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У статті проаналізовано види криз та їх наслідки для країни та Укрзалізниці. Визначено, що криза

може нести і позитивні моменти як для економіки країни, так і для бізнесу, вона відкриває нові можлиW

вості до саморозвитку та використанню інноваційних технологій, нових напрямів.

Розроблено напрями антикризового управління для пасажирського комплексу залізничного трансW

порту, для підвищення ефективності пасажирських перевезень, за рахунок одночасного впровадження

усіх вказаних заходів, що дозволить отримати максимальний ефект.

Запропоновано для виходу з кризового стану пасажирського комплексу залізничного транспорту виW

користовувати такі стратегії антикризового управління: стратегію "паралельної діяльності", стратегію

"стрибка", стратегію "пілотного проекту", стратегію "розшивання вузького місця". При цьому розкрито

можливість застосування тієї чи іншої стратегії у конкретних напрямах роботи залізниці. Автором надаW

но визначення кожної стратегії для конкретного напряму діяльності.

Автор наполягає, що запропоновані заходи дадуть можливість керівництву Укрзалізниці знизити збитW

ки від пасажирських перевезень та отримати додатковий прибуток для пасажирського комплексу загаW

лом та Укрзалізниці.

Для захоплення додаткових ніш на ринку пасажирських транспортних послуг автор пропонує ствоW

рити транспортні пересадочні вузли — ХАБи. Крім того, оновлення транспортної інфраструктури та руW

хомого складу, розширення спектру послуг пасажирам та підвищення їхнього рівня дозволить залізниці

підвищити імідж на ринку транспортних послуг, а отже, підвищити конкурентоспроможність залізниць

у порівнянні із найбільшим конкурентом — автомобільним транспортом, та повернути значну частину

втраченого пасажиропотоку, переорієнтувавши потенційних пасажирів з інших видів транспорту на заW

лізничний.

In the article the author analyzes the types of crises and their consequences for the country and Ukrzaliznytsia.

It is determined that the crisis can bring positive moments, both for the country's economy and for business. The

crisis opens new opportunities for selfWdevelopment and the use of innovative technologies and new directions

of development.

The author analyzes the types of crises and their consequences for the country and railway transport in

particular. Thus, the economic crisis, among other negative consequences, involves a reduction in innovation of

enterprises, political involves constant external threats, social — lower living standards, psychological — mass

depression, pandemic crisis causes fear of the future and more.
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The directions of antiWcrisis management for the passenger complex of railway transport developed by the

author will allow to increase efficiency of passenger transportations by means of simultaneous introduction of

all measures offered by the author that will allow to receive the railway the maximum effect.

The author proposes to use the following antiWcrisis management strategies to overcome the crisis of the

passenger complex of railway transport: strategy of "parallel activity", strategy of "jump", strategy of "pilot

project", strategy of "bottleneck". At the same time, the author reveals the possibility of applying one or another

strategy in specific areas of the railway. The author provides a definition of each strategy for a specific area of

activity.

The author insists that the proposed measures will allow the management of Ukrzaliznytsia to reduce losses

from passenger traffic and get additional income for the passenger complex as a whole and Ukrzaliznytsia.

To capture additional niches in the market of passenger transport services, the author proposes to create

transport interchanges — HUBs. In addition, upgrading transport infrastructure and rolling stock, expanding

the range of services to passengers and improving their level will allow the railway to improve its image in the

market of transport services, and thus increase the competitiveness of railways compared to the largest competitor —

road transport and return much of the passenger from other modes of transport by rail.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз пасажирського комплексу залі$

зничного транспорту з 2000 року показав, що паса$
жирські залізничні перевезення втратили великий сег$
мент транспортного ринку на користь автомобільного
та авіаційного транспорту. До цього додалися еконо$
мічна, політична та соціальна криза.

Керівництво Укрзалізниці запровадило багато змін,
щоб підвищити привабливість пасажирських перевезень:
виділила три види пасажирських компаній залежно від
швидкості руху поїздів та зон курсування, а саме: швид$
кісна пасажирська компанія, приміська пасажирська
компанія пасажирська компанія далекого сполучення,
розділення пасажирських поїздів (за рівнем комфорту)
на класи "комфорт","економ", "стандарт", впроваджен$
ня гарячого харчування (пілотний проєкт), закуплені
вагони нового покоління Крюковського вагона буді$
вельного заводу, введені додаткові послуги на вокзалах
та поїздах, появи нових напрямків поїздів.

Але цього дуже мало, щоб повернути втрачений сег$
мент ринку, який мала залізниця раніше. Вирішення цьо$
го питання неможливо без впровадження стратегій, за$
ходів антикризового управління та інноваційних
проєктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі антикризового управління за останні роки

приділяється достатня увага, але погляди науковців на
антикризове управління розрізняються. Існує багато
видів криз, та всі вони мають різні наслідки та прояви,
тому і вихід з кризи буде різним для кожної галузі та під$
приємства. Цю проблему розглядали науковці Э.М. Ко$
ротков, Л.О. Лігоненко, В.П. Кукоба, З.Є. Шершньова,
С.В. Валдайцев, І.В. Токмакова, О.В. Христофор та деякі
інші науковці.

МЕТА
З метою виведення залізничного пасажирського

комплексу із затяжного кризового стану, метою статті
є розробка напрямів та стратегій антикризового управ$
ління, які можна запропонувати Укрзалізниці для міні$

Ключові слова: антикризовий менеджмент, залізничний транспорт, залізничні пасажирські перевезення,
стратегії антикризового менеджменту, пасажирський комплекс.

Key words: anti�crisis management, railway transport, railway passenger transportation, anti�crisis management
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мізації збитковості, підвищення ефективності паса$
жирського комплексу та отримання додаткового при$
бутку.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
Пандемія коронавірусу поділила в 2020 році світову

економіку на два періоди: до пандемії та в період каран$
тину. У цей період зупинилась робота багатьох
підприємств, велика кількість малого і середнього бізне$
су зазнала повного та часткового банкрутства, особли$
во зазнали збитків підприємства, які надають послуги.
Серед них і залізничні пасажирські перевезення, які
надовго повністю зупинили перевезення. Значна
кількість пасажирів залишилась вдома, відмовившись від
відпусток та мандрівок. Під час карантину, з метою зни$
ження можливості поширення вірусу, пасажирські пе$
ревезення, у тому числі залізничні, були повністю при$
зупинені [2].

Збитки, які будуть нанесені світовій економіці, на$
ціональній економіці та власне Укрзалізниці будуть ве$
личезні, що приведе до тривалого періоду виходу зі ста$
ну стагнації.

Тому кризу підприємства часто розуміють, як не$
запланований і небажаний, обмежений у часі процес, що
істотно перешкоджає або навіть робить неможливим
функціонування підприємства. Вона також представляє
собою переломний момент у виробничих, комерційних,
фінансових та інших процесах, що відбуваються на
підприємстві [1].

Як бачимо з таблиці 1, існують різни види криз, всі
вони мають свої негативні наслідки, проаналізуємо як
відображаються вони на діяльності підприємств країни
та на діяльності пасажирських залізничних перевезень.

Ми живемо у мінливому середовищі, багато фак$
торів середовища впливають на кожне підприємство.
Жодна криза не проходить без негативних наслідків, у
кожної кризи вони свої. Але є такі кризи, як криза пан$
демії, яка може повністю розрушити економіку країни.

Зупинилась робота багатьох підприємств, збанкру$
тіла велика кількість малого і середнього бізнесу, що
значно скоротило надходження податків до бюджету
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країни та місцевих органів. Практично призупинилось
впровадження новітніх технологій та інших інновацій.

Сфера обслуговування та транспорт були змушені
повністю зупинити роботу на три місяці. Але головне,
що транспорт одразу не може відновити свої обсяги пе$
ревезень, бо окремі напрямки ще довго не працювали.
Зараз пандемія коронавірусу набирає другий виток, що
він несе й досі не зрозуміло.

Але найбільшою небезпекою для залізничного
транспорту є факт різкого скорочення числа споживачів
через введення карантину: значна кількість пасажирів
залишаються вдома, відмовившись від мандрівок.

Таким чином, держава змушена компенсувати збит$
ки галузі у більшому розмірі. Тому виникають всі пере$
думови до виникнення гострої кризової ситуації не
тільки самої галузі, але й кризи державного самовря$
дування [1].

Але криза може нести і позитивні моменти, як для
економіки країни, так і для бізнесу. Залишаться тільки
найсильніші підприємства, які пристосувалися до кри$
зи та зміни зовнішнього середовища. Цим підприємствам
вже необхідно мати антикризовий план. Зараз на транс$
портному ринку теж відбувається перерозподіл сег$
ментів ринку, пасажири обирають комфортніший та без$
печний транспорт для себе, який за однакову ціну буде

надавати більше послуг для населення. Криза відкриває
нові можливості до саморозвитку та використанню
інноваційних технологій, нових напрямків.

Необхідно визначити напрями антикризового уп$
равління для пасажирського комплексу залізничного
транспорту.

До основних напрямів можна віднести:
— проведення маркетингових досліджень з метою

визначення перспективної кількості пасажирів для за$
хоплення додаткових ніш на ринку пасажирських транс$
портних послуг за умови впровадження нових іннова$
ційних технологій;

— вирішення проблеми побудови нової організа$
ційної структури для управління пасажирськими пере$
везеннями за усіма видами сполучень;

— забезпечення розвитку мультимодальних паса$
жирських перевезень;

— впровадження в Україні високошвидкісного руху
пасажирських поїздів зі швидкостями від 250 до 450 км/
год.;

— створення у керівному апараті галузі відділу "ан$
тикризового менеджменту";

— організація транспортних пасажирських ХАБів [5];
— введення "єдиного транспортного квиток" на па$

сажирські перевезення;

Таблиця 1. Види криз та їх наслідки для країни та Укрзалізниці

Джерело: розробка автора.

Види криз Негативні наслідки криз Вплив криз на залізничний 
транспорт України 

Економічна криза 
 

Криза світової економіки не могла 
не відобразитися на економіку 
України та на її підприємства. 
Скорочення обсягу виробництва, 
порушення виробничих зв'язків, 
що склалися, банкрутство та 
закриття підприємств, підвищення 
рівня інфляції, витрати 
заощаджень населення, зростання 
безробвття. Скорочення 
інноваційної діяльності 
підприємств 

Скорочення обсягів вантажних 
та пасажирських перевезень. 
Нестача коштів на ремонт 
рухомого складу та 
інфраструктури. Нестача коштів 
на закупку рухомого складу 
нового покоління. Рівень зносу 
рухомого складу перейшов 
критичну межу 
  

Політична криза 
 

Анексія Криму, озброєний 
конфлікт з Росією, постійні 
зовнішні загрози 

Втрата Укрзалізницею великої 
частки ресурсів 
Придніпровської залізницею, 
практично половини 
структурних підрозділів та 
частки Донецької залізниці. 
Відміна напрямків поїздів.  

Соціальна криза 
 

Зіткнення інтересів різних 
соціальних груп, зубожіння 
населення, скорочення 
задоволення потреб, що стали вже 
звичними для людини. На рівні 
особи виявляється у переході в 
стан депривації 

Різке скорочення числа 
споживачів послуг. Держава 
змушена компенсувати збитки 
галузі у більшому розмірі. 
Пасажири стали менш 
мобільними 

Психологічна криза Спостерігаються депресії, 
зниження самооцінки, руйнування 
життєвих планів, зниження 
мотивації та бажання взагалі діяти. 
Виникає недовіра до держави, 
люди знімають свої заощадження 
 

Погіршуються відносини та 
клімат у колективі серед 
працівників залізничного 
транспорту, через загрозу 
звільнення, у працівників у 
стані стресу можуть виникати 
недоліки у роботі 

Організаційна криза. 
 

Порушення організаційних 
процесів; невиконання планів; збої 
комунікаційних процесів; загальне 
зниження показників діяльності; 
погіршення організаційної 
культури тощо 

Зниження ефективності 
діяльності, у наслідок  
махінацій із закупівлями і 
витратами. Відтік 
кваліфікованих фахівців, 
зниження рівня ефективності 
роботи. Прийняття 
неправильних рішень 

Криза пандемії Невпевненість у собі, страх перед 
майбутнім, тому що можуть 
втратити або вже втратили звичне 
джерело доходів, відмова від 
мандрівок, відпусток 

Різке скорочення обсягу 
перевезень та повне 
призупинення перевезень. 
Втрата прибутку. Закриття 
деяких напрямків поїздів 
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— впровадження розширеного додаткового спект$
ру транспортних послуг;

— впровадження нових напрямків поїздів;
— введення системи "бонусного квитка" та бонус$

ної програми, що дозволить привабити більшу кількість
пасажирів [6];

— застосування маркетингових моделей у роботі па$
сажирської галузі для вивчення конкурентів галузі та
"захоплення" додаткового сегменту ринку транспорт$
них послуг;

— збільшення доходів від перевезень, у тому числі
за рахунок залізничного туризму;

— зменшення витрат за рахунок оптимізації орга$
нізації руху пасажирських поїздів в усіх видах сполу$
чень (далекому, міжрегіональному, регіональному, при$
міському та швидкісному);

— вирішення проблеми пошуку нових джерел фінан$
сування пасажирських перевезень;

— обгрунтування нових економічних тарифів для
підвищення ефективності пасажирських перевезень;

— вирішення проблеми оптимальної структури пар$
ку пасажирських вагонів, яка б врахувала перспективні
потреби пасажирів (швидкість руху, комфортність,
якість обслуговування) в умовах обмежених інвестицій;

— підвищення ефективності пасажирських переве$
зень за рахунок одночасного впровадження усіх вищев$
казаних заходів, що дозволить отримати максимальний
ефект.

Обгрунтованість, доцільність та ефективність
рішень, пов'язаних з формуванням антикризової систе$
ми управління визначається при їх реалізації. Тактика
впровадження антикризової системи управління повин$
на будуватись відповідно до обраної стратегії функціо$
нування суб'єкта господарювання. В залежності від мас$
штабів та глибини економічної кризи на підприємстві
доцільно використовувати такі стратегії [7]:

— стратегію "паралельної діяльності";
— стратегію "стрибка";
— стратегію "пілотного проекту";
— стратегію "розшивання вузького місця".
Стратегія "паралельної діяльності" передбачає од$

ночасну роботу старої та нової систем, у процесі якої
їх вихідні характеристики порівнюються. І якщо вони
узгоджуються між собою тривалий час, то відбуваєть$
ся перехід на нову систему. Такою "паралельною діяль$
ністю" може бути організація транспортних пасажирсь$
ких ХАБів та забезпечення розвитку мультимодальних
пасажирських перевезень.

Для захоплення додаткових ніш на ринку паса$
жирських транспортних послуг нам дуже потрібно ство$
рити ХАБи. ХАБ — це великий залізничний транспорт$
ний пересадочний центр для організації зручної поїздки
пасажирів та їх багажу, що подорожують кількома ви$
дами транспорту, рух яких ув'язано одним загальним
графіком руху за єдиним квитком, який включає вартість
усіх видів послуг й надає при цьому повний комфорт
пасажирам у період очікування подальшої поїздки [5].

Пересадочні пасажирські центри обов'язково
потрібні у великих містах, там де є велика кількість жи$
телів, розвинена інфраструктура та міста, в яких роз$
винена туристична діяльність, де люди приїжджають з
різних міст, щоб відпочити, гарно провести час, де відбу$
вається пересадка туристів на різні напрямки та види
транспорту. Такими містами можуть бути: Київ, Харків,
Дніпро, Львів та Одеса.

В умовах, коли криза на підприємстві ще не має ши$
рокого розповсюдження й підприємство має високий
виробничий та інноваційний потенціал, можливе засто$
сування стратегії "стрибка". Ця стратегія передбачає
інноваційний та виробничий прорив підприємницької
структури у всіх сферах та напрямах діяльності [7].

Наприклад, для пасажирського комплексу залізнич$
ного транспорту цим "стрибком" впровадження в Ук$
раїні високошвидкісного руху пасажирських поїздів зі

швидкостями від 250 до 450 км/год. Це теж для Укрза$
лізниці буде великим "стрибком". Уявіть, якщо наприк$
лад поїзд (столичний експрес) Дніпро$Київ зараз зна$
ходиться у дорозі трохи більше 6 годин, а навіть при
швидкості 250 км/год., відстань у 550 км він здолає тро$
хи більше 2 год. Навіть з урахуванням швидкості руху
квиток буде дорожчий, але дешевше, ніж на літак. Окрім
того, на поїзд немає потреби приїжджати за 1,5 години
та проходити додатковий контроль, тоді окрім коштів,
ще йде економія часу. А для людей бізнесу нічого немає
дорожче часу.

Стратегія "пілотного проекту" — це сукупність стра$
тегічних рішень, які мають під собою основу стратегії
"стрибка", але використовується по відношенню до об$
меженої кількості об'єктів управління [7]. Цю страте$
гію звичайно використовують, коли потрібно впровади$
ти антикризові заходи лише на одному напрямку діяль$
ності, тоді зменшується ризик, і такий підхід буде більш
надійним. Для пасажирських перевезень це може бути
впровадження гарячого харчування за класами поїздів
"економ", "стандарт", "комфорт". Буде запропоновано
різне меню. Так, для поїздів класу "комфорт" це обо$
в'язкова наявність бару та вагона$ресторану, буде за$
пропоновано меню із продуктів високої якості, еко$
логічні продукти та напої високої якості. Для класу
"стандарт" це може бути як більш дешеві продукти
харчування, так і більш дорогі за вибором пасажира.
Для пасажирів поїздів класу "економ" це може бути
недорога страва, кондитерські вироби та напої по ба$
жанню.

"Вузьке місце" — це невелика частина виробничо$
го процесу або окрема виробнича дільниця підприєм$
ства. Тому при використанні стратегії "розшивання
вузького місця", доцільним є план впровадження ан$
тикризових рішень формувати по відношенню до не$
ефективної частини виробничого процесу або вироб$
ничого підрозділу, в якому мають місце значні кризові
прояви [7].

Такою діяльністю на залізниці є приміські переве$
зення, які є збитковими, тому що ці перевезення є со$
ціально направлені. Тому потрібні заходи, щоб мінімізу$
вати їх збитковість. Це може бути запровадження ав$
томатичної сплати проїзду на приміських маршрутах,
це доцільно, тому що існує на цьому напрямку багата
кількість "скритих зайців", це коли пасажир бере кви$
ток на одну станцію, а їде набагато далі.

Окрім того, на приміських перевезеннях залізниць
України відсутні методика та програмний продукт для
розрахунку кількості відправлених пасажирів по різних
станціях полігону. Кількість реально перевезених паса$
жирів з урахуванням окремих пільгових категорій гро$
мадян та безквиткового проїзду суттєво відрізняється
від кількості проданих квитків. Відсутність вказаних
даних не дозволяє точно визначити необхідну кількість
приміських поїздів на різних дільницях полігону. Для
визначення кількості приміських поїздів на кожній
дільниці полігону, застосувати зонну організацію руху
поїздів, скоротити загальну їх кількість та мінімізувати
збитковість приміських перевезень [14].

ВИСНОВКИ
1. У роботі запропоновані напрямки антикризово$

го управління для підвищення ефективності пасажирсь$
кого комплексу, за рахунок одночасного впроваджен$
ня усіх вищевказаних заходів, що дозволить отримати
максимальний ефект.

2. Запропоновано для підвищення конкурентоспро$
можності пасажирських перевезень на сучасному транс$
портному ринку використовувати одночасно такі стра$
тегії антикризового управління:

— стратегію "паралельної діяльності";
— стратегію "стрибка";
— стратегію "пілотного проекту";
— стратегію "розшивання вузького місця".
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