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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
новой методики, которая разработана на основе концепции маржинального
дохода с использованием графического метода. Эта методика позволит
определить рациональные зоны курсирования пригородных поездов для
существенного уменьшения убыточности пригородных поездов.
Результаты. На основе проведенных исследований:
1.

Установлены

принципы

определения

объемов

пригородных

пассажирских перевозок при отсутствии статистической информации на
железных дорогах Украины.
2. Разработана методика определения рациональных зон курсирования
пригородных пассажирских поездов на полигоне Приднепровской
железной дороги за счет установления оптимального расстояния их
курсирования, что позволило существенно снизить убыточность этих
перевозок.
3. Создана методика определения эффективности функционирования
отдельного пригородного пассажирского поезда, что позволит уменьшить
убыточность пригородного сообщения на территории Украины.
Новизна. Усовершенствован методический подход к определению
оптимальных зон курсирования пригородных поездов за счет установления
рационального расстояния маршрута в зависимости от средней дальности
поездки пассажиров и их среднего количества в течение отчетного года, что
позволит существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить
эффективность перевозок.

Практическая

значимость.

Внедрение

указанной

методики

для

определения оптимальных зон курсирования пригородных поездов позволит АО
«Украинские

железные

дороги»

существенно

снизить

убыточность

пригородных перевозок, а местным органам власти на уровне мэрий и области
уменьшить платежи за услуги пригородных компаний.
Ключевые слова: пригородное движение, пригородные поезда, плата за
перевозки, доходы от перевозок, эффективность перевозок, доходы, расходы,
убыточность.
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