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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування 

нової методики, яка розроблена на основі концепції маржинального доходу з 

використанням графічного методу. Ця методика дозволяє визначати раціональні 

зони курсування приміських поїздів для суттєвого зменшення збитковості 

приміських перевезень. 

Результати.  

На основі проведених досліджень:  

1. Встановлено принципи визначення обсягів приміських пасажирських 

перевезень при відсутності статистичної інформації на залізницях України. 

2. Розроблено методику визначення раціональних зон курсування 

приміських пасажирських поїздів на полігоні Придніпровської залізниці за 

рахунок встановлення оптимальної відстані їх курсування, що дозволило 

суттєво знизити збитковість цих перевезень. 

3. Створено методику визначення ефективності функціонування окремого 

приміського пасажирського поїзда, що дозволить зменшити збитковість 

приміського сполучення на теренах України.  

Новизна. Удосконалено методичний підхід щодо визначення оптимальних 

зон курсування приміських поїздів за рахунок встановлення раціональної 

відстані маршруту залежно від середньої дальності поїздки пасажирів та їх 

середньої кількості протягом звітного року, що дозволить суттєво знизити 

експлуатаційні витрати та підвищити ефективність перевезень.  

Практична значущість. Впровадження вказаної методики для визначення 

оптимальних зон курсування приміських поїздів дозволить АТ «Українські 

залізниці» суттєво знизити збитковість приміських перевезень, а місцевим 



органам влади на рівні мерій та області зменшити платежі за послуги 

приміських компаній.  
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