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Методологія

дослідження.

Теоретичну

та

методологічну

основу

дослідження становлять: діалектичний підхід до розгляду економічних явищ і
процесів;

системний

аналіз

–

при

виявленні

проблем

забезпечення

конкурентоспроможності залізничного транспорту; методи агрегування і
груповань – при створенні класифікації поїздів з урахуванням вартісних
показників.
Результати. Показана обмеженість існуючих методичних підходів до
визначення ефективності пасажирських перевезень, які базуються на обліку
переважно експлуатаційно-технічних показників. Акцентовано

увагу

на

необхідності побудови такої класифікації поїздів, яка дозволила б економічно
обґрунтовувати впровадження раціональних зон ефективного їх курсування.
Для цього запропоновано використовувати в класифікації пасажирських поїздів
вартісні техніко-економічні показники, які дозволяють більш повно оцінити
ефективність залізничних пасажирських перевезень в Україні.
З

урахуванням

необхідності

доповнення

експлуатаційно-технічних

показників вартісними, створено алгоритм обґрунтування впровадження нової
економічної

класифікації

пасажирських

поїздів,

що

включає

чотири

взаємозалежних стадії, а саме: розгляд швидкісного руху поїздів як способу
підвищення

ефективності

залізничних

пасажирських

перевезень;

аналіз

вартісних техніко-економічних показників роботи залізничних пасажирських
перевезень; визначення раціональних зон курсування пасажирських поїздів;
побудова нової економічно обґрунтованої класифікації поїздів різних видів
сполучень за новими ознаками.
Новизна.

Запропоновано

новий

підхід

до

оцінки

ефективності

залізничних пасажирських перевезень, який базується на вдосконаленій

класифікації пасажирських поїздів в Україні та визначенні раціональних зон їх
курсування.
Практична значимість. Алгоритм впровадження нової економічно
обґрунтованої класифікації пасажирських поїздів дає можливість визначити
економічно вигідні, беззбиткові напрямку їх руху.
Ключові слова: ефективність залізничного транспорту, швидкісний
пасажирський транспорт, класифікація пасажирських поїздів, експлуатаційнотехнічні показники ефективності залізничного транспорту, вартісні технікоекономічні показники ефективності залізничного транспорту.
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