
трат, які несе Укрзалізниця. Ця проблема може 
бути вирішена при розрахунках, виконаних 
вручну, але це потребує значних витрат часу. 
Для оперативного визначення рентабельності 
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або збитковості окремого пасажирського поїзда 
необхідно цей процес автоматизувати.  

Правильно визначати доходи від пасажир-
ських перевезень окремим поїздом залежно від 
продажу на нього квитків та перевезення бага-
жу за існуючим програмним забезпеченням. 

Розрахунок реальних витрат на окремий па-
сажирський поїзд та економічна ефективність 
перевезень пасажирів в ньому являє собою ду-
же складну задачу, якщо її вирішувати вручну. 
Тому в подальшому слід розробити алгоритм та 
програму розрахунку для того, щоб вирішувати 
цю задачу на ПЕОМ з урахуванням вже існую-
чої програми для розрахунку доходів. 

Точне визначення витрат за окремими скла-
довими та узагальнюючими показниками на 
конкретний пасажирський поїзд дальнього спо-
лучення в подальшому дозволить визначати 
ефективність курсування будь-якого поїзда та 
приймати оптимальні управлінські рішення 

стосовно його виключення з існуючого розкла-
ду руху. 
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НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КУРСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ПОЕЗДА 

Определение экономической эффективности курсирования отдельного пассажирского поезда зависит от 
правильного расчета суммы расходов на перевозку пассажиров конкретным поездом. В работе подан мате-
риал относительно определения расходов на движение отдельного пассажирского поезду которые включают 
пассажирскую, локомотивную, мотор-вагонную и инфраструктурную составляющие. Это позволяет пра-
вильно установить прибыльность или убыточность поезда и тем самым повысить рентабельность перевозок 
пассажиров в дальнем соединении. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пассажирские перевозки, объемы перевозок, доходы, ра-
сходы, рентабельность, эффективность отдельного поезда 
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SCIENTIFIC PRINCIPLES OF DETERMINATION OF EFFICIENCY  
OF RUNNING A SEPARATE PASSENGER TRAIN 

Determination of economic efficiency of the management of separate passenger train depends on the correct cal-
culation of sum of charges on carrying passengers by a concrete train. Material is given in relation to determination 
of charges on running a separate passenger train including the passenger, locomotive, motor-car and infrastructural 
components. It allows correctly setting profitability or unprofitableness of train and the same to promote profitability 
of passenger trains in distant traffic. 

Keywords: railway transport, passenger transportation, transportation volumes, profits, charges, profitability, ef-
ficiency of separate train 
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