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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нестабільне функціонування підприємств

залізничного транспорту і їх подальше зану-
рення в системну кризу здійснює дестабілізу-

ючий вплив на міжгалузеві комунікаційні зв'яз-
ки підприємств і реалізацію ними експортного
потенціалу, що негативно відображається на
економічному та соціальному становищі націо-

В епоху економічних, соціальних та екологічних потрясінь діяльність бізнес-суб'єктів розглядається вже не лише з
позиції отримання високого прибутку та забезпечення рентабельності, але і з позиції дотримання принципів соціально та
екологічно відповідального господарювання. З огляду на це набула активного поширення парадигма збалансованого роз-
витку соціально-економічних систем, що основується на досягненні збалансованості трьох компонентів — економічного,
екологічного та соціального зростання. Зважаючи на посилення внутрішніх та зовнішніх викликів розвитку підприємств
залізничного транспорту, їх належну увагу до подолання соціальних та екологічних проблем, вказано на вагомість засто-
сування концепції збалансованого розвитку їх діяльності. Досліджено наукові підходи до розкриття змісту категорії зба-
лансованого розвитку підприємств і на цій основі визначено його специфічні особливості та розкрито власне бачення
поняття збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту як процесу коеволюційного розвитку підприємств
галузі, що передбачає нівелювання наявних та латентних дисбалансів їх розвитку і забезпечення балансу їх економічних,
соціальних та екологічних інтересів з метою досягнення стратегічних мотивів розвитку підприємств залізничного транс-
порту і на цій основі нарощення екстернальних ефектів зростання країни та суспільства.

In the era of economic, social and environmental shocks, the activities of business entities are considered not only from
the position of obtaining high profits and ensuring profitability, but also from the position of observing the principles of
socially and environmentally responsible management. Taking this into account, the paradigm of balanced development of
socio-economic systems, based on achieving a balance of three components — economic, environmental and social growth,
has become actively spread. Despite the increasing internal and external challenges to the development of railway transport
enterprises, their proper attention to overcoming social and environmental problems, the importance of applying the concept
of balanced development of their activities is pointed out. Scientific approaches to the disclosure of the content of the category
of sustainable development of enterprises have been studied and the following specific features have been determined on this
basis. First, in general, sustainable development should be viewed from the perspective of economic growth, which ensures
social stability in the country and does not disrupt the ecological balance of the environment. Secondly, the balanced
development of an enterprise is such a harmonious balance and combination of elements of the business system and business
processes that allows you to achieve maximum efficiency in using internal potential and external market opportunities. Third,
balanced development of enterprises, as opposed to sustainable growth, has the property of constant qualitative transformations,
taking into account the need to maintain a balance of the system elements. The author reveals his own vision of the concept of
sustainable development of railway transport enterprises as a process of coevolution development of industry enterprises,
which provides for leveling existing and latent imbalances in their development and ensuring a balance of their economic,
social and environmental interests in order to achieve strategic motives for the development of railway transport enterprises
and on this basis, increasing the external effects of the growth of the country and society.
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нальної економіки загалом. Вирішення низки
накопичених проблем підприємств залізничної
галузі потребує зміни підходу до управління
ними на основі переходу до парадигми збалан-
сованого розвитку, що базується на балансі
економічних, соціальних і екологічних цілей та
інтересів. Оскільки наміри подолання економ-
ічної кризи шляхом скорочення соціальних ви-
трат та ігнорування екологічних інвестицій
призвело до поглиблення кризового стану,
втрати соціального капіталу і погіршення еко-
логічної ситуації в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика забезпечення збалансовано-
го розвитку підприємств, у т.ч. залізничного
транспорту, активно вивчається багатьма вче-
ними, серед яких: Дикань В.Л., Каличева Н.Є.,
Коверга С.В., Корінь М.В., Кудельський В.Е.,
Кузьміна О.В., Овчиннікова В.О., Пічугіна М.А.,
Токмакова І.В. та ін. [1—13]. Вченими грунтов-
но вивчено еволюція становлення теорії зба-
лансованого розвитку, розглянуто особливості
збалансованого розвитку соціально-економіч-
них систем і галузеву специфіку його забезпе-
чення. Віддаючи належне вагомому науковому
вкладу вчених, слід зазначити, що наразі потре-
бує більш глибокого дослідження забезпечен-
ня збалансованості підприємств залізничного
транспорту в умовах накопичення внутрішніх
дисбалансів і посилення дії зовнішніх викликів
їх функціонування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретичного

базису збалансованого розвитку підприємств
залізничного транспорту в аспекті формуван-
ня конкурентного середовища в галузі і виник-
нення нових загроз їх стабільного зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Глобальні екологічні зміни, що відбулися

наприкінці минулого століття, дозволили чітко
зрозуміти, що суспільство подолало допустимі
екологічні межі і з плином часу посилюється
залежність людини від законів біосфери, які
впливають на розвиток на Землі, протікання
екологічної і соціальної кризи. Вперше пошу-
ком шляхів виходу з кризи і визначенням по-
дальшого руху цивілізації зайнялася ООН, яка
створила Міжнародну комісію з навколиш-
нього середовища і розвитку на чолі з прем'єр-
міністром Норвегії Гру Харлем Брунтланд з
метою розробки "глобальної програми змін",
основний зміст якої Комісія визначила термі-

ном "Sustainable development". Надалі в Декла-
рації I конференції ООН по навколишньому се-
редовищу 1972 р. було зазначено про зв'язок
проблем економічного і соціального розвитку
з проблемами навколишнього середовища. Вод-
ночас важливий внесок здійснили наукові до-
повіді Римського клубу, в яких сформульова-
но ідеї переходу цивілізації від експоненціаль-
ного економічного зростання до стану "гло-
бальної динамічної рівноваги", від кількісного
до якісного росту і "нового світового економі-
чного порядку". Все це послужило формуван-
ню в країнах нової інституційної складової —
міністерств і відомств, відповідальних за еко-
логічну політику і навколишнє середовище [14].

Найбільш масштабного розповсюдження
термін "сталий розвиток" отримав у 1987 р. у
межах доповіді "Наше спільне майбутнє" Між-
народної комісії з навколишнього середовища
і розвитку, в якій основну увагу приділено не-
обхідності "сталого розвитку", за якого задо-
волення потреб теперішнього часу не підриває
здатність майбутніх поколінь задовольняти
свої власні потреби. В основу діяльності Комісії
було покладено нова триєдина концепція ста-
лого (еколого-соціально-економічного) роз-
витку, яка передбачає збереження живої при-
роди, захист структури, функцій і різноманіт-
ності природних систем Землі, від яких залежать
біологічні види. Згодом у 1992 р. Конференцією
ООН щодо навколишнього середовища і розвит-
ку в Ріо-де-Жанейро (ЮНСЕД) цей термін було
офіційно закріплено в рамках відповідної дек-
ларації. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвит-
ку (міжурядовий, неурядовий і науковий форум)
у 2002 р. надав підтвердження прихильності
світового співтовариства ідеям сталого розвит-
ку для довгострокового задоволення основних
людських потреб при збереженні систем жит-
тєзабезпечення планети Земля [14].

Важливою ініціативою на шляху реалізації
консенсусної парадигми сталого зростання
країн є прийняття світовими лідерами на істо-
ричному Саміті ООН у вересні 2015 р. Порядку
денного в галузі розвитку на період до 2030 р.,
у рамках якого затверджено 17 цілей сталого
розвитку. Таким чином, протягом наступних
п'ятнадцяти років країни будуть спрямовува-
ти свої зусилля на подолання всіх форм бід-
ності, на боротьбу з нерівністю та на усунення
негативних проявів кліматичних змін. Також
зазначається, що подолання бідності повинно
реалізовуватися спільно із стратегіями, що
сприяють економічному зростанню і задоволь-
няють ряд соціальних потреб, включаючи осві-
ту, охорону здоров'я, соціальний захист, мож-
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ливості працевлаштування, боротьбу з кліма-
тичними змінами та захист навколишнього се-
редовища [15].

Грунтуючись на принципах сталого розвит-
ку, визначених вказаними документами, у світі
було розпочато процес затвердження власних
програмних ініціатив щодо його забезпечення
з урахуванням національних особливостей. В
Україні процеси формування нормативно-пра-
вової бази з питань екологічної політики і за-
безпечення сталого зростання розпочалися з
прийняття окремих законодавчих ініціатив у
сфері охорони навколишнього середовища.
Важливими нормативно-правовими документа-
ми у цьому напрямі є Концепція сталого роз-
витку населених пунктів, прийнята в 1999 р., а
також безпосередньо Комплексна програма
реалізації на національному рівні рішень, прий-
нятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвит-
ку, на 2003—2015 рр. Варто вказати, що Кон-
цепцією [16] надано визначення сталого роз-
витку населених пунктів як соціально, еконо-
мічно і екологічно збалансованого розвитку
міських і сільських поселень, спрямованого на
створення їх економічного потенціалу, повно-
цінного життєвого середовища для сучасного
та наступних поколінь на основі раціонально-
го використання ресурсів, технологічного пе-
реоснащення і реструктуризації підприємств,
удосконалення соціальної, виробничої, транс-
портної, комунікаційно-інформаційної, інже-
нерної, екологічної інфраструктури, поліпшен-
ня умов проживання, відпочинку та оздоров-
лення, збереження та збагачення біологічного
різноманіття та культурної спадщини.

Також слід відзначити затвердження На-
ціонального плану дій з гігієни довкілля на
2000—2005 рр., Програми використання від-
ходів виробництва і споживання на період до
2005 р., Плану дій "Україна — ЄС", що містить
важливі ініціативи щодо гармонізації законо-
давства України з нормами та стандартами ЄС,
забезпечення економічного, соціального та
екологічного зростання країни, а згодом і На-
ціонального плану дій з охорони навколишнь-
ого природного середовища на 2011—2015 рр.
та низки інших фрагментарних ініціатив у на-
прямі забезпечення екологічної і соціальної
стійкості. Крім того, було здійснено декілька
законодавчих спроб щодо затвердження кон-
цепції сталого зростання України, зокрема в
2001 р., 2004 р. та 2012 р.

Наразі досягнення збалансованого стало-
го зростання визначено в якості стратегічного
пріоритету розвитку як на рівні національної
економіки, так і регіональних та підприємниць-

ких екосистем. Відтак на державному рівні
стратегічні орієнтири збалансованого розвит-
ку країни окреслено в Стратегії сталого роз-
витку "Україна 2020", якою визначено реаліза-
цію 62 реформ та програм розвитку держави в
рамках чотирьох векторів руху: розвитку, без-
пеки, відповідальності та гордості. Зокрема в
напрямі розвитку окреслено завдання щодо
забезпечення дерегуляції та розвитку підприє-
мництва; розроблення програми розвитку ма-
лого та середнього бізнесу і програми розвит-
ку українського експорту; реалізації податко-
вої реформи; реформування системи захисту
економічної конкуренції, сфери трудових
відносин, транспортної інфраструктури та ін.
Оцінювання результативності виконання стра-
тегії передбачалося здійснити на основі 25 інди-
каторів [17]. Так, наприклад, одним із показ-
ників визначено досягнення 30 позиції країни
в рейтингу Світового банку "Doing Business", за
яким станом на 2019 р. вдалося досягнути лише
64 позиції. Також було заплановано, що Украї-
на має ввійти в 40 кращих держав світу за гло-
бальним індексом конкурентоспроможності
Всесвітнього економічного форуму, за яким
Україна в 2019 р. посіла 85 місце, втративши дві
позиції порівняно з минулим роком. Тобто, не-
зважаючи на деякі позивні зміни, реалізовані
протягом останніх років, більшості з показників,
що відображують досягнення країною збалан-
сованого розвитку, так і не вдалося досягнути.

Науковим співтовариством також активно
обговорюється питання сутності і напрямів за-
безпечення збалансованого розвитку еко-
номічних систем. Ще в першій половині XIX ст.
Д. Мілль звернув увагу на суперечності між
економічним зростанням та обмеженістю ре-
сурсів і висунув ідею підтримки у майбутньому
"стаціонарного стану" економіки. У 30-х рр.
XX ст. А. Пігу виділено економічні функції на-
вколишнього природного середовища і вказа-
но на те, що кожна з них, враховуючи обме-
женість факторів виробництва, зменшує потен-
ціал економічного зростання внаслідок кіль-
кісного і якісного виснаження природного се-
редовища. Ідеї гармонізації взаємин між сусп-
ільством і середовищем на екологічних засадах
були висловлені і в концепції ноосфери акаде-
міка В.І. Вернадського, кульмінацією якої є ви-
мога до людини, суспільства адаптуватися до
об'єктивних законів біосфери, забезпечити її
рівновагу. Суттєвий вклад в теорію сталого
розвитку другої половини ХХ ст. внесли вчені,
які віддають перевагу економічним регулято-
рам еколого-виробничої збалансованості,
удосконаленню ринкового регулювання про-
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ності призупинення технічного прогресу, зро-
стання виробництва матеріальних благ і чисель-
ності народонаселення [12]. Звичайно, кожна
з розглянутих теорій акцентує увагу на ключо-
вих аспектах сталого розвитку, однак в сукуп-
ності розглянуті наукові напрацювання стали
базисом для подальшого розвитку наукової
думки в цьому напрямі (рис. 1).

Подальші наукові дослідження сучасних
вчених присвячені як теоретичному осмислен-
ню категорії збалансованого розвитку, так і
визначенню напрямів та інструментарію його
впровадження в діяльність соціально-еконо-
мічних систем. Водночас деякі з вчених напо-
лягають на думці щодо ототожнення поняття
сталого (стійкого) і збалансованого розвитку
підприємства (табл. 1).

 Рис. 1. Основоположні концепції сталого розвитку соціально-економічних систем
Джерело: сформовано на основі [12].

цесів суспільно-природної взаємодії (Д. Макі-
нтош, Р. Солоу, Р. Коуз, А. Ендреста ін.). У 70—
80-ті рр. ХХ ст. поняття "стійкість" використо-
вувалося для опису економіки в рівновазі з еко-
логічними системами підтримки. Група вчених
Римського клубу під керівництвом Д. Медоуза
в книзі "Межі зростання" змоделювала на-
слідки існуючої моделі світової економічної
системи. Це дозволило їм визначити, що за
існуючих умов технології забезпечують тільки
лінійне зростання і збереження цієї тенденції
призведе до накопичення негативних наслідків,
особливо екологічних, економічного і соціаль-
ного краху. Вченими було запропоновано як
альтернативу "стійкий стан економіки", що от-
римало назву стратегії "нульового зростання".
Остання містила рекомендації щодо необхід-
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О.В. Кузьміна [6] на противагу попе-
реднім дослідникам доводить, що термін
"збалансований розвиток" відрізняється
від термінів "системний", "комплексний",
"сталий". Оскільки "збалансованість"
варто розглядати як ступінь відповід-
ності між характеристиками одних еле-
ментів системи і потребами інших, а та-
кож між елементами системи та об'єкта-
ми зовнішнього середовища. З огляду на
це, автором розкрито визначення сут-
ності збалансованого розвитку як безпе-
рервного процесу закономірних змін, у
ході яких людський капітал формує оп-
тимальне співвідношення між окремими
складовими розвитку через соціально-
економічну систему взаємопов'язаних
показників та корпоративної цілісності
у довгостроковій перспективі.

Аналізуючи наведений спектр нау-
кових підходів до трактування сутності
поняття збалансованого розвитку під-
приємства, слід зробити акцент на таких
його ключових властивостях:

по-перше, загалом збалансований розвиток
слід розглядати з позиції економічного зрос-
тання, що забезпечує соціальну стабільність у
країні і не порушує екологічної рівноваги дов-
кілля. Тобто вказане поняття є поліаспектним
і передбачає досягнення збалансованості трьох
ключових компонентів — економічного, со-
ціального та екологічного (рис. 2);

по-друге, збалансований розвиток підприє-
мства представляє собою таке гармонійне
співвідношення та поєднання елементів бізнес-
системи і бізнес-процесів, що дозволяє досяг-
ти максимальної результативності використан-

ня внутрішнього потенціалу та зовнішніх рин-
кових можливостей;

по-третє, збалансованому розвитку під-
приємств, на противагу сталому зростанню,
притаманна властивість постійних якісних
трансформацій з урахуванням необхідності
підтримки збалансованості елементів системи.

Таким чином, узагальнюючи наукові напрацю-
вання щодо визначення сутності поняття збалан-
сованого розвитку підприємства, слід вказати, що
зміст категорії "збалансований розвиток
підприємств залізничного транспорту" варто роз-
глядати як процес коеволюційного розвитку

Рис. 2. Складові категорії "збалансований розвиток"

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення змісту
категорії "збалансований розвиток підприємства"

Джерело: сформовано на основі [3; 5; 9; 10; 18].

Автор Сутність підходу до розуміння змісту категорії 
С. В. Коверга [3] Такий розвиток, при якому дотримується оптимальне 

з точки зору досягнення цілей підприємства 
співвідношення характеристик його окремих 
процесів і підсистем 

В.Е. Кудельський [5] Забезпечення стабільного економічного зростання, 
що не призведе до змін у навколишньому 
природному середовищі і забезпечить вихід на рівень 
стійкого розвитку розрахованого на задоволення 
потреб суспільства в майбутньому 

С.В. Мордвінов [18] Певне співвідношення взаємопов’язаних параметрів 
основних функціональних сфер діяльності 
підприємства, яке визначається цілями конкретної 
стадії його розвитку 

М.А. Пічугіна [9] Сукупність процесів періодичних, гармонійних змін 
у діяльності підприємства, які не порушують 
цілісність підприємства, як відкритої системи та 
призводять до підвищення його потенціалу і 
досягнення цілей підприємства у довгостроковій 
перспективі 

Р.О. Побережний [10] Тип розвитку підприємств, що характеризується їх  
стабільним фінансовим положенням, зростанням 
показників прибутковості та ліквідності, задовільною 
фінансовою, кредитною, ціновою та виробничою 
політикою, готовністю підприємств до можливих 
перетворень, спрямованістю до інноваційно-
інвестиційної активності 
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підприємств галузі, що передбачає нівелювання
наявних та латентних дисбалансів їх розвитку і за-
безпечення балансу їх економічних, соціальних та
екологічних інтересів з метою досягнення страте-
гічних мотивів розвитку підприємств залізнично-
го транспорту і на цій основі нарощення екстер-
нальних ефектів зростання країни та суспільства.

ВИСНОВКИ
Отже, наразі поглиблення соціальної не-

рівності та екологічної дестабілізації набуває
загрозливих тенденцій, що зумовлено тривалим
ігноруванням цих проблем і їх впливу на показ-
ники економічної ефективності. Не оминула
вказана тенденція і підприємства залізничного
транспорту, що на сьогодні відчувають загост-
рення внутрішніх викликів, у т.ч. зумовлених
тривалим нехтуванням принципів соціальної та
екологічної відповідальності, і посилення дії
зовнішніх деструктив їх функціонування. З
огляду на вказані тенденції набула поширення
парадигма збалансованого розвитку соціально-
економічних систем, у зв'язку з чим вчені акцен-
тують увагу на доцільності розроблення та впро-
вадження концепцій збалансованого розвитку
як на рівні країни та регіону, так і окремого
суб'єкту. Досліджено еволюцію теорії збалан-
сованого розвитку і сучасні підходи вчених до
трактування даної категорії. Розкрито її особ-
ливості і сформовано авторське розуміння
змісту збалансованого розвитку підприємств за-
лізничного транспорту як процесу коеволюцій-
ного розвитку підприємств галузі, що передба-
чає нівелювання наявних та латентних дисба-
лансів їх розвитку і забезпечення балансу їх еко-
номічних, соціальних та екологічних інтересів з
метою досягнення стратегічних мотивів розвит-
ку підприємств залізничного транспорту і на цій
основі нарощення екстернальних ефектів зрос-
тання країни та суспільства.
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