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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE ECONOMIC SYSTEM  
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність та особливості стійкості еконо-

мічної системи як необхідної умови забезпечення розвитку еко-
номіки країни, у тому числі підприємств залізничного транспор-
ту, які є складниками транспортної системи. Наведено основні 
аспекти стійкості економічної системи та роль державного 
управління для її забезпечення за нестабільності економічного 
середовища. Розглянуто чинники впливу на забезпечення стій-
кості економічної системи, серед яких визначальну роль має 
конкуренція як чинник регулювання ринку. Визначено підходи 
до управління економічною стійкістю підприємств залізничного 
транспорту у сучасних умовах. Обґрунтовано, що сутність стій-
кого розвитку підприємств залізничного транспорту базується 
на державному регулюванні та можливостях їхнього розвитку 
під впливом чинників зовнішнього й внутрішнього середовища.

Ключові слова: стійкість, стабільність, конкуренція, дер-
жавне регулювання, ринок, підприємства залізничного тран-
спорту. 

АNNOTATION
Currently, in an unstable economic situation for each com-

pany to ensure sustainable operation. A significant proportion 
of enterprises focus on achieving sustainability and stability and 
achieve the outlined objectives through effective management in 
the implementation of an effective competitive development strat-
egy. The problem of sustainable development of railway transport 
enterprises is relevant both in terms of forming effective mecha-
nisms for ensuring the stability of the country's economy, and as a 
factor in adapting to global challenges. After all, transport, includ-
ing rail, is the foundation of the modern economy. The functioning 
and development of all sectors of the economy, enterprises, their 
associations and complexes depend on its activities. One of the 

main forms of struggle for survival, an effective mechanism for se-
lection and regulation in a market economy is competition. Com-
petition is the competition between economic, market actors for 
markets in order to obtain the greatest profits. State intervention 
in the economy under conditions when the system is balanced 
and the structure of the economy – rational, becomes redundant. 
But within a real, not an idealized free market, when a person 
is confronted with reality, when state control is weakened, the 
economic system can be transferred from a state of resilience to 
instability, leading to imperfect competition. Unfortunately, a real 
market economic system can be stable for a long period of time 
only if the state intervenes in the economy. Thus, in the conditions 
of instability of development of global economic processes and 
directions of economic development the question of maintenance 
of stability of economic system remains the urgency. This leads to 
the need for the state to create economic incentives for all market 
participants in order to ensure their sustainability. Continuous and 
comprehensive optimization of business processes, improving 
the principles of management of structural units of the industry, 
focusing on improving the efficiency of transport production and 
maintaining competitiveness in the long run are among the main 
areas of sustainability of railway transport enterprises; implemen-
tation of the transition to innovative railway transport while main-
taining the unity of management in all parts of the transportation 
process; maintaining competitiveness compared to other market 
participants; development and implementation of new organiza-
tional and technological solutions, etc.

Keywords: sustainability, stability, competition, government 
regulation, railway transport market.

Постановка проблеми. В умовах нестабільної 
економічної ситуації для кожного підприємства 
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на перший план виходить забезпечення стало-
го функціонування. Значна частка підприємств 
орієнтується на досягнення стійкості та стабіль-
ності і реалізовує окреслені завдання шляхом 
управління за здійснення ефективної стратегії 
розвитку.

Забезпечити нормальне функціонування 
складної економічної системи спроможна лише 
держава. Державне регулювання економіки – 
це діяльність щодо створення правових еконо-
мічних і соціальних передумов, необхідних для 
стійкого функціонування економічної системи 
в сучасних нестійких економічних умовах згід-
но із цілями й пріоритетами державної еконо-
мічної політики заради реалізації національних 
інтересів [1].

Проблема сталого розвитку підприємств за-
лізничного транспорту актуальна як із погляду 
формування ефективних механізмів забезпечен-
ня стабільності економіки країни, так і як чин-
ник адаптації до глобальних світових викликів, 
адже транспорт, у тому числі й залізничний, 
є фундаментом сучасної економіки. Від його 
діяльності залежать функціонування та роз-
виток усіх галузей економіки, підприємств, їх 
об'єднань і комплексів держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема дослідження питань забезпечення стійкос-
ті підприємств залізничного транспорту є досить 
популярною. Зокрема, В.Л. Дикань розкриває 
фундаментальні розробки щодо ефективності 
роботи транспортної системи України в умовах 
глобалізації економічних систем [2]. Функціо-
нування та забезпечення ефективності розвитку 
залізничного транспорту знайшли своє відобра-
ження у працях О.І. Зоріної, В.О. Овчиннікової, 
І.В. Токмакової, А.І. Шевченко, В.П. Яновської 
[3–7]. Проте, незважаючи на ґрунтовні наукові 
дослідження та практичні розробки, низка пи-
тань методологічного, теоретичного й методич-
ного характеру залишилися нерозв'язаними. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Оцінюючи у цілому ваго-
мість розробок даних науковців для забезпечен-
ня ефективного розвитку галузі, варто вказати 
на те, що в умовах нестійкості зовнішнього се-
редовища реальний стан підприємств залізнич-
ного транспорту потребує формування нових 
базових позицій, що визначить підходи до по-
дальшого розвитку підприємств галузі з метою 
повноцінного використання наявного потен-
ціалу та подолання розриву стану вітчизняної 
транспортної системи порівняно з міжнародни-
ми вимогами.

Формулювання цілей статті. Мета статті 
полягає у розробленні сценаріїв забезпечен-
ня сталого розвитку підприємств залізничного 
транспорту в умовах нестійкості економічної 
системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метою діяльності економічної системи є вза-
ємозалежність таких головних царин: власно-
го виробництва, грошово-фінансової системи, 

системи управління, соціальної та економічної 
сфери, котра залежить від таких чинників, як 
інфляція, безробіття, приріст виробництва, рі-
вень бюджетного дефіциту, торговельний і пла-
тіжний баланси, процентні ставки, національні 
заощадження тощо.

Стійкість економічної системи проявляється 
у здатності бути стабільною за переходу її від 
початкового стану до заданого стану зростання 
чи спаду, що відбувається за умов, коли жоден 
із множини її чинників (інфляція, приріст ви-
робництва, безробіття тощо) не перевищує гра-
ничні показники [8].

Стійкість економічної системи – це законо-
мірність економічного зростання, а коливання 
економічних систем – це «природний» процес 
світової економіки, що виражається як ринкове 
саморегулювання.

Сьогодні забезпечення програмного руху на-
ціональної економіки шляхом «збурення» і «га-
сіння» економічних кризових циклів залежно 
від розробленої стратегії економічного розвитку 
та економічної політики є доповненням саморе-
гулювання ринку та розвиває, робить більш ін-
телектуальним і адаптованим до наявних умов 
усі суб'єкти господарювання [9]. 

Однією з основних форм боротьби за вижи-
вання, ефективним механізмом відбору та регу-
лювання в ринковій економіці є конкуренція.

Конкуренція – це змагання між економіч-
ними, ринковими суб'єктами за ринки з метою 
отримання найбільших прибутків [10]. В еко-
номічній теорії розрізняють такі типи конку-
ренції: конкуренцію вільного ринку, недобро-
совісну, монополістичну та олігополістичну 
конкуренцію.

 Конкуренція вільного ринку визначається 
попитом і пропозицією на ринку за умови на-
явності на ньому великої кількості виробників, 
продавців і покупців. На такому ринку жоден 
із продавців і покупців не здатен вплинути на 
ціну та обсяги продажу. Таку конкуренцію на-
зивають справедливою або досконалою. В еко-
номічній системі вона є чинником, що забезпе-
чує стійкість економічної системи.

 Утручання держави в економіку за умов, 
коли система є врівноваженою і структура еко-
номіки – раціональною, стає зайвим. Але в 
межах реального, а не ідеалізованого вільного 
ринку, коли людина стикається з дійсністю, за 
послаблення контролю з боку держави може 
відбутися переведення економічної системи зі 
стану її стійкості до нестійкості, що призводить 
до недосконалої конкуренції. На жаль, реальна 
ринкова економічна система може бути стій-
кою на великому проміжку часу лише за умови 
втручання держави в економіку.

Монополістична та олігополістична конку-
ренція є найбільш поширеною у світі, насам-
перед у розвинутих країнах. Якщо для вільної 
конкуренції характерна стихійність, то для мо-
нополістичної та олігополістичної – планомір-
ність.
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У контексті світових кризових явищ пробле-
ма формування стійкої конкурентоспроможнос-
ті набула особливої актуальності через постій-
ну трансформацію зовнішнього середовища та 
недостатнє науково-методичне обґрунтування 
аспектів формування та реалізації економічної 
стійкості підприємств. 

Необхідно відзначити, що спрощений підхід 
до формування конкурентного середовища, роз-
гляду конкуренції та монополії в межах галузе-
вої структури не враховує реальну конкурентну 
ситуацію в рамках геоекономіки, сприяє на-
ростанню нестійкості економічної системи та, 
отже, не відповідає умовам адаптації до вимог 
світової кон'юнктури, до запитів глобалізації 
економіки, що є особливо актуальним для під-
приємств залізничного транспорту [10].

У сфері залізничного транспорту вільний ри-
нок спрацьовує частково і має суттєві недолі-
ки. Передусім це виявляється в реалізації ідеї 
вільного ринку – вільної конкуренції, адже за-
лізничний транспорт є природною монополією. 
Хоча сьогодні йде активна робота щодо запрова-
дження ринкових механізмів роботи галузі, зо-
крема через відкриття ринку залізничних пере-
везень шляхом допуску приватних перевізників 
до залізничної інфраструктури.

Суттєвим недоліком формування вільного 
ринку у сфері залізничного транспорту є по-
треба в реалізації неконкурентних послуг, без 
яких суспільство обійтися не може. Тому дер-
жава має взяти на себе реалізацію політики за-
безпечення рівномірного розвитку галузі, під-
тримки її соціального ефекту тощо [11].

Основною метою державної економічної по-
літики в ринковій системі є piвноцінна, однако-
ва турбота як про оптимальне функціонування 
ринкового механізму, так і про базові суспіль-
ні цінності: економічні, гуманітарні, політичні 
права людини, свободу, соціальну справедли-
вість, безпеку і прогрес. Тим більше що повна 
нездатність ринку виконувати суспільно необ-
хідні функції виявляється за:

- формування раціональної структури еконо-
міки; 

- регулювання відносин у самому ринку; 
- забезпечення суспільними благами; 
- вирішення питань державної оборони та 

безпеки, а також пожежної безпеки та надзви-
чайних ситуацій; 

- соціального забезпечення малозабезпече-
них верств населення, розв'язання проблеми 
зайнятості; 

- цілковитого неспрацьовування ринку в пе-
рехідний період; 

- створення умов для того, щоб наука стала 
безпосередньою виробничою силою;

- забезпечення якості робочої сили на ринку 
праці, що визначається pівнем освіти, кваліфі-
кації, станом здоров'я;

- вирішення проблем рівномірного розвитку 
регіонів, їхніх виробничих сил, забезпечення 
зайнятості населення;

- несумісності сутності ринку з головним 
принципом функціонування складних, великих 
систем, а саме з потребою розроблення страте-
гії та проведення економічної політики розви-
тку всієї соціально-економічної системи, а звід-
си – зі створенням розгалуженої системи збору 
та обробки інформації, реалізації економічного 
програмування, планування та прогнозування;

- вирішення проблем глобального ризику: 
екології, ядерної безпеки, загрози, що несе 
зброя масового знищення; нав'язування світу 
ідеології ринкового фундаменталізму тощо.

Головними механізмами, які мають суб'єкти 
державної економічної політики для прове-
дення тих чи інших регулюючих заходів, є 
iнформаційні та консультативні, фінансові, 
примусові та адміністративні, а також коротко-
строкові та довгострокові.

Примусові та адміністративні механізми (за-
борона, норми, дозволи, ліцензії, накази) – це 
засоби сильного втручання в економіку. Їх за-
провадження потребує створення відповідної 
державної системи контролю та системи плану-
вання.

Важливим інструментом державного регу-
лювання економіки та засобом реалізації інди-
кативних планів є державний бюджет. Бюджет-
ний вплив на економіку здійснюється через 
фіскальну політику. Бюджетна політика може 
бути як пасивною (її головне завдання – змен-
шення дефіциту бюджету), так і активною (сти-
мулювання економічного зростання незалежно 
від рівня дефіциту, а також цільове використан-
ня емісiї як каталізатора росту). Ефективними 
механізмами примусового державного регулю-
вання для залізничного транспорту є державне 
замовлення, регулювання тарифів, контроль за 
станом інфраструктури і т. д. 

Фінансові механізми – досить розповсюдже-
ний засіб реалізації державної економічної по-
літики (фінансова допомога, субсидії, пільгове 
оподаткування в найрізноманітніших формах). 
Фінансові механізми належать до так званого 
опосередкованого регулювання. Система фінан-
сового стимулювання є ефективним засобом 
протекціонізму, захисту власного ринку та ви-
робництва.

Заходи інформаційного та консультативного 
типу менш ефективні порівняно з попередніми, 
але інколи доцільніші. В окремих випадках за 
допомогою засобів масової інформації активізу-
ють громадську думку щодо тієї чи іншої про-
блеми, тому вони мають особливе значення.

Економічне зростання – це збільшення масш-
табів сукупного виробництва і споживання в 
країні, що характеризується насамперед таки-
ми макроекономічними показниками, як вало-
вий національний продукт, валовий внутрішній 
продукт, середня заробітна плата, рівень пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат. Еконо-
мічне зростання вимірюється темпами приросту 
цих показників за певний час, як правило, рік 
[8]. Економічне зростання можливе лише тоді, 
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коли забезпечено ліквідність товарів і послуг, 
вироблених у країні, і населення має достатню 
купівельну спроможність [12].

Для здолання спаду виробництва та відро-
дження економічного зростання потрібна ма-
кроекономічна стабілізація, необхідними умо-
вами якої є стабілізація національної валюти 
та антиінфляційне регулювання [13].

Отже, для виходу з кризи та переходу до 
стану економічного зростання підприємствам 
залізничного транспорту потрібно змінити під-
ходи до ведення господарської діяльності шля-
хом:

- створення механізму забезпечення захисту 
інвестиційних вкладень у розвиток та стимулю-
вання інноваційної діяльності в галузі;

- формування підходів до підвищення інвес-
тиційної привабливості залізничного транспор-
ту;

- переходу до економічно обґрунтованих та-
рифів;

- розроблення заходів щодо стимулювання 
конкурентних переваг вантажо- та пасажиропе-
ревезень порівняно з іншими видами транспор-
ту.

Висновки. Таким чином, в умовах нестабіль-
ності розвитку глобальних економічних проце-
сів та напрямів економічного розвитку питання 
забезпечення стабільності економічної системи 
зберігає свою актуальність. Це призводить до 
необхідності створення державою економічних 
стимулів для всіх учасників ринку з метою за-
безпечення їхньої стійкості. 

Безперервна та комплексна оптимізація біз-
нес-процесів, удосконалення принципів управ-
ління структурними підрозділами галузі, 
націленість на підвищення ефективності тран-
спортного виробництва та підтримання конку-
рентоспроможності в довгостроковій перспекти-
ві є одними з основних напрямів забезпечення 
стійкості підприємств залізничного транспорту, 
що досягається за рахунок зниження рівня собі-
вартості послуг, здійснення переходу до іннова-
ційного залізничного транспорту при збережен-
ні єдності управління у всіх ланках перевізного 
процесу, підтримки конкурентоспроможності 
порівняно з іншими учасниками ринку, роз-
роблення та реалізації нових організаційних та 
технологічних рішень тощо.
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