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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ  ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНУВАННЯ  МАЛОДІЯЛЬНИХ  ДІЛЬНИЦЬ

О. М. Кириленко, к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет, ons@ua.fm

        Методологія дослідження. Результати одержані за рахунок застосування методів: 
статистичних, що були використані для оцінки питомої ваги малодіяльних дільниць в 
структурі залізничної мережі, оцінки обсягів та динаміки показників діяльності 
залізничного транспорту; графічний – при  створенні схеми основних власників 
залізничного рухомого складу; табличний – при  групуванні показників обсягу 
залізничних вантажних перевезень.

       Результати. У статті представлені результати дослідження проблеми підвищення 
рівня експлуатаційної діяльності транспортного комплексу з урахуванням особливостей 
організації вантажних перевезень на малодіяльних дільницях залізниці. Обґрунтовано 
якісні структурні зрушення в обслуговуванні вантажовласників і вантажовідправників на 
дільницях зі спрощеним режимом експлуатації.

Проведене дослідження показало, що велику увагу слід звертати на показники  якості 
транспортного обслуговування: термін доставки, схоронність, комплексність, ритмічність і
повноту задоволення попиту на перевезення. Поліпшення  цих показників слугує засобом 
до підвищення якості обслуговування, стимулювання збуту транспортної продукції, 
залучення на залізничний транспорт додаткових обсягів перевезень та підвищення 
ефективної роботи з існуючою клієнтурою.

        Новизна. Встановлено особливості діяльності операторів рухомого складу                   
залізничного транспорту в сучасних умовах з урахуванням функціонування  малодіяльних 
дільниць.

          Практична значущість. Визначені особливості діяльності операторів рухомого 
складу з  урахуванням малодіяльних дільниць відкривають додаткові можливості при 
плануванні вантажної роботи та графіку руху поїздів на таких дільницях. Отримані в 
статті результати дають можливість вирішення проблеми суперечності економічної 
доцільності та необхідності експлуатації слабко завантажених дільниць, які є єдиним 
способом сполученням на деяких напрямках. 

         Ключові слова: вантажні перевезення, малодіяльні залізничні ділянки, вантажні 
вагони, власники вантажних вагонів, структурні зрушення на ринку вантажних перевезень.
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