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Монографія nрнсо)t1ІеІІа nроблемі ІtідвіІЩtШІЯ t.фектн.вносrі фушщіонуванш~: rІрІtміськІL'< rІЗСіtіtШр· 
смшх псрене·,екь п умовах реформування залілшчиої І'S.Л)'Jі . У дос.чіджснні дІяльноС'rі rтрнмісkІкнх поса· 

~tш(J(ЬКІDС nер~:вс1ещ. особливu yвarn RBTOJIOM nр•tділяється nttnлi'JY Іtауковlt' 11рnш. щодо nробл~~~ під
вttщсння І• e<~e•mmІІocri, з також досвіду реформуІІЗнн• запі1нu•шоr·о 1paнcnopry в Росії, Каза.,С11Іні та 
Ес-rонrї. Oбrpyrrroвy(Th(;я необхідrrість проведення додаткових досліджень 1 nитань nід~ищення ефе•-ru

иносrі прнмісLкІіХ пасажирсьюІХ nеревезень . Досліджено фактори та У"ОвІі ефе•11mrюго розо•rгку nри
місьІ\и:'\ nаса••шрс~квх nсревез~нь. Внз~tачено наnримок досліджень відповілно до ПОС1tttшеної MC11t, 

проаналізовано nотенціал господарства приміських n~veьeзettь У'крз.nлізttиці та встановлено обсJІnІ не-
обхідних змін для nідвищення його конкурентоспромСІжносrі . Велика уRаІ-а npttдiлett8 шmншю щодо 

персnектив розв1rrІ<)' приміських пасажирських перевезень з урахуванням дії фінансово-екоtюмРtt-юі 
кризи . Розроблено npИHLU1Шf підвищення ефективносrі ІІрш.rісьКІrх rшсажttрськІІХ nеревезень, економі'!· 
но обrрунтовано нові методи курсування примісІ.кІrх лоїщіе , розроблево новиrо теорешко
методологічний підхід до визначення витрат окремого пасажирського поїзда та формування вюрат на 

nриміські nеревезення, запроnоновано nринциnи nобудови тарифі в на перевезення пасажирі о у nримісь
кому та регіональному сполученні . 

Для наукових праці вників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, асnірантів, магістрів і 
сrудентів внwих навчальних закладів транспортної галузі . 
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