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Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту — це одне із головних завдань, що

стоїть перед ПАТ "Українські залізниці". Підвищення обсягів пасажирських перевезень можливе за ра#

хунок надання нових видів послуг, наприклад, залізничних екскурсій. Але у головній залізничній кам#

панії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бра#

кує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних

та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем. Для раціонального вирішення вказаних

проблем необхідно розробити комплексну науково#обгрунтовану методику, яка буде включати низку

наукових підходів, принципів та наукових розробок щодо визначення туристичного бізнесу в Україні з

використанням існуючих вузьких та широких залізничних колій. Метою статті є визначення послідов#

ності вирішення проблеми розвитку туристичних компаній, що використовують залізничні перевезен#

ня; розробка варіантів моделей організації туристичних компаній, що будуть використовувати заліз#

ничний транспорт; визначення головних економічних інтересів учасників туристичного бізнесу. В ре#

зультаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підви#

щення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на

оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно#історичного

значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні. У статті

запропоновано нову методику проведення досліджень при вирішенні проблем розвитку туристичних

компаній, що використовують залізничні перевезення. В результаті використання запропонованої ав#

тором методики очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та

державних перевізників.

Improving the competitiveness of rail transport — one of the main challenges facing the JSC "Ukrainian

Railways". Increase in passenger traffic is possible through the provision of new services, such as railway

excursions. But the main railway campaign in Ukraine there is no modern rolling stock, which would could

provide tourists and not enough money to upgrade rolling stock and infrastructure. Attracting investment —

one of the means to overcome the problems. For rational solutions to these problems is necessary to develop

a comprehensive science#based methodology, which will include a number of scientific approaches, principles

and scientific research to determine the tourist business in Ukraine using the existing narrow and wide tracks.

The purpose of the article is a new method of research in solving the problems of development of tourism

companies that use rail transportation. Also determined the sequence of solving the problem of development

of tourism companies that use rail transportation. In addition, the author developed variants of models of

organization of tourist companies, which will use the rail and identified the main economic interests of

participants of the tourism business.

The use of this technique is expected to improve the profitability of private tourist campaigns and public

carriers.
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там, а також бракує коштів на оновлення рухомого скла'

ду та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій

вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів

подолання проблем. Для раціонального вирішення вка'

заних проблем необхідно розробити комплексну науко'

во'обгрунтовану методику, яка буде включати низку на'

укових підходів, принципів та наукових розробок щодо

визначення туристичного бізнесу в Україні з викорис'

танням існуючих вузьких та широких залізничних колій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями реформування залізничного транспорту

та туристичної галузі займалися вітчизняні вчені: В.В. Аб'

рамов [1], Ю.С. Бараш [2], О.М. Гненний [3], В.Г. Гуляєв

[5], А.О. Дергоусова [6], І.М. Писаревський [12], П.О. Пшінь'

ко [7], В.I. Стрілець [13], Н.В. Чорненька [15] та іноземні

автори [16—19].

Так, Дергоусова А.О. у своїх наукових дослідженнях

визначила фактори конкурентоспроможності туристич'

них подорожей, які враховують особливості організації

залізничного туризму, що найбільше впливають на задо'

волення потреб потенційних споживачів за рахунок вид'

ілення найвагоміших факторів [6].

Автори В.Г. Кузнецов, П.О. Пшінько, І. В. Кліменко,

А.В. Гуменюк, С.М. Загорулько у своїй науковій роботі

визначили перспективи розвитку залізничного туризму

України з використанням існуючих вузькоколійних ліній

Закарпаття [7].

О.М. Гненний запропонував методичні підходи до оц'

інки економічної ефективності інвестицій у розвиток ту'

ристичних перевезень залізничним транспортом, зокре'

ма, автором доведено доцільність врахування ризику

шляхом коригування ставки дисконту. Під час прогнозу'

вання грошових потоків сценаріїв запропоновано врахо'

вувати балансування прогнозованих доходів від надан'

ня туристичних послуг у межах інвестиційного проекту з

прогнозними витратами споживачів відповідних послуг

[3].

Хаустова В.Є., Горбатова Є.Ф. відзначають, що ту'

ристичні об'єкти все ще залишаються незатребуваними

через відсутність залучення інвестицій на їх відновлен'

ня. Задля просунення проблеми з "мертвої крапки" ав'

тори пропонують втілювати в життя соціальні туристичні

програми, проводити грамотну інформаційну політику,

провести масштабну реконструкцію туристичних об'єк'

тів та інші заходи [14].

Новіцька І.В. наполягає перш за все, на підвищенні

рівня сервісу, доведенні рівня послуг до європейських

стандартів. Тільки в такому разі, вважає автор, вдасться

підвищити конкурентоспроможність залізничного транс'

порту та туристичної галузі і, як наслідок, привабити ве'

лику кількість туристів [11].

Безумовно, кожен із вищевказаних вчених вніс свій

істотний внесок у дослідження проблем розвитку зал'

ізничного транспорту та туристичної галузі, але в їх пра'

цях недостатня увага приділена методикам проведен'

ня досліджень при вирішенні проблем розвитку турис'

тичних компаній, що використовують залізничні пере'

везення, саме на яких акцентує свою увагу автор даної

статті.

МЕТА
Метою досліджень є визначення послідовності вирі'

шення проблеми розвитку туристичних компаній, що ви'

користовують залізничні перевезення; розробка варіантів

моделей організації туристичних компаній, що будуть ви'

користовувати залізничний транспорт; визначення голов'

них економічних інтересів учасників туристичного бізне'

су.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У попередніх роботах автора [8; 9] було розглянуто

багато досліджень, які стосуються організації туристич'

ної діяльності, частина з яких займаються залізничним

туризмом. Цей вид туризму майже зник на теренах Ук'

раїни і потребує нових принципових підходів до його роз'

витку.

За часи існування Радянського Союзу залізничний

транспорт приділяв значну увагу пасажирським туристич'

ним перевезенням. Але ці перевезення були організовані

тільки по широкій залізничній колії. Туристичні поїзди в

основному не мали спеціального рухомого складу, а фор'

мувалися із звичайних купейних вагонів з включенням до

туристичного поїзду кількох вагонів ресторанів. Крім

того, кожного літа організовувалися піонерські табори

на колесах, які мали зупинки на березі моря або в інших

містах відпочинку. Управління туристичними пасажирсь'

кими перевезеннями виконували пасажирські служби

окремої залізниці. Вони надавали для перевезення ру'

хомий склад, забезпечували заправку вагонів водою на

час подорожі, організовували технічних супровід та по'

точний ремонт рухомого складу, встановлювали необхі'

дне обладнання на місцях стоянки туристичних поїздів і

організовували харчування туристів у місцевих вокзаль'

них ресторанах.

У данні часи ПАТ "УЗ" майже не займається турис'

тичними перевезеннями пасажирів, оскільки в неї не ви'

стачає пасажирських вагонів необхідної якості. Крім

того, організація туристичних перевезень потребує за'

раз підвищеного комфорту, більшої швидкості, спе'

ціального рухомого складу, оснащеного вакуумними

або біотуалетами, кондиціюванням повітря, Інтернетом,

телебаченням, якісним харчуванням та ін. Починаючи з

2016 року, Укрзалізниця почала реформувати свою

організаційну структуру, за якою передбачалося утво'

рення двох секторів: монопольного та конкурентного.

До монопольного сектору була віднесена основна ді'

яльність українських залізниць — перевезення паса'

жирів у далекому, регіональному та приміському спо'

лученні, а також вантажні перевезення та організаційні

структури, що їх обслуговують. До конкурентного сек'

тору була віднесена інша діяльність, яка не пов'язана з

процесами перевезень.

З погляду на сказане вище надання туристичних по'

слуг може бути віднесено до монопольного сектору, якщо

Укрзалізниця буде займатися тільки перевезенням ту'

ристів (трансферні послуги), або до конкурентного сек'

тору, якщо на базі Укрзалізниці буде утворена туристич'

на компанія, яка буде займатися усім комплексом турис'

тичних послуг.

Можливий ще варіант організації туристичних ком'

паній, який передбачає утворення самостійних юридич'

них осіб, які будуть орендувати в ПАТ "УЗ" нитки гра'

фіку та у власному рухомому складі виконувати турис'

тичні залізничні перевезення.

Для раціонального вирішення вказаних проблем не'

обхідно розробити комплексну науково'обгрунтовану

методику, яка буде включати низку наукових підходів,

принципів та наукових розробок щодо визначення турис'

тичного бізнесу в Україні з використанням існуючих вузь'

ких та широких залізничних колій. Такої методики про'

ведення досліджень в Україні ще не було. Така організа'

ція туристичних перевезень передбачає більш доскона'
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ле знайомство з чарівною природою регіонів України,

місцевими озерами, заповідниками, замками, визначни'

ми історичними пам'ятками, проживання у готелях, дегу'

стацію вин, активний відпочинок, катання на лижах у го'

рах та рибалку. Комплекс послуг передбачає зупинку на

кілька днів у вказаних місцях на термін, який самостійно

обирають туристи, а залізниця за встановленим зазда'

легідь графіком буде перевозити їх з одного місця відпо'

чинку до іншого.

Нова організація туристичної діяльності передбачає

наступну послідовність вирішення проблеми розвитку ту'

ристичних компаній, що використовують для бізнесу за'

лізничні перевезення, як засіб відпочинку або трансфе'

ру (рис. 1). Майже усі туристичні компанії для перевезен'

ня туристів на відпочинок або проведення оглядових ек'

скурсій використовують різні види транспорту у якості

трансферу. Але морський, річковий, залізничний, а інко'

ли автомобільний транспорт компанії використовують та'

кож для надання туристичних послуг з одночасним відпо'

чинком у них. Для визначення можливих варіантів вико'

ристання транспорту в туристичній діяльності необхідно

розробити розширену класифікацію туристичних подо'

рожей. Це дозволить раціонально використовувати їх

потенціал.

Наступним кроком запропонованої послідовності

проведення досліджень є розробка варіантів організації

туристичних компаній, що використовують залізничні пе'

ревезення. Вище було сказано, що після реформування

залізничного транспорту України та утворення Публічно'

го акціонерного товариства "Українські залізниці" мож'

ливі кілька варіантів моделей організації туристичних

компаній, що будуть використовувати для відпочинку,

трансферу та проведення оглядових екскурсій залізнич'

ний транспорт (рис. 2).

У всіх власників туристичного бізнесу, що викорис'

товують залізничні перевезення, або їх контрагентів різні

головні економічні інтереси (рис. 3). ПАТ "УЗ" має на меті

залучення коштів від використання залізничної інфраст'

руктури туристичними компаніями, а також додаткових

надходжень від допоміжної туристичної діяльності. Ту'

ристичні компанії бажають отримати дохід від викорис'

тання нового виду відпочинку — залізничного туризму у

рухомому складі нового покоління, що дозволяє прово'

дити не тільки трансферні перевезення, оглядові екс'

курсії, а й організовувати ночівлю у комфортабельних па'

сажирських вагонах. Крім того, розвиток туристичної

діяльності дозволяє отримати додаткові надходження у

державний, місцеві бюджети та інші фіскальні органи

України у вигляді різних видів податків, обов'язкових

платежів та соціальних внесків.

Подальші наукові дослідження потребують розроб'

ку теоретико'методичного підходу щодо визначення

кількості туристів, які можуть користуватися послугами

туристичних транспортних компаній, оскільки їх чи'

сельність суттєво впливає на доходи туристичних опера'

торів. Це питання, в свою чергу, залежить від привабли'

вості туристичного маршруту, наявності на ньому певної

кількості історичних пам'яток, чарівної природи, озер,

заповідників, місць активного відпочинку, готелів тощо.

Попит на туристичні залізничні подорожі залежить та'

кож від політичного клімату в країні, військових подій,

рівня життя та інших факторів, які потребують додатко'

вих досліджень.

Але жодна туристична компанія не буде розпочина'

ти свій бізнес без детального розрахунку свого бюджету

(доходів, витрат та прибутку). Для цього слід визначити

усіх учасників туристичної діяльності та витрати на їх по'

слуги:

Витрати туристичної компанії складаються з таких ос'

новних складових:

— власні витрати компанії (матеріали, заробітна пла'

та нарахування на заробітну плату, амортизаційні відра'

хування, інші витрати);

— оплата послуг залізничного транспорту;

— оплата трансферних послуг автомобільних фірм;

— оплата екскурсійних послуг;

— оплата послуг туристичних операторів;

— оплата послуг ресторанів;

— оплата послуг готелів;

— платежі страховій компанії;

— платежі до державного та місцевих бюджетів;

— обов'язкові платежі.

Останнім етапом методики проведення дослідження

передбачено розробка методичного підходу до оцінки

економічної ефективності інвестицій у розвиток турис'

тичних транспортних компаній. Для оцінки економічної

ефективності інвестиційного проекту в цілому формуєть'

ся базовий сценарій, грошові потоки якого визначають'

ся як математичні сподівання грошових потоків за сце'

наріями. Якщо сценарій з математичних сподівань гро'

шових потоків не забезпечує відображення взаємозв'язку
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Рис. 1. Послідовність вирішення
проблеми розвитку туристичних компаній,

що використовують залізничні перевезення

Джерело: розробка автора.
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показників, що впливають на грошові потоки, за базовий

доцільно обирати сценарій, грошові потоки якого найб'

лижчі до математичних сподівань за методикою профе'

сора Гненного О. М. [3].

Територія України межує з країнами Росії, Білорусі,

Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії,

що дозволяє їх мешканцям безпосередньо користувати'

ся її туристичними послугами. Можна сподіватися на

приїзд туристів з колишніх країн СРСР, інших держав

Європи, Азії та Америки, але зараз туристичний потен'

ціал України мало розвинутий, що утруднює розвиток ту'

ристичного бізнесу. Оскільки залізничний туризм у країні

майже відсутній, цю нішу міцно захопив автомобільний

туризм.

ВИСНОВКИ
З огляду на сказане проблему розвитку залізнично'

го туризму в Україні слід вирішувати за допомогою сис'

темного діагностичного та оптимізаційних підходів, що

дозволить закласти основи комплексного дослідження

умов забезпечення ефективної діяльності туристичних

транспортних підприємств.

Управління економічною ефективністю залізничних

туристичних перевезень передбачає використання двох

основних функцій менеджменту — планування та орга'

нізації, для чого слід використовувати економічні та уп'

равлінські методи дослідження.

Раціональну діяльність туристичних компаній слід

будувати на принципах економічної рівноваги, що оз'
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Рис. 2. Варіанти моделей організації туристичних компаній, що будуть використовувати
залізничний транспорт

Джерело: Розробка автора

Рис. 3. Головні економічні інтереси учасників туристичного бізнесу

Джерело: розробка автора.
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начає такий "…стан економічної системи, за якого про'

порції в народному господарстві забезпечують опти'

мальну узгодженість мети економічного розвитку і на'

явних ресурсів, попиту і пропозиції, товарних і грошо'

вих потоків, нагромадження і споживання, заощаджен'

ня і нагромадження та інших елементів і показників си'

стеми, а в кінцевому підсумку — відсутність економіч'

них криз…" [10].

За Л. І. Лопатніковим економічна рівновага визна'

чається як "ситуація, що характеризується взаємодією

різноспрямованих сил, вплив яких взаємно погашається

таким чином, що спостережувані властивості системи за'

лишаються незмінними: 1) виходячи з властивостей сис'

теми — стан, що характеризується рівністю попиту і про'

позиції усіх ресурсів. В цьому сенсі є синонімом збалан'

сованості (балансова модель, балансовий метод, систе'

ма рівнянь Вальраса, міжгалузевий баланс); 2) виходячи

з розгляду факторів впливу — стан, коли жоден з бага'

тьох взаємопов'язаних учасників системи не зацікавле'

ний у зміні цього стану, оскільки при цьому він не може

нічого виграти, але може програти (оптимальність за Па'

рето, теорія ігор)" [4].

Доктор економічних наук Гудкова В. П. у роботі [4]

пропонує таку схему визначення зв'язків головних еко'

номічних процесів і явищ (рис. 4).

Для пізнання реального співвідношення між попитом

на туристичні залізничні перевезення та потенціалом на'

дання необхідного обсягу послуг у роботі запропонова'

но балансовий метод, що дозволяє визначити пропорції

між доходами та витратами, ресурсами та їх використан'

ням [10].

Оскільки будь'яка туристична компанія є відкритою

системою і повністю залежить від факторів зовнішнього

середовища, що в свою чергу суттєво впливають на саму

організацію, в роботі для "…з'ясування впливу руйнівних

сил внутрішнього та зовнішнього середовища на резуль'

тати виробничо'господарської діяльності компанії..." [10]

запропоновано використання методу оцінки факторів

внутрішнього та зовнішнього середовища.

Для визначення "…сукупності специфічних взаємо'

пов'язаних прийомів і способів визначення кількісних

закономірностей..." [10], а саме потоків туристів з

різних країн, що зможуть користуватися залізничними

перевезеннями в дисертаційній роботі запропоновано

метод статистики та соціально'економічного прогно'

зування.

Оскільки на теренах України разом з залізничними

транспортними туристичними компаніями працюють кон'

куренти — автомобільний, річковий та морський туризм,

в роботі застосовані методи конкуренції для визначення

конкурентних переваг кожного з них [10].

Для визначення обсягів інвестицій у розвиток турис'

тичної діяльності та їх ефективного використання було

використано метод оцінки ефективності реальних інвес'

тицій [10] у редакції доктора економічних наук, профе'

сора О. М. Гненного [3].

Для прийняття науково обгрунтованого складного

рішення при побудові організаційної структури управл'

іння туристичною компанією, визначення оптимально'

го способу організації туристичних маршрутів автором

запропоновано метод прийняття управлінських рішень

[10].

Побудова будь'якої оптимальної моделі управління

туристичної організації потребує використання організа'

ційно'розпорядчого методу.

Для розробки удосконаленої класифікації тури'

стичних подорожей в подальших дослідженнях ав'

тора буде застосовано метод класифікації та групу'

вань.

У результаті проведених наукових досліджень на'

були подальшого розвитку питання щодо розробки

теоретико'методичного підходу для визначення

кількості туристів, які можуть користуватися послуга'

ми туристичних транспортних компаній, оскільки їх

чисельність суттєво впливає на доходи туристичних

операторів.
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