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Монографія присвячена проблемі ціноутворення на додатхові послуги залізничних вокзалів. У дос

лідженні процесу ціноутворення особлива увага автором приділяється вивченюо існуючих розробок, що 

стосуються ціноутворення на залізничному транспорrі, а також аналізу Наукових праць та нормативних 

документів ціноутворення на додатхові послуги, що Ііадаються пасажирам на вокзалах. Обгрунтовується 

необхідність проведення досліджень щодо удосконалення теорешко-методичного підхолу до ціноутво

рення на додаткові послуги вокзалів в умовах реформуваНЮІ галузі . Велика увага приділена принципам 
реформування пасажирського господарства залізничного транспорту. Обгрунтовано вибір методу дослі
джень, проаналізовано діяльність залізничного транспоJУІУ у сфері пасажирських перевезень і надаmІЯ 
додаткових послуг пасажирам на вокзалах. Досліджено альтернативні методи ціноутворення. Розробле

но і економі'U!о обгрунтовано прницнпи складання калькуляцій на додатхові пасдуги в умовах реформу
вання залізничної галузі. Удосконалено теоретико-методологічний підхіц до визначення цін на додат

кові посдугн залізничних вокзалів. Досліджено вплив зовнішніх факторів на формування цін на додат
кові послуги вокзалів . Обrрунrовано доцільність впровадження нового теореmко-методологічноrо 

підходу до визначення цін на додатковj послуги во~залів. 
Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Укрзалізниці, викладачів, аспіратів, маrістрів і 

студеІГГ1в вищих навчальних закладів граиспорnюї галузі . 
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