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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  
У КРУПНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ 

 
Постановка проблеми. Міські пасажирські переве-

зення становлять складну соціально-технічну систему, 
що має значний соціально-економічний ефект на на-
селення міста й на підприємства, які надають послуги 
у сфері міських регулярних пасажирських перевезень. 
Соціальна значущість міського пасажирського транс-
порту загального користування безперечна. Причому 
зовнішній ефект, створюваний ним, не обмежується 
рамками міста, а впливає на соціально-економічний 
розвиток регіону й навіть держави загалом. Міський 
пасажирський транспорт є найважливішою складовою 
економіки будь-якої країни й України зокрема, де на-
селення гостро потребує громадських пасажирських 
перевезень. 

Розподіл пасажиропотоків у крупних транспорт-
них вузлах і визначення технічного потенціалу для 
його реалізації має велике значення. Особливо актуа-
льною ця проблематика є при наявності декількох 
конкурентних видів транспорту. Транспортна система 
повинна бути гнучкою в реалізації потреб населення в 
перевезеннях. При цьому повинно бути забезпечено 
також і ефективне використання ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розвиток теорії ефективної організації паса-
жирських перевезень у залізничних вузлах зробили 
такі вчені: Н.І. Бєщєва, Т.В. Бутько, П.С. Грунтов, 
Ф.П. Кочнєв, В.Я. Негрей, О.М. Огар, М.Я. Стефанов, 
М.В. Правдін, А.В. Прохорченко, М.П. Іхненко,  
Ю.О. Пазойський та ін. [1, 2].  

Існуючі методи визначення величини пасажиро-
потоку та розмірів руху пасажирських поїздів, розроб-
лені вищеназваними авторами, були в основному 
спрямовані для поїздів звичайних магістралей за- 
лізниць. Вимогам надійності перевізного процесу та  
гнучкості його реалізації для сучасних ринкових умов 
уваги значно не приділялось.  

Метою статті є розробка моделі оптимізації паса-
жирських перевезень у крупному транспортному вузлі. 

Виклад основного матеріалу за темою дослідження. 
Стан та якість залізничного транспорту відіграє велике 
значення в економічному та соціальному розвитку 
держави. Значний інтегральний ефект інноваційних 
впроваджень саме на залізничному транспорті неодно-
разово доведено вченими та фахівцями галузі. Проте 
швидкозмінне зовнішнє середовище потребує роз- 
робки нових заходів щодо покращення роботи заліз-
ниць України.  

Останніми роками на залізничному транспорті 
України спостерігається негативна тенденція до по- 
гіршення господарського стану підприємств галузі. 
Значний моральний та фізичний знос основних засо-
бів виробництва, відсутність фінансування з боку дер-

жави та неповне покриття пільгових перевезень приз-
водить до поступового втрачання конкурентних пере-
ваг на ринку вантажних та пасажирських перевезень 
країни.  

У рамках Концепції Державної програми рефор-
мування залізничного транспорту передбачено ство-
рення нової моделі управління залізничним транспор-
том України. Впровадження нової моделі управління 
залізничним транспортом дозволить вирішити пи-
тання, що унеможливлюють розвиток галузі в існу- 
ючих умовах та надають усі необхідні важелі регулю-
вання щодо створення ефективної, продуктивної стра-
тегії розвитку. Так, на думку вчених та фахівців галузі, 
найбільш доцільне буде створення моделі організації 
залізничного транспорту України за холдинговим ти-
пом.  

Створення організаційної моделі управління за- 
лізничним транспортом України за холдинговим ти-
пом дозволить: усунути перехресне субсидування па-
сажирських перевезень за рахунок вантажних; надати 
підприємствам відносну самостійність у розподілі фі-
нансових ресурсів та прийняті оперативних рішень; за 
рахунок розпорядження частиною прибутку виникає 
можливість стимулювання працівників; залучати інве-
стиції ззовні; сформувати конкурентне середовище.  

Необхідною умовою впровадження ефективної 
стратегії розвитку залізничного транспорту України є 
створення нової моделі управління, проте треба наго-
лосити на доцільності розробки заходів щодо пошуку 
резервів поліпшення стану галузі ще на етапі перетво-
рень.  

Підвищення прибутковості комплексу пасажир-
ських перевезень залізничним транспортом під час 
трансформаційних процесів організаційної структури 
управління галуззю можливе за рахунок підвищення 
конкурентоспроможності. Підвищення конкуренто-
спроможності можливе за рахунок оптимізації роботи 
залізничного транспорту, що дозволить вивільнити до-
даткові кошти спрямовані на модернізацію галузі, зо-
крема пасажирського комплексу. 

Таким чином, підвищення дохідності пасажир- 
ського комплексу залізничних перевезень України  
можливе за рахунок розробки заходів, спрямованих на 
оптимізацію господарської діяльності, оптимізацію 
роботи збиткових маршрутів та підвищення конкурен-
тоспроможності послуг щодо перевезення та супутніх 
йому. Серед комплексу напрямів розробки заходів під-
вищення дохідності пасажирського комплексу заліз-
ничних перевезень України є ті, котрі можливо реалі-
зовувати при існуючій організаційно-правовій формі 
управління галуззю, і є ті, котрі потребують структур-
них змін. 
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Задачі оптимізації та управління складними еко-
номічними системами є предметом вивчення ряду су-
міжних математичних дисциплін. Практична реаліза-
ція логістичних технологій у транспортних системах 
повинна передбачати обов’язкове урахування дина-
міки в прийнятті рішень, оскільки під час реалізації 
рішень можливі зміни певного характеру (зміна по-
питу, цін та ін.). При цьому виникає необхідність ура-
хування впливу на систему випадкових факторів і під-
вищення вимог до забезпечення високого рівня надій-
ності досягнення бажаного результату при реалізації 
стратегії. З іншого боку, при прийнятті рішення необ-
хідно враховувати інтереси різних суб’єктів на всіх  
рівнях функціонування системи.  

Запропонована математична модель заснована на 
двоетапній дворівневій задачі стохастичного програ-
мування з квантильним критерієм. Дана постановка 
задачі враховує в собі декілька відомих підходів до мо-
делювання складних економічних відносин.  

Процес прийняття рішень у даній моделі має дво-
етапну структуру. Для моделювання двоетапності 
структури прийняття рішення використовується дво- 
етапна задача стохастичного лінійного програмування. 
Стратегією першого етапу є кількість транспортних 
одиниць, що приписані до вузла, і тарифи на переве-
зення по кожному з напрямків. На другому етапі  
транспорт розподіляється за напрямками у транс- 
портному вузлі залежно від реалізації випадкового по-
питу на перевезення.  

Відомі величини 1z


 — максимальна кількість па-

сажирів, яку може перевезти конкурент; 
а
iS — собівар-

тість перевезень одного пасажира в і-му напрямку  

транспортом; 
а
iS  — вартість перевезень порожнього 

транспорту, здатного перевезти одного пасажира в  
і-му напрямку.  

Задача послідовника формулюється як: 
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Критеріальна функція (1) являє собою суму втрат 

послідовника за всіма напрямками. Для кожного з на-
прямків втрати є сумою двох складових: перша скла-

дова 2 1 1 2 2( )( )a
i i i i i iS z z z y y− + + +
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 — витрати на перевезення порожнього 

транспорту.  
Обмеження (2) пов’язане з наявною кількістю 

транспортних засобів. Вимога (3) обмежує тарифи ве-
личиною, яка погоджується з антимонопольним комі-
тетом. Обмеження (4) і (5) означають, що обсяг пере-
везень не може перевищувати попит на них. Обме-
ження (6) і (7) означають, що, в разі більш вигідної 
цінової політики лідера, обсяг перевезень послідов-
ника не може перевищувати величину попиту, що за-
лишилася після перевезень лідером. 

Висновки. У даній роботі представлено модель 
оптимізації діяльності залізничного транспорту при 
організації пасажирських перевезень у крупному  
транспортному вузлі.  

При оптимізаційних розрахунках визначають  
кількість транспорту, що приписаний до вузла; опти-
мальні тарифи на перевезення; кількість транспортних 
одиниць за напрямками залежно від випадкового по-
питу на перевезення. Враховується можливість залу-
чення додаткових транспортних одиниць у випадку 
недостатності власних. У моделі враховано вплив кон-
курентного транспорту (автомобільного).  

Розв’язання даної задачі в загальному вигляді по-
требує залучення методів статистичного моделювання 
та нелінійного програмування. 
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