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Сучасний розвиток будь-якої економічної 
системи має тісний зв'язок з активізацією 
інноваційної роботи в усіх сферах господа-
рювання, тому й залізнична галузь у своєму 
розвитку має не відставати від міжнарод-
них вимог. Статтю присвячено питанням 
забезпечення ефективного розвитку під-
приємств залізничного транспорту. Зазна-
чено, що для підприємств залізничного 
транспорту техніко-технологічний розви-
ток є дуже важливим чинником забезпечення 
їхньої конкурентоспроможності. Визначено 
основні аспекти стратегії техніко-техноло-
гічного розвитку підприємств залізничного 
транспорту для забезпечення більш висо-
кого рівня їхньої конкурентоспроможності на 
ринку транспортних послуг. Зауважено, що, 
здійснюючи послідовне управління техніко-
технологічним процесом розвитку, підпри-
ємство матиме змогу вчасно корегувати 
управлінські рішення з урахуванням вимог 
ринку та відповідно до наміченої стратегії 
розвитку. 
Ключові слова: інновації, розвиток, заліз-
ничний транспорт, стратегія, конкуренто-
спроможність, ефективність, техніко-тех-
нологічне оновлення.

Современное развитие любой экономиче-
ской системы имеет тесную связь с акти-
визацией инновационной деятельности во 
всех сферах хозяйствования, поэтому и 
железнодорожная отрасль в своем развитии 
должна не отставать от международных 
требований. Статья посвящена вопросам 
обеспечения эффективного развития пред-
приятий железнодорожного транспорта. 
Отмечено, что для предприятий железно-
дорожного транспорта технико-техноло-
гическое развитие является очень важным 
фактором обеспечения их конкурентоспо-

собности. Определены основные аспекты 
стратегии технико-технологического 
развития предприятий железнодорожного 
транспорта для обеспечения более высо-
кого уровня их конкурентоспособности на 
рынке транспортных услуг. Замечено, что, 
осуществляя последовательное управле-
ние технико-технологическим процессом 
развития, предприятие сможет вовремя 
корректировать управленческие решения 
с учетом требований рынка и в соответ-
ствии с намеченной стратегией развития.
Ключевые слова: инновации, развитие, 
железнодорожный транспорт, стратегия, 
конкурентоспособность, эффективность, 
технико-технологическое обновление.

The modern development of any economic sys-
tem has a close connection with the intensifica-
tion of innovation activity in all areas of economic 
activity, and the railway industry must keep up 
with international requirements in its develop-
ment. The article is devoted to the issues of ensur-
ing the effective development of railway transport 
enterprises. It is noted that for enterprises of rail-
way transport, technical and technological devel-
opment is a very important factor in ensuring 
their competitiveness. The main aspects of the 
strategy of technical and technological develop-
ment of railway transport enterprises to ensure 
a higher level of their competitiveness in the 
transport services market have been identified. 
It is noted that by implementing the consistent 
management of the technical and technological 
development process, the company will be able 
to adjust management decisions on time to meet 
the requirements of the market and in accor-
dance with the planned development strategy.
Key words: innovation, development, railway 
transport, strategy, competitiveness, efficiency, 
technical and technological renewal.

Постановка проблеми. Техніко-технологічний 
розвиток є складним процесом, який поєднує всі 
сфери діяльності підприємства та базується на 
потребі постійного інноваційного оновлення за 
рахунок упровадження конкретних техніко-техно-
логічних, організаційно-управлінських та марке-
тингових заходів. Їх реалізація має бути спрямо-
вана на забезпечення конкурентоспроможності 
залізничного транспорту в сучасних умовах гос-
подарювання з урахуванням майбутніх потреб 
економічної системи в якісних і надійних переве-
зеннях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інноваційного та техніко-технологіч-
ного розвитку економіки України та окремих під-
приємств, у тому числі й залізничного транспорту, 
розкрито в роботах В.Л. Диканя, В. Василенка, 

Л.І. Федулової, О.Г. Шевлюги, А.П. Колеснікова, 
В.О. Зубенко та ін. [1–7]. Однак, незважаючи на 
значний науковий доробок у цій сфері, потребу-
ють більш детального уточнення деякі аспекти 
стратегії техніко-технологічного розвитку підпри-
ємств залізничного транспорту в сучасних умовах 
господарювання. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження питань, спрямованих на розроблення 
стратегії техніко-технологічного розвитку підпри-
ємств залізничного транспорту для забезпечення 
більш високого рівня їхньої конкурентоспромож-
ності на ринку транспортних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Техніко-технологічний розвиток підприємства базу-
ється на макро- й мікровпровадженнях, що вира-
жається на макрорівні у формуванні довгостро-
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кових стратегій розвитку, а на мікрорівні – через 
постійне техніко-технологічне вдосконалення 
виробничого процесу. Мікрорівень є необхідним 
доповненням до макрорівня, адже сприяє реалі-
зації запланованих масштабних проектів. Тому 
техніко-технологічний розвиток підприємства має 
формуватися як макроекономічна стратегія розви-
тку підприємства, а мікрорівень сприятиме її реа-
лізації на місцях у повсякденних робочих обстави-
нах, тим більше що рівень застосування інновацій 
у виробничому процесі є радикальним показником 
якісного економічного розвитку. Оскільки вироб-
ничі чинники мають значний вплив на забезпе-
чення конкурентних переваг підприємства на 
ринку за рахунок створення конкурентоспромож-
ного товару чи надання конкурентоспроможних 
послуг, то й наявність ефективної техніко-техноло-
гічної бази має прямий вплив на розвиток підпри-
ємства. Тим більше що фундаментом такої бази 
є розвиток матеріально-технічного, інноваційного, 
науково-технічного потенціалу підприємства.

Формування стратегії забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств з урахуванням осо-
бливостей їх техніко-технологічного розвитку має 
здійснюватися в такій послідовності:

– виконання аналізу можливостей підприєм-
ства щодо здійснення техніко-технологічного розви-
тку з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників;

– визначення головних напрямів техніко-тех-
нологічного розвитку;

– виділення показників оцінки техніко-техно-
логічного розвитку;

– формування управлінських рішень.
На техніко-технологічний розвиток підприєм-

ства мають вплив зовнішні та внутрішні чинники. 
До внутрішніх відносять:

– виробничу потужність підприємства;
– кадри;
– фінансово-економічні ресурси;
– маркетинговий складник;
– інноваційні процеси.
Зовнішні чинники:
– рівень наукового та виробничого потенціалу 

в країні;
– інвестиційний клімат;
– соціально-економічні відносини;
– культурний розвиток;
– структура ринку;
– стан інфраструктури;
– рівень технологічного розвитку;
– правове поле;
– політико-економічна ситуація в країні та ін. 
Потрібно відзначити, що техніко-технологічний 

розвиток підприємства відображається на органі-
заційно-економічному управлінні підприємством 
через необхідність розвивати його виробничий 
потенціал та забезпечувати відтворення основних 
фондів, що потребує не лише модернізації, розши-

рення, реконструкції або переозброєння виробни-
цтва, а й необхідності застосовувати сучасні інно-
вації в технологічному розвитку.

Активізація інноваційної діяльності в усіх сфе-
рах народного господарства призводить до необ-
хідності формувати відповідну інноваційну страте-
гію, в основу якої має бути покладено перспективні 
напрями розвитку. [8]. Для впровадження іннова-
ційної стратегії техніко-технологічного розвитку 
підприємства мусять реалізувати такі етапи [9]: 

– визначення стадії формування та запрова-
дження інноваційної стратегії;

– дослідження зовнішніх чинників впливу: 
ринку, розвитку науки та технологій, нормативно-
правового поля тощо;

– визначення слабких та сильних позицій під-
приємства;

– комплексна оцінка стратегічної позиції під-
приємства, враховуючи можливості його іннова-
ційного розвитку.

Потрібно відзначити, що техніко-технологічний 
розвиток підприємств усіх сфер господарювання, 
а особливо залізничного транспорту, у сучас-
них умовах сприяє розвитку їхніх конкурентних 
переваг на ринку за рахунок можливості онов-
лення продукції, спроможності підвищувати якість 
послуг, завойовувати нові позиції на ринку. А здій-
снюючи послідовне управління техніко-техноло-
гічним процесом розвитку, підприємство матиме 
змогу вчасно корегувати управлінські рішення з 
урахуванням вимог ринку та відповідно до наміче-
ної стратегії розвитку.

Оскільки сучасний розвиток будь-якої економіч-
ної системи має тісний зв'язок з активізацією інно-
ваційної роботи в усіх сферах господарювання, то 
й залізнична галузь у своєму розвитку має не від-
ставати від міжнародних стандартів. Тим більше 
що, будучи складною інфраструктурною сферою, 
залізничний транспорт потребує значної уваги до 
інноваційного розвитку свого техніко-технологіч-
ного складника. 

Взагалі техніко-технологічний розвиток під-
приємств такої галузі, як залізничний транспорт, 
є досить складним процесом, що ґрунтується на 
сукупності взаємопов’язаних елементів, зв’язків, 
процесів, які інтегрують технічний та технологіч-
ний складники функціонування підприємства для 
забезпечення його ефективної роботи (рис. 1).

На рис. 1 наведені основні чинники впливу на 
техніко-технологічний розвиток підприємства, з 
якого видно, що в сучасних умовах господарю-
вання всі виробничі підприємства для утримання 
конкурентних переваг на ринку повинні врахову-
вати не лише власні можливості, а й вплив зовніш-
нього середовища та подальші перспективи 
власного розвитку. Тим більше що техніко-техно-
логічний розвиток є однією з ключових основ про-
гресивного розвитку підприємств.
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Для підприємств залізничного транспорту тех-
ніко-технологічний розвиток є дуже важливим 
чинником ефективного функціонування, оскільки 
нині рівень зношення локомотивів становить 
понад 91%, середній строк роботи тепловозів – 
33 роки, електровозів – 42 роки, а магістральні та 
маневрові тепловози зношені на 99% та 96% від-
повідно [10]. 

За роки незалежності України залізничний 
транспорт зазнав утрат у потенційних перевізних 
можливостях майже на 40%, тоді як у провід-
них світових країнах за цей час відбулося майже 
повне оновлення рухомого складу, з’явилися в 
експлуатації потяги нового покоління. Фізичне 
зношення залізничної колії становить майже 
90%, понад 30% верхньої будови колії та понад 
11% штучних споруд потребують негайної рекон-
струкції [11].

Про проблеми вітчизняного залізничного тран-
спорту можна говорити безкінечно, але це не 
сприятиме їх вирішенню, тому потрібно звернути 
увагу на визначення першочергових заходів щодо 
їх вирішення, особливо з погляду техніко-техно-
логічного оновлення [12]. Так, для поліпшення 
техніко-технологічних показників рухомого складу 
необхідно:

для відновлення парку локомотивів:
– закуповувати ті локомотиви, які мають 

більшу продуктивність, менші енерговитрати та 
можливості обслуговування на вітчизняних під-
приємствах;

– здійснювати модернізацію та осучаснення 
наявного локомотивного парку;

– збільшувати терміни міжремонтних періодів;
– підвищувати економічність та ощадливість 

локомотивного парку;
– підтримувати вітчизняних виробників рухо-

мого складу;
– виготовляти рухомий склад для швидкісного 

пасажирського руху на вітчизняних підприємствах 
з урахуванням передового світового досвіду;

– впроваджувати у виробництво двосистемні 
локомотиви, які спроможні працювати на постій-
ному та змінному струмі;

для відновлення парку вантажних вагонів:
– оновлювати вагони відповідно до сучасних 

потреб перевізників та вантажовласників;
– здійснювати якісний та швидкий ремонт 

вагонів;
– забезпечувати необхідну кількість вагонів 

згідно з потребами перевізного процесу.
Для вирішення питань техніко-технологічного 

оновлення інфраструктури потрібно [11]:
– проводити електрифікацію перспективних із 

погляду інтенсивності пропуску залізничних колій;
– здійснювати повномасштабну реконструкцію 

залізничних мереж, особливо на тих ділянках колії, 
які є стратегічно важливими для розвитку галузі;

– проводити будівництво колій європейської 
ширини чи запроваджувати системи автоматизо-
ваного переходу рухомого складу з однієї ширини 
колії на іншу;

Техніко-технологічний розвиток 
підприємства
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 Рис. 1. Чинники техніко-технологічного розвитку підприємства
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– розділяти колії для пропуску вантажних та 
пасажирських потягів та ін. 

Техніко-технологічний розвиток підприємства 
будь-якої сфери господарювання потребує зна-
чних фінансових вкладень та кадрових зусиль, 
адже забезпечення результативного техніко-тех-
нологічного розвитку підприємства недосяжно 
здійснити за невеликий проміжок часу. Цей про-
цес вимагає значного підґрунтя, особливо забез-
печення кадрами, оскільки процес становлення 
кваліфікованого спеціаліста потребує його теоре-
тичного навчання та здобуття професійних навиків 
на практиці. А продуктивність технологічних про-
цесів відточується в ході виготовлення товарів чи 
надання послуг, тому що налагодження складного 
виробничого процесу потребує раціональної орга-
нізації всіх технологічних операцій, що можна зро-
бити лише в умовах реального виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, головним стратегічним завданням техніко-
технологічного розвитку підприємства будь-якої 
сфери господарювання є забезпечення стійкого 
розвитку в сучасних економічних умовах та забез-
печення конкурентоспроможності шляхом розро-
блення та реалізації якісних інноваційних рішень 
чи продуктів.

Запровадження радикальних інноваційних 
рішень техніко-технологічного розвитку потребує 
й перегляду підходів до їх оцінки, адже їх застосу-
вання сприятиме поліпшенню основних показників 
діяльності підприємства [13], що для залізничного 
транспорту виражається в підвищенні швидкостей 
руху, збільшенні маси поїзду, зменшенні витрат 
палива та електроенергії, зниження трудомісткості 
обслуговування рухомого складу та інфраструк-
тури тощо.

Також потрібно відзначити, що затрати на реа-
лізацію інноваційних заходів на підприємствах 
залізничного транспорту здебільшого є досить 
значними, а отриманий ефект не забезпечує 
необхідних показників виробничо-господарської 
діяльності в короткостроковій перспективі [14]. 
Підприємствам залізничного транспорту для 
забезпечення належного рівня конкурентоспро-
можності на ринку транспортних послуг потрібно 
під час запровадження складних та затратних 
інноваційних заходів орієнтуватися на можливість 
їх поетапного застосування за рахунок постійного 
техніко-технологічного розвитку та оновлення, 
адже реалізація стратегічних інноваційних рішень 
сприятиме ефективному розвитку галузі.
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